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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1)  เพื่อประเมินการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก  จงัหวดัขอนแก่น 
ให้ได้สารสนเทศในการตัดสินใจ  การตัดสินคุณค่าเก่ียวกับการศึกษาอย่างเป็นระบบ  ในด้านต่อไปน้ี                  
(1) ดา้นบริบท (2) ดา้นปัจจยัป้อนเขา้ (3)  ดา้นกระบวนการ (4)  ดา้นผลลพัธ์  และ  (5) ดา้นผลกระทบ  2)  เพื่อ
เสนอภาพอนาคตของการจดัการศึกษา โดยใชแ้นวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั  เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้น
การวิจยัในคร้ังน้ี คือคู่มือการประเมิน ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสังเกต  การสัมภาษณ์  และการตรวจสอบ
เอกสาร นอกจากนั้น ยงัมีเคร่ืองมือตรวจสอบยืนยนัความสอดคลอ้งของขอ้มูลไดแ้ก่ แบบบนัทึกกลุ่มสนทนา  
โดยจดักลุ่มสนทนากบัหวัหนา้กลุ่มงานวิชาการ และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์ใชส้ัมภาษณ์กลุ่ม
ครูผูส้อน ส่วนแบบสอบถามใชก้บั คณะครูฝ่ายบริหาร รวม 20 คน ครูผูส้อน 80  คน และผูป้กครองนกัเรียน
จาํนวน 357 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการวิจยัสรุปได ้ ดงัน้ี  

1) ผลการประเมินตามมิติของการประเมิน 
1.1) ดา้นบริบท  พบว่า การดาํเนินงานในโรงเรียนมีสอดคลอ้งกบั จุดมุ่งหมายการจดัการศึกษา  

ท่ีกาํหนดไวเ้ดิม โดยโรงเรียนไม่ตอ้งมีการปรับเปล่ียนปรัชญานโยบาย และวิสัยทศัน์ทางการศึกษา โรงเรียน
สามารถจดัการศึกษาไดต้ามสภาพและความสอดคลอ้งทางสังคมทั้ง นโยบายการจดัการศึกษามีความสอดคลอ้ง
กับทิศทาง และแผนการจัดการศึกษาของชาติ และมีความสอดคลอ้งตามปทัสถานและแนวทางของการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาคาทอลิก ซ่ึงมีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบัดีมาก    

1.2) ดา้นปัจจยัป้อนเขา้  พบว่า โครงสร้างองคก์าร และระบบการบริหารมีความสอดคลอ้งและ
สนบัสนุนการจดัการศึกษา ทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพต่อการ
ดาํเนินงานของสถานศึกษา แต่ควรมีมาตรการ และการจูงใจใหบุ้คลากรรักโรงเรียนและอยูใ่นโรงเรียนต่อไป ทั้งน้ี
ทรัพยากรดา้นงบประมาณ ส่ือ และอุปกรณ์สาํหรับการศึกษา  สถานท่ีศึกษา และบรรยากาศแวดลอ้ม มีความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมในระดบัดีมาก 

1.3) ดา้นกระบวนการ พบว่า  การจดัการเรียนการสอนและการพฒันาผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดีมาก
แต่โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูจัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  โดยการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายควรใชส่ื้อเทคโนโลยโีดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตใหม้ากข้ึน  ควรมีเกณฑม์าตรฐานในการ
คดัเลือกครูผูส้อนโดยเฉพาะครูชาวต่างชาติในโครงการการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือการเรียนการสอน ส่วนการ
ดาํเนินงาน ตามภารกิจของสถานศึกษาใน 4 กลุ่มงานนั้น พบว่า สถานศึกษาจะตอ้งเพ่ิมการบริหารเชิงกลยทุธ์โดย
จดัใหมี้แผนกลยทุธ์ท่ีมีตวับ่งช้ีความสาํเร็จในทุกกลุ่มงาน 

1.4) ดา้นผลลพัธผ์ลลพัธห์ลกัท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการจดัการศึกษาคือ ผูเ้รียน พบว่าสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตท่ีดี รวมถึง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก  

 



ในขณะท่ีผลการประเมินดา้นผูเ้รียนมีความรู้  และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร อยู่ในระดบัพอใช ้ โรงเรียนควร
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน ส่วนผลลพัธ์อนัเกิดจากการดาํเนินงานของสถานศึกษาทั้งรางวลัและ  
เกียรติบตัรท่ีเคยไดรั้บ  พบว่าทุกโรงเรียนไดรั้บรางวลัในระดบัจงัหวดั  แต่ยงัมีขอ้เสนอแนะว่าควรส่งเสริมดา้น
การประกวดแข่งขนัต่างๆ ในนามของสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน   

1.5) ดา้นผลกระทบ  ซ่ึงประเมินระดบัความพึงพอใจผลของการจดัการศึกษา  ดา้นผูเ้รียน พบว่า 
ผูป้กครองให้การยอมรับและมีความพึงพอใจในระดับมาก  ส่วน ครู และผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงประเมิน
คุณลกัษณะตามจรรยาวิชาชีพ และ พฤติกรรมการทาํงาน  พบว่า ชุมชน และสังคม ใหก้ารยอมรับดา้นความขยนั 
ความรับผิดชอบ และความเอาใจใส่ต่อนกัเรียน  ส่วนการใหบ้ริหารและการบริการการจดัการศึกษา พบว่า ชุมชน
และสงัคมใหก้ารยอมรับ และมีความพงึพอใจในระดบัมาก 

2) การเสนอภาพอนาคตของการจดัการศึกษา 
2.1)  จุดเด่นท่ีควรส่งเสริมและพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนต่อไป คือ การจดัหลกัสูตรพิเศษเพิ่มเติมท่ี

สอดคลอ้งต่อสภาพและความตอ้งการของสังคม การมีวฒันธรรมในการทาํงานท่ีเขม้แขง็  การมีความพร้อมดา้น
อาคารสถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษา การใหบ้ริการท่ีดี รวมถึงการดูแลและใหค้วามใส่ใจนกัเรียน 

2.2)  จุดท่ีควรเร่งพฒันา คือ การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การมีแผนกลยทุธ์ และการใช้
ขอ้มูลสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงาน และการตดัสินใจ การส่งเสริมดา้นการประกวดแข่งขนัต่างๆ    
ในนามของสถานศึกษา และการประชาสมัพนัธ์โรงเรียน 

2.3)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มโรงเรียน เพื่อประสิทธิผลทางการศึกษา คือ                 
การสร้างคุณค่าและความตระหนกัให้แก่บุคลากรในการเป็นเครือข่าย  การแบ่งปันทรัพยากร ทั้งดา้นบุคลากร 
และวสัดุ อปุกรณ์ทางการศึกษา  การเป็นพนัธมิตรดา้นวิชาการ เช่น การจดัทาํเอกสารงานวิชาการต่างๆ การจดัทาํ
ขอ้สอบร่วมของโรงเรียนในเครือ  การจดัประชุม  สมัมนา ทางวิชาการร่วมกนั  เป็นตน้ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research were to evaluate an  education  management  and  presented  the scenario 
of education for the catholic  schools  in Khonkaen  province. The CIPPI model was used in this evaluation; it’s 
consisted of context, input, process, products and impact. A manual of evaluation was  main  instrument  and 
there were 3 supplementary  instruments  used in this research: 1)  the  three types of questionnaire-checklist  
form, rating scale form and open-ended form  2) the interview form and 3) focus group discussion form.              
The data was collected by multi-methods . The questionnaire form were collected from 20 administrators,       
80 teachers, and 357 students’ parents and analyzed by means of percentage, arithmetic mean  and  standard 
deviation. 

The results were as follows;  
1)  The results from an evaluate dimensions. 

1.1) Context  evaluation; the policy and objective of an  education  management  for the 
catholic schools  were highly successful, There were highly appropriate and relevant to educational government  
policy and the norm of  catholic school was favorableness.  

1.2) Input evaluation; the structure of management system was very good  and the quality of 
the classroom, teaching tools, medias and materials were  highly  appropriate.  There were enough teachers and 
staff. However the school should be motivate them for long time working. 

1.3)  The process evaluation, found that teaching , learning and assessment  were rated high but  
favorable activities should be added,  included the methodology and standardize  criterions to recruit teachers 
and students for the program of English Medium Instruction(EMI). The process of curriculum administration 
and implementation were good but it was recommended the school to support their teachers using medias of 
technology especially the internet .For the others, school had to take strategic plan for all works.   

1.4) Product evaluation; concerned to curriculum goals - the standardize of the expected 
learning results and skills found that the most students were very good, but the percentage of grade point 
average was fair. However  the school had to develop  the achievement , meanwhile the supporting of  school’s 
reward should be added. 

 



1.5) The impact of an  education  management  found that, the quality of the most students 
was found good. The teachers and principal’s competency and behaviors in their jobs were satisfactory.        
The school service management  is accepted in community and educational  area. 

2) The scenario of education for the catholic  schools. 
2.1)  The strength for sustainable development were  as ; the extra curriculum was highly 

appropriate  in trend of education nowadays, the organizational culture of  personal working and attendance, 
high quality of building and medias,  good service and good taking care of students.  

2.2)  The suggestions to develop in oncoming were as; raised the achievement of students’ 
knowledge especially grade points in the main subjects, Took the strategic plan and information to work and 
decision, Supported the school to get the reward and  finally publicized the school. 

2.3)  The suggestions for collaboration network among schools to  be  unity group  were; 
making the value clarification for all staffs, sharing the resources not only man  such as principal and teachers  
but also medias and educational tools and the last one was  academic alliance; for examples – academic meeting 
and seminar  etc.     
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บทที ่1 
บทนํา 

 
 

1.   ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก ดา้นวิทยาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร เป็นปัจจยัผลกัดนัสาํคญัท่ีทาํให้โลกไร้พรมแดน พลโลกมีการติดต่อสัมพนัธ์กนัไดอ้ย่างรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน และกระแสโลกาภิวตัน์นําโลกเขา้สู่ยุคแห่งการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่าง
ประเทศใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวฒันธรรมความเป็นอยู่ทุกชาติทุกภาษารวมทั้งประเทศไทย แมว้่า
บริบทจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร ส่ิงท่ีอธิบายความสาํเร็จของประเทศไดก้็คือ คุณภาพของคนท่ีไดรั้บการศึกษา 
ประเทศใดมีกาํลงัคนท่ีมีการศึกษาสูง ก็ยอ่มหวงัสติปัญญาความคิดและพลงัสร้างสรรคจ์ากประชาชนไดม้ากเป็น
เงาตามตวั การศึกษาเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาบุคคลให้เป็นพลงัในการเสริมสร้างประเทศ ดงัท่ี สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2553) ไดอ้ญัเชิญ พระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระราชทาน
แนวพระราชดาํริเก่ียวกบัความหมายของการศึกษา เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2520 ไวด้งัน้ี  "การศึกษาเป็นเคร่ืองมือ
อนัสําคญัในการพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็น
พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพฒันาประเทศก็ยอ่มทาํไดส้ะดวกราบร่ืน ไดผ้ลท่ีแน่นอนและรวดเร็ว"  
ส่วนไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2543) กล่าวว่า การศึกษาจึงตอ้งอาศยักระบวนการต่าง ๆ เพื่อสร้างคนท่ีมีคุณภาพ 
การศึกษาของไทยในอนาคตตอ้งเป็นระบบท่ีสามารถเพิ่มศกัยภาพการเรียนรู้ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
ส่งเสริมใหบุ้คคลมีความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ เพื่อศึกษาและพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต ปรับตวัไดก้บัสภาวะโลกปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว และสามารถรับข่าวสาร
ใหม่ ๆ แลว้นํามาคิดและตัดสินใจ ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ทาํให้
ประเทศไทยตอ้งพฒันาประชากรในชาติให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว การศึกษาเป็นคาํตอบในการพฒันา
ประชากรในชาติ สอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ระบุว่า “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
มีความสุข” ความมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นแนวทางแห่งการจดัการศึกษา
เพื่อพฒันาคนไทยใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ในแผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2545-2559) ไดว้ิเคราะห์
สังคมไทยว่า มีการพฒันาอย่างรวดเร็วในทุกดา้น มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเสริมสร้างฐานความรู้ท่ีเขม้แข็งให้กบั
ประเทศ เพื่อความสามารถในการปรับตวั รู้เท่าทนัไม่ใหต้กอยู่ในฐานะผูเ้สียเปรียบ อย่างไรก็ตาม ในสภาพความ
เป็นจริงท่ีปรากฏในปัจจุบนั คุณภาพการศึกษาของประชากรไทยโดยเฉล่ียตํ่าลง และมีมาตรฐานค่อนขา้งตํ่า     
เม่ือเทียบกบัอีกหลายประเทศในระดบัเดียวกนั การศึกษาขาดเอกภาพดา้นนโยบาย สถานศึกษาขาดอิสระและ
ความคล่องตวัในการบริหารจดัการ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ชุมชน สถาบนัทางสังคม สังคมตกอยู่
ในภาวะกระแสบริโภคนิยม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม จากการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงมุ่งเน้น
ความสําคญัของ “คน” ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัของการพฒันา โดยยึดแนวพระราชดาํรัสเศรษฐกิจพอเพียงของ



พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ท่ียึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู้จกัประมาณอย่างมีเหตุผล       
มีความรอบรู้เท่าทนัโลกเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต เพื่อมุ่งใหเ้กิด “การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและความอยู่ดีมีสุขของ
คนไทย” แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) จึงเป็นแผนบูรณาการแบบองคร์วมซ่ึงหมายถึง กระบวน
การบูรณาการของชีวิตเป็นองคร์วมของการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และธรรมชาติ อย่างมีสมดุล พึ่งพา
อาศยัสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั พฒันาชีวิตให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขทั้ งกายและ
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม พฒันาสังคมใหมี้คุณภาพ เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เป็นสังคมท่ี
สมานฉนัท ์(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 ก) 

จากความสาํคญัของการจดัการศึกษาท่ีมีความจาํเป็นต่อการพฒันาคุณภาพของประชากร และสาํคญัต่อ
การพฒันาประเทศ ขณะท่ีสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพฒันาคุณภาพของ
การจดัการศึกษา เพื่อให้มีศกัยภาพสามารถท่ีจะแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ ทาํใหทุ้กฝ่ายจะตอ้งมีความตระหนกัถึง
ความสาํคญัของการศึกษา รวมถึงการจดัการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนดว้ย และในการจดัการศึกษาของประเทศ
ไทยนั้นเอกชนไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัอยา่งยิ่งในการใหก้ารบริการทางการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐมาโดย
ตลอดโดยเฉพาะอยา่ยิ่งในส่วนท่ีรัฐไม่สามารถจดัไดห้รือท่ีรัฐจดัไดไ้ม่เพียงพอ อนัเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัทางดา้น
ทรัพยากรของรัฐ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2552) การบริหารจดัการการศึกษาเอกชน ผูท่ี้มีส่วน
ผลกัดนัใหเ้กิดความสาํเร็จในสถานศึกษามีคุณภาพ และกา้วเดินไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วคงหนีไม่พน้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ผู ้บริหารโรงเรียนเอกชนต้องรู้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดกับสถานศึกษาเอกชน  การ
เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวตัน์ซ่ึงกาํลงัเผชิญหนา้กบัการเปล่ียนแปลง อยา่งรวดเร็ว มีผลกระทบต่อการเกิดวิกฤติ
ทางการศึกษาส่งผลให้ระบบการศึกษาตอ้งทบทวนการจดัการศึกษาใหก้ระจายอาํนาจทางการศึกษาใหเ้กิดความ
คล่องตวัในการบริหารสู่สถานศึกษามากข้ึน (รุ่ง แกว้แดง, 2546) และเน่ืองจากสถานศึกษาเอกชนมีบทบาทสาํคญั
ในการแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบทางการจัดและตระหนักเสมอว่าการเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองสําคญัของ
สถานศึกษา โดยให้ความสําคญักบัการปฏิรูปการศึกษา การพฒันาการศึกษา พฒันาคุณภาพการศึกษา พฒันา
ผูเ้รียนอยูเ่สมอจึงเป็นความทา้ทายต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน (ศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน,์ 2551)  ตามประวติั
การจดัการศึกษา ของไทย รัฐมีเจตนารมณ์สนบัสนุนใหเ้อกชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทุกยุค
ทุกสมยัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การศึกษาเอกชนเขา้มามีบทบาทในการจดัการศึกษาเป็นระยะเวลายาวนานอาจ
กล่าวไดว้่าเอกชนจดัการศึกษาควบคู่กบัรัฐและยงัเป็นผูน้าํในบางด้านให้กบัโรงเรียนของรัฐ แต่ท่ีผ่านมาบาง
ช่วงเวลาการศึกษาเอกชนก็เฟ่ืองฟูเพราะรัฐให้การสนับสนุน แต่บางช่วงก็ซบเซา โดยเฉพาะหลงั พ.ศ. 2518          
เม่ือรัฐมีนโยบายท่ีจะเป็นผูจ้ดัการศึกษาภาคบงัคบัเองทั้งหมด จึงมีผลทาํใหโ้รงเรียนเอกชนดูเหมือนเป็นคู่แข่งขนั
กับโรงเรียนของรัฐมากกว่าเป็นผูมี้ส่วนร่วมช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐ  ระยะเวลาท่ีผ่านมา
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานนอ้ยและไม่มีแนวโนม้จะเพิ่มข้ึน สถิติในปีการศึกษา 2553 
พบว่าภาครัฐสามารถจดัการศึกษา มากกว่าเอกชนถึงร้อยละ  81 ภาคเอกชนจดัไดเ้พียงแค่ร้อยละ 19 ซ่ึงเป็น
สัดส่วนท่ีน้อยมาก ทั้ งน้ีจะเพิ่มในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ส่วนระดับมัธยมลดลง          
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐธรรมนูญท่ีกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของเอกชนอย่าง สวยหรู และผลจากการ
รายงานของหลายๆหน่วยงานกล่าวเป็นเสียงเดียวกนัว่าการจดัการศึกษาของเอกชนช่วยลดภาระงบประมาณของ
ภาครัฐได้มาก อีกทั้ ง จากรายงานพบว่าโรงเรียนเอกชนมีส่วนช่วยลดภาระงบประมาณรายจ่ายของรัฐคิดเป็น    



ร้อยละ 10.43 ของค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษารวมของประเทศ ในดา้นผลลพัธ์ของเอกชนจากผลการประเมินคุณภาพ 
จากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานว่าการจดัการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สาํนกับริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่าเม่ือเทียบกบัโรงเรียนในสังกดั
อ่ืน และถา้เปรียบเทียบคุณภาพของผูเ้รียนระหวา่งรัฐกบัเอกชน เห็นไดช้ดัเจนว่าเอกชนดีกว่ารัฐเกือบทุกมาตรฐาน 
ยกเวน้มาตรฐานท่ี 9 และ 10 นอกจากน้ีในการประชุมสัมมนาเร่ือง 6 ปี กบัการปฏิรูปการศึกษา ขอ้สรุปของ
หน่วยงานต่างๆ และผูท้รงคุณวุฒิต่างก็ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ควรจะกระจายภารกิจในการจดัการศึกษาใหเ้อกชน
มากขึ้นเพื่อนาํงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัไปแกปั้ญหาท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนต่อการพฒันาประเทศ โดยใหรั้ฐ
เขา้ไปอุดหนุนเอกชนในเร่ืองของการบริหารจดัการ เพื่อท่ีเอกชนจะไดมี้เงินอุดหนุนมากข้ึนเพียงพอต่อการจดั
การศึกษาท่ีมีคุณภาพไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนจากผูป้กครอง (ชาํนาญ เหล่ารักผล, 2551) การบริหาร
จัดการศึกษาเอกชนจึงพบกับปัญหาในบางส่วน ประกอบกับการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของพระราชบัญญติั
การศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 ไดเ้สนอกฎหมายท่ีเปล่ียนไปจากเดิมท่ีตอ้งศึกษาใหช้ดัเจนในหลายดา้นซ่ึงส่งผลต่อ
การบริหารจดัการศึกษาเอกชนใน ดา้นต่างๆ เป็นความสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะให้ความสนใจกบัการจัดการศึกษา
เพือ่ใหเ้กิดการพฒันาส่งผลท่ีดีต่อผูเ้รียน   

สําหรับการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนคาทอลิกพระศาสนจกัรไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของการจดั
การศึกษาคาทอลิก ซ่ึงประวติัการจดัการศึกษาคาทอลิกเขา้มาในประเทศไทยตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ในแผ่นดิน
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชโดยคณะมิชชนันารีคาทอลิกชาวฝร่ังเศสไดด้าํเนินการก่อตั้งโรงเรียนสามเณรในท่ีดิน
พระราชทาน ณ บา้นปลาเห็ด ในปี พ.ศ. 2208 เป็นโรงเรียนสาํหรับเด็กชายมีการสอนดา้นวิชาการและจริยธรรม 
ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ มิชชนันารีคาทอลิกชาวฝร่ังเศสไดเ้ป็นผูม้าบุกเบิกงานดา้นการศึกษาอีกคร้ัง โรงเรียน
คาทอลิกสมยัใหม่แห่งแรกในยคุปัจจุบนัคือ โรงเรียนอสัสัมชญั บางรัก ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2428 บริหารงานโดยนกับวช
คณะเซนตค์าเบรียล นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาคณะนกับวชคาทอลิกต่าง ๆ ท่ีอุทิศตนในการใหก้ารศึกษาไดเ้ขา้มาเปิด
โรงเรียนในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเป็นลาํดบั (สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย, 2545ก)  การเขา้มาจดัการศึกษา
ของสถาบนัการศึกษาคาทอลิกมีปรัชญาการศึกษาท่ีสนบัสนุนความหลากหลายทางดา้นความคิดและขอ้คิดเห็นท่ี
มีรากฐานจากความจริง ความถูกตอ้ง ซ่ึงแสดงออกมาจากสัตยาบนัท่ีว่า “จะเป็นแสงสว่างส่องนาํผูค้นไปสู่จุด
กาํเนิดความรู้และชีวิต” นอกจากอุทิศตนในการทาํพนัธกิจทางศาสนาแลว้ สถาบนัการศึกษาคาทอลิกเน้นการ
เตรียมตวันกัเรียน นกัศึกษา เป็นผูใ้ห้ท่ีสร้างสรรค ์เป็นคนดีมีศีลธรรมและจริยธรรมสูงส่ง อุทิศตนทาํงานใหก้บั
สังคม เศรษฐกิจ ท่ีมีระเบียบและยุติธรรม และปลูกฝังการบูรณาการความรู้แบบ สหวิทยาการและการมอง
ภาพรวมของความสามัคคีในท่ามกลางความหลากหลาย  การศึกษาคาทอลิกก็ได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี อนัทาํให้การศึกษาตอ้งปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลง กล่าวคือ สภาพเศรษฐกิจส่งผลต่อการศึกษาต่อของนกัเรียนในโรงเรียนคาทอลิก และโรงเรียนตอ้ง
ปรับตวัให้ทนัต่อนโยบายดา้นการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงส่งผลกระบทต่อการอบรม
นักเรียน โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกทั้งสภาพเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีก้าวหน้า ทาํให้นักเรียนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง อีกทั้งผลกระทบจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540  และไดร้ะบุในมาตรา 43 ใหรั้ฐจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายไม่นอ้ยกว่าสิบสองปี และ
รัฐบาลไดป้ระกาศนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 15  ปี ท่ีประกาศใชใ้นปีการศึกษา 2553  กอปรกบัให้องคก์ร



ปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทาํให้เกิดความไม่เท่าเทียบกันระหว่าง
โรงเรียนรัฐบาล กบัโรงเรียนเอกชน ในเร่ืองของค่าใชจ่้ายทางการศึกษา ประกอบกบัการกระจายการศึกษาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทาํให้เกิดการแข่งขนัทางด้านการจัดการศึกษา แม้ว่าการวิจัยของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนท่ีพบว่า การศึกษาเอกชนสามารถช่วยให้รัฐประหยดังบประมาณรายจ่ายจาํนวน
มาก คือ  ถา้รัฐจดัการศึกษาเองตอ้งใชจ่้ายเป็น 10 เท่าของการใหเ้งินอุดหนุนการศึกษาแก่โรงเรียนเอกชน จากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพบริบทของสังคมไทยด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ประกอบกับ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9   
(พ.ศ. 2545-2549) ซ่ึงเป็นการเปิดทางใหก้ารศึกษาเอกชนเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในการจดัการศึกษา อีกทั้งดา้น
คุณภาพการจัดการศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกท่ีทาํให้โรงเรียนคาทอลิกต้องเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการ 
รวมทั้งปัจจยัภายในพระศาสนจกัรคาทอลิกท่ีเห็นว่า โรงเรียนคาทอลิกในปัจจุบนัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัการของ
คาทอลิก และไม่กลา้ท่ีจะปฏิบติัตามกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียน งานของโรงเรียนคาทอลิก
ยุ่งยากมากกว่าเดิม และซับซ้อนกว่าเก่า พระศาสนจักรจึงเรียกร้องโรงเรียนคาทอลิกหันมาพิจารณาตนเอง     
(สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก, 2552) ทาํใหโ้รงเรียนคาทอลิกตอ้งหนักลบัมาพิจารณาตนเองในสภาพบริบท
ท่ีเปล่ียนแปลง และพิจารณาหลกัการของคาทอลิกในการจดัการศึกษา ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงของบริบทดงักล่าว 
ทาํให้ต้องพิจารณาว่า โรงเรียนคาทอลิกจะรักษาเอกลกัษณ์ และ คุณภาพของโรงเรียนคาทอลิกภายใต้การ
เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งไร อีกทั้งยงัไม่มีผูใ้ดไดศึ้กษาประเมินผลท่ีเกิดจากกระบวนการบริหารจดัการของโรงเรียน
คาทอลิกท่ีสอดคลอ้งกบัภาวการณ์เปล่ียนแปลงน้ี  

สําหรับโรงเรียนคาทอลิกในจังหวดัขอนแก่นนั้น เป็นการจัดการศึกษาภายใต้การบริหารงานของ                     
สังฆมณฑลอุดรธานี  ด้วยหลักการจัดการศึกษาภายใต้นโยบายของรัฐและจิตตารมณ์ของการจัดการศึกษา
คาทอลิกและโรงเรียนแห่งแรกของสังฆมณฑลน้ีไดต้ั้งข้ึนท่ีจงัหวดัขอนแก่น ภายใตช่ื้อว่าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
ขอนแก่น โรงเรียนไดด้าํเนินงานมากว่า 4 ทศวรรษในการบริการและจดัการศึกษาให้กบัชุมชนซ่ึงตลอดการ
ดาํเนินงานหลายปีท่ีผ่านมา  ถือเป็นโรงเรียนคาทอลิกท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างสูง  ทาํให้มีการขยายโรงเรียน
ภายใตช่ื้อเดียวกนัในจงัหวดัขอนแก่นออกไปถึง 5  แห่งดว้ยกนั  อยา่งไรก็ตามภายใตภ้าวการณ์เปล่ียนแปลงทาง
สังคม  กอปรกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นหน่ึงท่ีสําคญัในการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงหลาย
โรงเรียนในประเทศไทยต่างทุ่มเทความพยายามอย่างมากกบังานประเมินผลการดาํเนินงาน รวมถึงการกาํหนด
ดชันีช้ีวดัคุณภาพเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ทาํให้ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา และ
ประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา ทั้งน้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป และตามขอ้เรียกร้อง
ของพระศาสนจกัร ว่าการศึกษาคาทอลิกกาํลงัจะเผชิญกบัอะไร และมีผลกระทบต่อการจดัการศึกษาคาทอลิกมาก
ขนาดไหน และนักการศึกษาคาทอลิกจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีอย่างไร เพื่อให้โรงเรียนดาํรงไวซ่ึ้ง
เอกลกัษณ์และคุณค่าของการเป็นโรงเรียนคาทอลิก และสามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทั้ งน้ี ตัวผูว้ิจัยเองเป็นผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง และเป็นส่วนหน่ึงในองค์การ ซ่ึงจากทัศนะของ                
นงลกัษณ์  วิรัชชยั (2551) กล่าวว่าตวัผูป้ระเมิน (evaluator) ควรเป็นผูท่ี้มีบทบาท และเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีประเมิน 
และหน่วยงาน หรือองคก์ารท่ีประเมินดว้ย โดยงานวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นท่ีจะนาํเสนอกรณีของการนํารูปแบบการ



ประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (systematical and collaboration) ของวิโรจน ์ สารัตนะ (2553)  มาเป็นแนวทางใน
การประเมิน  ทั้งน้ี เพื่อการวดัผลการดาํเนินงานและนาํองคก์รไปสู่การพฒันาประสิทธิภาพการดาํเนินงานอย่าง
ย ั่งยืน  พร้อมกับนํา เสนอวิ ธี ท่ีจะนํา เทคนิควิ ธีทางประเมิน  มาใช้ในกระบวนการ  การบริหารจัดการ
สถาบนัการศึกษา  นอกจากน้ียงัได้เน้นถึงวิธีท่ีโรงเรียนสามารถใชเ้ทคนิควิธีดงักล่าวเป็นกลยุทธ์ทางเลือกใน
ระดบัปฏิบติังานระดบัย่อย  เพื่อให้โรงเรียนสามารถบรรลุพนัธกิจท่ีกาํหนดไวต้ามหลกัของการจดัการศึกษาท่ี
พระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  ท่ีมุ่งใหก้ระจายอาํนาจ
ในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด  ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาดาํเนินได้โดยอิสระ 
คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ
จัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้ งการวัด                 
ปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียน  ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  ฝ่ายบริหารเป็น
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ใหมี้ศกัยภาพของคน คู่คุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค ์จึงจาํเป็นตอ้งใชก้ารศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีกลไกการรักษาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง การวางแผนการบริหารงานทุกดา้นของโรงเรียนจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่  ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบ และ
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานในโรงเรียน ไดแ้ก่ บริหารโรงเรียน  รองผูอ้าํนวยการกลุ่มงาน  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  
หัวหน้างานต่างๆ รวมถึงครูผูส้อน จะตอ้งวางแผนเพ่ือพฒันาผูเ้รียน เพื่อให้สอดรับกบัภาวการณ์ปฏิรูปการศึกษาท่ี
มุ่งเนน้ดา้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาบุคคลสู่ความเป็นสากล โดยการพฒันาการเรียนการสอน  ในภาวการณ์
ปรับตวัและปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหผู้เ้รียนเก่ง ดี มีความสุข และอยูใ่นสังคมโลกได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ปฏิรูปการศึกษา และการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 เพื่อนาํไปสู่การพฒันาคนอยา่งมี
คุณภาพ ตลอดจนเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชาติ  เพื่อตอบรับการทา้ทายจากสากล และเพื่อนาํมาเป็นแนวทาง
กําหนดนโยบายและวางแผนในการดําเนินงานโรงเรียนควรได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้ งด้าน
ประชาสมัพนัธ์แก่นกัเรียน และผูป้กครองนกัเรียน การสรรหาครูผูส้อนการเตรียมหลกัสูตรตลอดจนการจดัเตรียม
หอ้งเรียน และส่ืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ดงันั้น เพื่อใหโ้รงเรียนไดข้อ้มูลท่ีชดัเจน สามารถวิเคราะห์
แยกแยะ ให้เห็นภาพระบบงาน ผลลัพธ์ และ ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียน  
ตลอดจนเห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็งหรือจุดท่ีมีศักยภาพสูง ในการดําเนินงานของโรงเรียน ทั้ งทําให้ทราบ
ความกา้วหน้า ปัญหา อุปสรรค และให้ผูบ้ริหารมีขอ้มูลสารสนเทศ ช่วยในการตดัสินใจ ซ่ึงจะเป็นตวักาํหนด
ทิศทาง กําหนดเป้าหมาย และกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในอนาคตของทางโรงเรียนและเพื่อให ้           
การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ จึงจาํเป็นตอ้งมีการประเมินการจดั
การศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ทั้งน้ี เพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลในการจดัการเรียนการสอน และการบริหาร
จดัการทางการศึกษาต่อไป ทั้งนาํมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อให้
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองนกัเรียน และสงัคมใหม้ากท่ีสุด 

 
 



2.   คาํถามการวิจยั 
การประเมินการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก จงัหวดัขอนแก่น  มีคาํถามการวิจยั ดงัน้ี 
          2.1  นโยบายและจุดมุ่งหมายของโรงเรียนในปัจจุบนัมีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 
และสภาพแวดลอ้มภายในดา้นการจดัการศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 

2.2  สภาพปัจจุบนัของทรัพยากรการบริหารจดัการ มีความเหมาะสม และ เพียงพอหรือไม่ 
2.3   การบริหารจดัการ มีปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 
2.4   ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียนมีมากนอ้ยเพียงใด 
2.5  ผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อการจดัการศึกษามีความพึงพอใจในระดบัใด 

 

3.     วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
3.1   เพือ่ประเมินการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก  จงัหวดัขอนแก่น ใหไ้ดส้ารสนเทศในการ 

ตดัสินใจ การตดัสินคุณค่าเก่ียวกบัการศึกษาอยา่งเป็นระบบ ในดา้นต่อไปน้ี  1) ดา้นบริบท 2) ดา้นปัจจยัป้อนเขา้   
3)  ดา้นกระบวนการ 4)  ดา้นผลลพัธ์  และ 5) ดา้นผลกระทบ 

3.2   เพือ่เสนอภาพอนาคตของการจดัการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก จงัหวดัขอนแก่น   
 

4.   ขอบเขตของการวิจยั 
4.1  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ โรงเรียนเอกชนคาทอลิก จงัหวดัขอนแก่น ท่ีจดั

การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมีทั้งหมด 5 โรงเรียนคือ 1) โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล  2)โรงเรียน
มหาไถ่ศึกษาบา้นไผ ่  3)โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบา้นนอ้ยสามเหล่ียม 4)โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น และ 5)

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
4.2  รูปแบบการประเมินท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ รูปแบบการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั 

(systematic and collaboration ) เป็นแนวทางในการประเมิน  ซ่ึงครอบคลุมดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 1)  การประเมินบริบท 
(context evaluation) 2)  การประเมินปัจจยัป้อนเขา้  (input evaluation)  3)  การประเมินกระบวนการ (process 

evaluation)  4)   การประเมินผลลพัธ์(product evaluation) 5) การประเมินผลกระทบ  (impact evaluation)  
4.3  ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการวิจยั ประกอบไปดว้ยกลุ่มท่ีเป็นตวัแทน หรือ ผูด้าํเนินการในการจดั 

การศึกษา ซ่ึงไดรั้บผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ตามทศันะของ Guba & Lincoin (1989) ซ่ึงไดแ้ก่ ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลในสถานศึกษา ประกอบไปดว้ย (1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา (2) ครู (3) นกัเรียน                  
(4) ผูป้กครอง (5) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

4.4  ระยะเวลาในการศึกษาวิจยัและเกบ็รวบรวมขอ้มูลดาํเนินการระหวา่งเดือน ตุลาคม ภาคเรียนท่ี  
2 ปีการศึกษา 2553 -  กนัยายน  ปีการศึกษา 2554    

 

5.    นิยามศัพท์เฉพาะ 
5.1 การจดัการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการเชิงระบบ ท่ีมีเป้าหมายชดัเจน คือการพฒันาคุณภาพ

มนุษยทุ์กดา้น ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด การประพฤติปฏิบติั โดยคาดหวงัให้
ผูรั้บการศึกษาเป็นคนท่ีมีคุณภาพ และคนท่ีมีคุณภาพน้ีจะทาํใหส้ังคมมีความมัน่คง สงบสุข เจริญกา้วหนา้ทนัโลก 



แขง่ขนักบัสงัคมอ่ืนในเวทีระหวา่งประเทศได ้คนในสงัคมมีความสุข มีความสามารถประกอบอาชีพการงานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ และอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสมานฉนัท ์

5.2  การประเมิน  หมายถึง  กระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ    
ทั้งเป็นกระบวนการตรวจสอบความสอดคลอ้ง ระหวา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีเป็นจริง เพื่อนาํไปสู่การตดัสินใจ
เก่ียวกบัคุณค่า และเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศ สาํหรับผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ ในการตดัสินคุณค่าของ
การจดัการศึกษา และประโยชน์ในการตดัสินทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  เพื่อการปรับปรุงเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
ของงานใหดี้ยิง่ข้ึน 

5.3 การตดัสินคุณคา่  หมายถึง  กระบวนการตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้และไม่คาดหวงัไว ้ 
ทั้งทางบวกและทางลบ สาํหรับผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ ในการตดัสินคุณค่าของของการจดั 
การศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

5.4  การประเมินดว้ยรูปแบบการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (systematic and collaboration 
evaluation)หมายถึง  การประเมินตามทศันะของ วิโรจน ์ สารรัตนะ (2551, 2553) ท่ีมีการประยกุตก์ารประเมินเชิง
ระบบของ Stufflebeam (2008) คือ การประเมินบริบท ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิต และทศันะของ
สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ และนิคม  ตงัคะพิภพ (2528) คือการประเมินผลกระทบ ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีรวมผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทุกกลุ่มมาร่วมมือ รวมพลงัช่วยกนัดาํเนินการประเมินใหไ้ดส้ารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ
การตดัสินใจ ท่ีมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน   เสริมพลงัขบัเคล่ือนท่ีจะให้ผลการวิจยัไดรั้บการนาํไปสู่การปฏิบติั
ไดม้ากขึ้น ตามรูปแบบการประเมินท่ีเนน้การนาํผลไปใชป้ระโยชน์ของ Patton  สามารถนาํไปสู่หลกัการและ
เง่ือนไขสําคญับางประการของการประกนัคุณภาพท่ีดี เช่น การมีส่วนร่วม (participatory) การเสริมพลงัอาํนาจ 
(empowerment) การกระจายอาํนาจ (decentralization) การสร้างจิตสาํนึกความพร้อมรับผิด (accountability) และ
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (continuous quality improvement) โดยคาํนึงถึงมาตรฐานการประเมิน 
(evaluation standards)  สําหรับการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั คือการประเมิน ทั้งดา้นบริบท ดา้นปัจจยั
ป้อนเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลลพัธ์ และ ดา้นผลกระทบ (context-input-process-product-impact : CIPPI)      
ซ่ึงนิยามแต่ละดา้นไว ้ ดงัน้ี 

5.4.1  บริบท  หมายถึง  สภาพแวดลอ้มภายนอก และภายในท่ีมีอิทธิพลต่อจุดมุ่งหมายของ
การจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนคาทอลิกซ่ึงไดแ้ก่ 1) สภาพและความตอ้งการของสงัคมดา้นการจดัการศึกษา   
2) นโยบายและจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา 

5.4.2 ปัจจยัป้อนเขา้  หมายถึง  สภาพปัจจุบนัของทรัพยากรการบริหารงานซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี 
สนับสนุน  ทั้ งด้านคน  ด้านเงิน  ด้านวัสดุอุปกรณ์  และด้านการจัดการ  มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  และ 
ประสิทธิภาพ ท่ีส่งผลต่อการบรรลุจุดมุ่งหมาย และทิศทางของการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่            
1) ระบบการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา  อนัประกอบดว้ย มีแผนการดาํเนินงาน  โครงสร้างองคก์าร  และ
การบริหารอยา่งเป็นระบบ  ครบวงจรใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา  2) ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อนัประกอบดว้ย (1) ทรัพยากรบุคคล  (2) ทรัพยากรดา้นงบประมาณ และ     
(3) ทรัพยากรดา้นส่ือ และอุปกรณ์สาํหรับการศึกษา  สถานท่ีศึกษาและบรรยากาศแวดลอ้ม 



5.4.3  กระบวนการ หมายถึง  ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ทั้งในการปฏิบติังาน การใช้ทรัพยากร และการดาํเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามท่ีกาํหนดไว้
หรือไม่ โดยการหาความแตกต่างระหว่างการปฏิบติัจริงกบัท่ีคาดหวงัว่ามีปัญหาหรือส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลง
อะไรบา้ง และมีขอ้เสนอแนะอะไรเพื่อการแกไ้ข ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1)  การจดัการเรียนรู้ และ การพฒันา
ผูเ้รียน และ 2) การดาํเนินงานตามภารกิจการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา     

5.4.4  ผลลพัธ์ หมายถึง ระดับความสําเร็จในประสิทธิผลของการจดัการศึกษา ท่ีผูมี้     
ส่วนได้เสียมีความพึงพอใจ ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 1)  คุณภาพของนักเรียน อนัประกอบด้วย (1)  ผูเ้รียนมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี (2) ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์และ (3)  ผูเ้รียนมีความรู้ 
และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 2) คุณภาพของสถานศึกษา  อนัประกอบดว้ยรางวลัและเกียรติบตัรท่ีเคยไดรั้บ   

5.4.5  ผลกระทบ  หมายถึง  ผลจากการจดัการศึกษาใน 5 ปีท่ีผ่านมา ท่ีมีต่อสถานศึกษา 
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งท่ีคาดหวงั และไม่คาดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี คือ การประเมิน
ระดบัความพึงพอใจของการจดัการการศึกษาของโรงเรียนในดา้นต่างๆดงัน้ี 1)  ผูเ้รียน 2)  ครู 3) ผูบ้ริหาร และ               
4) การบริหารและการบริการการจดัการศึกษา 
 5.5     คุณลกัษณะ หมายถึง ความสามารถดา้นการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีพึงเกิดข้ึนแก่ผูเ้รียนคือ         
มีความเขา้ใจ และมีทกัษะในชีวิตประจาํวนัทั้งในและนอกโรงเรียน   
 5.6     ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากความรู้ ความสามารถของนกัเรียนในการเรียนการสอน
รายวิชาตามหลกัสูตรของสถานศึกษาซ่ึงตดัสินเป็นระดบัผลการเรียน 

5.7    ผูป้กครองนกัเรียน  หมายถึง  พ่อ แม่ หรือผูอุ้ปการะนกัเรียน ท่ีกาํลงัศึกษาอยูช่ั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 
2554  ซ่ึงเคยผา่นการเรียนในโรงเรียน มาแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3  ปีการศึกษา 
 

6.    ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดรั้บจากการวิจยั 
6.1  ประโยชนต์่อการประยกุตใ์ชข้องหน่วยงานท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั 

6.1.1   ผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะทาํให้ไดท้ราบความคิดเห็น ปัญหาและขอ้เสนอแนะต่างๆ 
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงอาจนาํมาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 
ยิง่ข้ึนเพือ่ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองนกัเรียน และสงัคมใหม้ากท่ีสุด 

6.1.2   ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะนาํมาเป็นส่วนหน่ึงในการเตรียมความพร้อมในการ 
ดาํเนินงานของโรงเรียน และเป็นสารสนเทศในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  (1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัและบริหาร
จดัการในโรงเรียน (2) เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานมีความคล่องตวั (3) การจดัเก็บเอกสาร และหลกัฐานมีระบบสามารถ
ตรวจสอบได ้(4) การจดัการเรียน การสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด (5) การจดัการศึกษาของโรงเรียนดาํเนินไปตาม
แผนอยา่งเป็นปัจจุบนั (6) ผูร่้วมในโรงเรียนมีความรู้และความเขา้ใจตรงกนัในการปฏิบติังาน (7) เพือ่เตรียม 
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑม์าตรฐาน 

6.2   ประโยชนด์า้นการพฒันาวิชาการ 
6.2.1    รูปแบบการประเมินเชิงระบบแบบรวมพลัง ท่ีผูว้ิจัยมีการนําการประเมินความ

ต้องการจําเป็น การประเมินความไม่สอดคล้อง การประเมินเชิงเปรียบเทียบ และการประเมินเชิงตรรกะ              



โดยการประเมินเหล่าน้ีถือเป็นเกณฑ์รูปแบบหน่ึงท่ีสอดแทรกในแต่ละขั้นตอนของการประเมินเชิงระบบและ  
รวมพลงั ซ่ึงจะเป็นรูปแบบการประเมินการจัดการศึกษาแบบเฉพาะท่ีเหมาะสมกบัโรงเรียนเอกชนคาทอลิก                 
หรือโรงเรียนท่ีมีอตัลกัษณ์ดา้นการจดัการศึกษาของตนเอง โดยผูมี้ความสนใจท่ีจะศึกษาต่อยอด สามารถนาํไป
พฒันารูปแบบการประเมินใหมี้ความเหมาะสมกบับริบทขององคก์ารท่ีทาํการประเมินได ้

6.2.2 ผลจากการประเมินทาํให้ได้แนวทางเพ่ือการวิจัยต่อเน่ืองก่อให้เกิดการปฏิบัติ      
เพือ่การปรับปรุง และพฒันาต่อไปได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 
 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการมุ่งศึกษาเก่ียวกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก                   
ในจังหวดัขอนแก่น  เพ่ือเขา้ใจในแนวทางเดียวกันในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจัย ขอเสนอเอกสารและงานวิจัย             
ท่ีเก่ียวขอ้งตามลาํดบั ดงัน้ี       
 
1. หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการประเมนิ  

ในการนาํเสนอหัวขอ้เก่ียวกบัการประเมิน  มีวตัถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ และเขา้ใจเก่ียวกบั รูปแบบ 
สําหรับการดาํเนินงานอย่างมีหลกัเกณฑ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผูว้ิจัยได้นําเสนอหัวขอ้
ตามลําดับ ดังน้ีคือ 1) ความหมายของการประเมิน 2) ความเป็นมาของการประเมิน 3) จุดมุ่งหมายและ
กระบวนการประเมิน 4) ความสาํคญั และประโยชน์ของการประเมิน 5) มาตรฐานการประเมิน 6) ประเภทของ
การประเมิน 7) รูปแบบการประเมิน 8) กรอบแนวคิดในการประเมิน ดงัรายละเอียดแต่ละหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.1 ความหมายของการประเมนิ 
เพือ่ใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนอคาํท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้ง  

กบัการประเมิน  ดังน้ีคือ 1) การวดั (measurement) หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศท่ีต้องการศึกษา            
โดยมีการกาํหนดค่าเป็นตวัเลขท่ีมีความหมายเชิงปริมาณใหก้บัคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา 
(Linn, 2000; Baker, Linn and Herman,1996; Shepard,2000; Land,1997; Marsh, 2001) การวดัมีวิธีการแตกต่าง
กนัหลายวิธี เช่น การทดสอบ (test) การใชม้าตรประเมินค่า (rating scale) การใชแ้บบสํารวจ (inventory)                 
การสัมภาษณ์ (interview) เป็นตน้  2)  “การประเมิน” หรือ “การประเมินผล” มีความหมายตรงกับคาํใน
ภาษาองักฤษว่า Evaluation ซ่ึงหมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจ การวิจยั 
(Research) การวดัผล (Measurement) การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล (Monitoring) และ
การพิจารณาตดัสิน (Judgment) ส่ิงท่ีประเมินว่ามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ (criteria) มาตรฐาน 
(standard) ท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ มากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งการใชผ้ลการประเมินในการพฒันาคุณภาพส่ิงท่ีประเมิน 
ซ่ึงLinn (2000) Shepard (2000) อธิบายว่า นกัวิชาการใชศ้พัทค์าํว่า การประเมินค่า (assessment) ในกรณีท่ีมีการ
ประเมินโดยเน้นความสําคญัของการอธิบายและการตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งประเมิน โดยไม่ต้องการความ
ถูกตอ้ง (precision) มากนัก ดงัจะเห็นไดจ้ากกิจกรรมการประเมินต่อไปน้ีใชค้าํว่า assessment ไม่ไดใ้ชค้าํว่า 
evaluation เช่น การประเมินบุคลากร (personal assessment) การประเมินผูเ้รียน (student assessment) การประเมิน
ตนเอง (self assessment) การประเมินความตอ้งการจาํเป็น (needs assessment) การประเมินผลการเรียนรู้ 
(assessment of learning results) และการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) ดงันั้นคาํว่า                   
การประเมินผล (Evaluation) อาจสรุปเป็นความหมายหรือคาํจาํกดัความร่วมกนัไดว้่า เป็นการประมาณค่าหรือการ
ประเมินผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานโดยขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมดว้ยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกต และวิธีการ
อ่ืน ๆ แลว้ทาํการวิเคราะห์เพื่อตดัสินว่าการดาํเนินงานนั้นมีคุณค่าหรือบรรลุ วตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานนั้น
มากนอ้ยเพียงใด  (ประชุม  รอดประเสริฐ, 2529) ซ่ึงคลา้ยคลึงกบั สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2544) กล่าวว่า                 



การประเมิน หมายถึง กระบวนการใชดุ้ลนพินิจ และหรือค่านิยมและขอ้จาํกดัต่าง ๆ ในการพิจารณาตดัสินคุณค่า
ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยการเปรียบเทียบผลท่ีว ัดได้กับเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ในขณะท่ี Tyler (1950) กล่าวว่า            
การประเมิน เป็นการเปรียบเทียบระหว่างส่ิงท่ีเป็นจริง (What is) กบัส่ิงท่ีควรจะเป็น (What should be) และการใช้
ขอ้มูลความไม่สอดคลอ้งเป็นหลกัในการตดัสินใจสรุปผลการดาํเนินงาน ในขณะท่ี Cronbach  (1963,  1983         
อา้งถึงในสมหวงั  พิธิยานุวฒัน์, 2544) กล่าวว่า การประเมิน คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างได้มาตรฐาน         
เพื่อนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ ขณะเดียวกนั  Alkin (1969)ไดใ้หค้วามหมายของการประเมินว่า คือ 
กระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจการเลือกเฟ้นข่าวสารท่ีเหมาะสม การรวบรวมและวิเคราะห์
ข่าวสารเพื่อรายงานขอ้สรุป เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ทาํการตดัสินใจในการเลือกหนทางต่าง ๆ ท่ีเป็นไปได ้ซ่ึง Scriven  
(1973) กล่าวว่า การประเมิน เป็นกระบวนการตดัสินคุณค่าท่ีแทจ้ริงทั้งหมดของส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ทั้งคุณค่าของผลท่ี
คาดหวงัและมิไดค้าดหวงั แต่Stake  (1975) ไดใ้ห ้ความหมายของการประเมินว่า เป็นการบรรยายและตดัสินคุณค่า
โปรแกรมการศึกษา ซ่ึงเนน้เร่ืองการบรรยายส่ิงท่ีจะถูกประเมิน โดยอาศยัผูท้รงคุณวุฒิ หรือผูเ้ช่ียวชาญในการตดัสิน
คุณค่า ซ่ึง Provus (1971) กล่าววา่ การประเมิน เป็นการเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหว่างการปฏิบติัตามท่ีวางแผน
กบัการปฏิบติัตามท่ีเป็นจริง และผลลพัธท่ี์คาดหวงัตามแผนกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ความสอดคลอ้งไม่สอดคลอ้งท่ี
เกิดข้ึน แสดงถึงขอ้ดีขอ้เสียของโครงการส่วน Stufflebeam (1985) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินว่าเป็น
กระบวนการกาํหนดปัญหา เกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ
เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  ในขณะท่ี สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (2544) กล่าวว่า ในการประเมินค่าส่ิงใดก็ตามจะต้อง
ประกอบดว้ย ส่วนประกอบการ (Performance) ท่ีไดจ้ากการวดั กบัการตดัสินคุณค่าของส่วนประกอบการนั้นโดย
การเปรียบเทียบ ส่วนประกอบการท่ีไดจ้ากการวดักบัเกณฑก์ารประเมินองคป์ระกอบของการประเมินเขียนแสดง
ในรูปสมการ ดงัน้ี 
 

การประเมิน =  การวดั  + การตดัสินใจ 
(Evaluation)           (Measurement)   (Judgment) 

 
การประเมินเป็นกระบวนการท่ีมุ่งตอบคาํถาม How good? เพราะก่อให้เกิดสารสนเทศ 

(Information) เพ่ือช่วยในการเป็นการตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึง แสดงดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 1   กระบวนการประเมิน 

การประเมินค่า 

สารสนเทศ 

คุณค่านิยม 

ผูบ้ริหาร 

ขอ้จาํกดั 

ทางเลือก 



ส่วนสุวิมล ว่องวาณิช (2550) กล่าวว่า การพฒันาโครงการควรกระทาํควบคู่กบัการประเมินโครงการ 
โดยมีจุดสาํคญัท่ีเหมือนกนั คือ การออกแบบโครงการใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโครงการ โครงการจะ
ประสบความผลสาํเร็จหรือไม่ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัการทาํงานของคณะทาํงาน ซ่ึงตอ้งทาํงานประสานสัมพนัธ์กนั
ตลอดโครงการ ซ่ึงท่ีตอ้งใหค้วามสนใจในการพฒันาโครงการอยูท่ี่การกาํหนดกิจกรรมใหเ้หมาะกบัเป้าหมายของ
โครงการ ส่วนการประเมินโครงการนั้นความสําคญัอยู่ท่ีการกาํหนดตวับ่งช้ีท่ีใช้วดัเพื่อตรวจสอบว่าโครงการ
บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่   และศิริชัย กาญจนวาสี (2550) สรุปความหมายของการประเมินว่า                       
เป็นกระบวนการ ศึกษาส่ิงต่างๆ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั (Research-oriented) การประเมินเป็นการตรวจสอบการ
บรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ (Objectives-oriented) การประเมินเป็นการช่วยเสนอสารสนเทศเพ่ือการ
ตดัสินใจ (Decision-oriented) การประเมินเป็นการสนองสารสนเทศแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหลายดว้ยการบรรยายอย่าง          
ลุ่มลึก (Description-oriented) และการประเมินเป็นการตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งประเมิน (Judgment-oriented)           
การสืบทอด และพฒันากนัมาอย่างต่อเน่ืองทาํให้ความหมายของการประเมินมีความชดัเจน และสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
การประเมินในอนาคตน่าจะขยบัสถานภาพใหมี้ความหมายและบทบาทต่อสังคมมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
ดา้นการเป็นสารสนเทศเชิงคุณค่าท่ีสนบัสนุนการเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรคเ์พื่อใหบ้รรลุถึงเอกภาพของความคิด 
แนวทาง และขอ้สรุปทางการเมือง และเศรษฐกิจท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนสุ์ขร่วมกนัของสงัคม 

จากความหมายดงักล่าว สามารถสรุปได้ว่า  การประเมิน  หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล   
การวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ทั้งเป็นกระบวนการตรวจสอบความสอดคลอ้ง ระหว่างส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงท่ี
เป็นจริง เพื่อนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัคุณค่า และเพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศ สาํหรับผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจในการ
ตดัสินใจ ในการตดัสินคุณค่าของการจดัการศึกษา และประโยชน์ในการตดัสินทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เพื่อการปรับปรุง
เพิม่คุณภาพ และประสิทธิภาพของงานใหดี้ยิง่ข้ึน 

1.2   ความเป็นมาของการประเมนิ  
การประเมินแบ่งไดเ้ป็น 5 ยคุ (Guba and Lincoln, 1989 อา้งถึงในสมหวงั พิธิยานุวฒัน,์  2544)  

ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละยคุ ดงัน้ี 
ยุคแรก ยุคการประเมินที่เน้นการวัด ยุคแรกน้ีให้ความสําคญักบัการวดัและการประเมิน   

ควบคู่กนั แต่เนน้ความสาํคญัของการวดัโดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน นกัประเมินมี บทบาททางการวดั ทาํหนา้ท่ี
พฒันาแบบทดสอบและเคร่ืองมือวดั การนาํผลการวดัส่วนใหญ่เป็นการใชเ้พื่อตดัสินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน                 
การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ และการคดัเลือกคนเขา้ทาํงาน 

 ยุคที่สอง ยุคการประเมินอิงวัตถุประสงค์ ยุคน้ีเร่ิมต้นช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง                   
ให้ความสําคญักบัการประเมินอิงวตัถุประสงค์ โดยเน้นผลการประเมินว่าโครงการมีจุดอ่อนจุดแข็ง อย่างไร           
เม่ือเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค ์นกัประเมินมีบทบาทเป็นทั้งนกัวดัและผูบ้รรยายโครงการ  

ยุคทีส่าม ยุคการประเมนิเพือ่ตัดสินคุณค่า การประเมินช่วงคริสตท์ศวรรษท่ี 1960-1980 ไดรั้บ
การพฒันาใหเ้ป็นวิชาชีพ มีการพฒันาโมเดลการประเมินหลากหลาย เนน้การกาํหนดเกณฑม์าตรฐานเพื่อตดัสิน
คุณค่า นกัประเมินมีบทบาทเพิม่ในฐานะผูต้ดัสินคุณค่าของโครงการ  

ยุคที่ส่ี ยุคการประเมินตามปรัชญาโครงสร้างนิยม ซ่ึง Guba and Lincoln (1989) เรียกว่า              
ยคุการประเมินรุ่นท่ีส่ี (fourth generation evaluation) ช่วงทา้ยของศตวรรษท่ี 20 เป็นยคุท่ีนกัประเมินเห็นจุดอ่อน



ของการประเมินแบบเดิม จึงพฒันาการประเมินท่ีใช้กระบวนทศัน์โครงสร้างนิยมตอบสนองความต้องการ
(responsive constructivist evaluation) ท่ีคาํนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholders) เนน้การใช้
ประโยชน์ผลการประเมินเพื่อพฒันางาน นกัประเมินมีบทบาทเพิ่มในฐานะผูร่้วมงาน ผูร่้วมเรียนรู้ และผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง  

ยุคที่ห้า ยุคการประเมินเชิงปฏิบัติการ การประเมินในยุคปัจจุบนัถือว่าเป็นยุคท่ีคนทัว่ไปใช้
สิทธิของตนในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการประเมิน และในฐานะนกัประเมินทาํการประเมินตนเอง เพื่อนาํผลการ
ประเมินไปใช้ในการพฒันางาน กล่าวได้ว่าการประเมินในปัจจุบนั เป็นการวิจัยเชิงประเมินแบบปฏิบติัการ  
(action evaluative research) ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนทุกระดบัมีส่วนร่วมในการประเมิน และใชป้ระโยชน์ในการ
ประเมินเพื่อการพฒันาตนเอง 

1.3   จุดมุ่งหมาย และกระบวนการประเมนิ 
จุดมุ่งหมายหลักของการประเมิน คือการได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้บอกระดับคุณภาพ 

จุดบกพร่อง และจุดเด่นของผูถู้กประเมินหรือส่ิงท่ีประเมิน ผลท่ีไดจ้ากการประเมินเป็นประโยชน์ในการคดัเลือก 
การวินิจฉยัขอ้บกพร่อง การติดตามความกา้วหนา้ การพฒันาคุณภาพ และการบริหารงาน กล่าวไดว้่าจุดมุ่งหมาย
สาํคญัของการประเมิน คือ การท่ีหน่วยงานหรือองคก์ารหรือผูถู้กประเมินไดรั้บรู้จุดเด่น จุดดอ้ย เง่ือนไข ปัญหา
อุปสรรค ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินงาน สามารถนาํผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงแกไ้ข และ
พฒันา อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ (Wiersam and Jurs,1990; Ebel,1972;  Marsh, 2001; Guion,1998) 

การประเมินแบบเดิม มีขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีสําคญั 5 ขั้นตอน ในการประเมินยุคหลงั              
มีการเพิ่มขั้นตอนให้มีรายละเอียดชดัเจนในการดาํเนินงาน ทาํให้มีขั้นตอนการดาํเนินงานเพิ่มเป็น 8 ขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี (Linn,1989; Wiersama and Jurs,1990) 

1)  การระบุเหตุผลของการประเมิน นกัประเมินตอ้งสามารถบอกไดว้่าทาํไมจึงตอ้งประเมิน
องคก์าร/โครงการ โดยทัว่ไปการประเมินทาํเพ่ือตดัสินคุณค่า เพื่อเรียนรู้ผลการดาํเนินงาน และเพื่อนาํผลการ
ประเมินไปใชป้รับปรุงงาน โดยอาจทาํการประเมินไดท้ั้งภายในภายนอก 

2)  การระบุผู้มีส่วนได้เสียกบัองค์การ/โครงการ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholders) กบัองคก์าร/
โครงการ หมายถึงผูท่ี้เป็นเจา้ของ/ผูรั้บผดิชอบ/ผูมี้ส่วนร่วม และผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชนห์รือผลกระทบ รวมทั้งผูท่ี้
มีความสนใจการดาํเนินการขององคก์าร/โครงการ นกัประเมินตอ้งรู้จกัและรวบรวมขอ้มูลจากจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่มทุกระดบั เพราะมีความสาํคญักบัการประเมินทั้งส้ิน 

3)  การกําหนดวัตถุประสงค์และคําถามการประเมิน นกัประเมินนิยมดาํเนินการเป็นสอง
ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการศึกษา/การสํารวจความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัองคก์าร/โครงการ โดยอาจ
สํารวจทั้งวตัถุประสงค ์และเกณฑ์การประเมิน มาจดัเตรียมเป็นรายการวตัถุประสงคแ์ละคาํถามการประเมิน 
ขั้นตอนท่ีสองเป็นการประชุมเฉพาะผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเป็นบุคคลสําคญัเพื่อพิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของ
วตัถุประสงคแ์ละคาํถามการประเมิน แลว้ตดัสินใจเลือกวตัถุประสงคแ์ละคาํถามการประเมินเฉพาะขอ้ท่ีสําคญั
และมีจาํนวนเหมาะสม 

4)  การวิเคราะห์หรือบรรยาย (Analysis/Delineation) สภาพองค์การ/โครงการ การวิเคราะห์
หรือบรรยายสภาพองคก์าร/โครงการ หมายถึงการศึกษารายละเอียดรวมทั้งทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันา



องคก์าร/โครงการ โดยทัว่ไปนิยมบรรยายตามประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี เป้าหมายขององคก์าร/โครงการ หลกัการ/
ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีใช้ในการดาํเนินงานขององค์การ/โครงการ กระบวนการดาํเนินงาน (ยุทธศาสตร์ เทคนิควิธี            
การดาํเนินงาน และกิจกรรม รวมทั้งผูรั้บผิดชอบการดาํเนินงาน) ทรัพยากรท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน การบริหาร
จดัการองคก์าร/โครงการ และ การประเมินองคก์าร/โครงการ  

5)  การออกแบบการประเมนิ นกัประเมินตอ้งศึกษา ตดัสินใจเลือก และออกแบบการประเมิน 
ซ่ึงอาจทาํไดส้องแนวทาง แนวทางแรก การออกแบบโดยเน้นความสําคญัของความตรงภายในเพื่อตรวจสอบ
อิทธิพลขององค์การ/โครงการ ต้องออกแบบการประเมินอิงการทดลองโดยมีกลุ่มควบคุม แนวทางท่ีสอง                 
การออกแบบโดยเนน้ความสาํคญัของความตรงภายนอกเพ่ืออา้งอิงไปสู่กลุ่มประชากร ตอ้งออกแบบการประเมิน
โดยมีการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของประชากร การออกแบบการประเมินตอ้งครอบคลุมหัวขอ้แนว
ทางการประเมิน ตวับ่งช้ีหรือตวัแปรในการประเมิน ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวม
ขอ้มูล เกณฑก์ารประเมิน และการวิเคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งกรอบเวลาในการดาํเนินงาน 

6)  การสร้างเคร่ืองมือและการรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการ
ประเมิน มีลกัษณะเช่นเดียวกบัเคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอ้มูลสําหรับการวิจัยทัว่ไป การรวบรวมขอ้มูล
สาํหรับการประเมินในระยะแรก ใช ้แบบทดสอบ แบบวดัหรือมาตร ซ่ึงเนน้ความสาํคญัของความเป็นปรนยั และ
มาตรฐาน แต่ปัจจุบนัใหค้วามสาํคญักบัการรวบรวมสารสนเทศตามแนวโครงสร้างนิยม โดยรวบรวมสารสนเทศ
จากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มโดยใชว้ิธีการหลากหลาย Guba and Lincoln (1989) สรุปว่าเคร่ืองมือประเมินท่ีสาํคญั คือ
ตวันกัประเมินเอง ส่วนวิธีการรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ คือวิธีท่ีนกัประเมินใชป้ระสาทสัมผสัทุกส่วนรับรู้สภาพ
ความจริง เหตุการณ์ และความรู้สึกนึกคิดของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเพื่อหาความหมายท่ีแทจ้ริง วิธีการท่ีใชเ้ป็นหลกั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ วิธีการสงัเกต (observation) การสมัภาษณ์ (interviews) การศึกษาเอกสาร (documentary study)  

7) การกําหนดเกณฑ์การประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูล นกัประเมินตอ้งกาํหนดเกณฑก์าร
ประเมิน (evaluation criteria) ซ่ึงหมายถึง มาตรฐานการปฏิบติังานหรือผลงานท่ีใชเ้ป็นหลกัในการตดัสินคุณค่า 
เพื่อเปรียบเทียบว่าส่ิงท่ีประเมินมีระดบัคุณภาพตรงตามท่ีตอ้งการหรือไม่ อยา่งไร เกณฑก์ารประเมินมีหลายแบบ 
เช่น เกณฑ์แบบอิงกลุ่ม/เกณฑส์ัมพทัธ์ (norm-referenced/relative criteria) เกณฑ์แบบอิงมาตรฐานหรือเกณฑ์
สมบูรณ์ (standard-referenced or absolute criteria) และเกณฑแ์บบอิงตน (self-referenced criteria) นกัประเมิน
อาจใชเ้กณฑ์ท่ีมีอยู่แลว้หรือสร้างข้ึนใหม่ก็ไดแ้ต่ตอ้งเป็นท่ียอมรับของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล   
ในการประเมิน เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้เพื่อตดัสินคุณค่าของผลการดาํเนินงาน
ขององคก์าร/โครงการ และเพือ่อธิบายสาเหตุหรือเพ่ือระบุปัจจยัและเง่ือนไขของความสาํเร็จและความลม้เหลวใน
การดาํเนินงานโครงการขององคก์าร 

8)  การรายงานผลและการใช้ประโยชน์ การรายงานผลการประเมินแตกต่างจากการรายงาน
ผลการวิจัย โดยทัว่ไปนักวิจัยเขียนรายงานวิจัยเพียงฉบบัเดียวและ/หรือนําเสนอผลการวิจัยในท่ีประชุมทาง
วิชาการหรือจดัทาํเป็นบทความวิจยัลงพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร แต่นกัประเมินส่วนใหญ่ตอ้งจดัทาํรายงานการ
ประเมินหลายฉบบั และในรายงานอาจจะมีการประเมินอภิมาน (meta-evaluation) อนัเป็นการประเมินว่ารายงาน
การประเมินท่ีนาํเสนอนั้นมีความตรง โดยทัว่ไปนกัประเมินนิยมทาํรายงานอยา่งนอ้ย 3 ฉบบั ไดแ้ก่ รายงานการ
ประเมินฉบบัผูบ้ริหารเป็นรายงานฉบบัย่อท่ีมีการย่อย (digest) ผลการประเมินเพื่อประโยชน์ในการกาํหนด



นโยบาย รายงานการประเมินฉบบัสมบูรณ์ท่ีมีรายละเอียดทางเทคนิครวมทั้งผลการวิเคราะห์โดยละเอียดสาํหรับ  
ผูมี้ส่วนได้เสียนําไปใช้ประโยชน์  และรายงานสรุปการประเมินฉบบัผูใ้ช้ประโยชน์ ท่ีมีการสรุปประเด็น              
การประเมินและประเดน็ท่ีตอ้งพจิารณาต่อเน่ืองในการปรับปรุงองคก์าร/โครงการ  

การประเมินยคุปัจจุบนั เนน้ความสาํคญัของกระบวนการประเมินอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทุกระดบั โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทุกระดบั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่มทุกระดบั ให้สามารถนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการดาํเนินงานของ
องคก์ารใหดี้มากข้ึนเร่ือยไป ส่ิงสาํคญัท่ีขาดไม่ไดใ้นการประเมินยคุปัจจุบนั คือมาตรฐานการประเมิน 

1.4 ความสําคญั และประโยชน์ของการประเมนิ      
การประเมินอย่างเป็นระบบ ย่อมจะมีส่วนช่วยให้ผูบ้ริหารตระหนักถึงคุณภาพของแผนงาน 

และโครงการท่ีกาํหนดข้ึนไวว้า่  สามารถสนองตอบความตอ้งการของสังคม หรือสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้
มากนอ้ยเพียงใด และช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถตดัสินใจในการดาํเนินการ  ปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฒันางาน ให้มี
ความถูกตอ้งเหมาะสม ส่งผลให้งาน หรือ โครงการในองคก์ารนั้นๆ ดาํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึง
เป้าประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ ทุกประการ  การประเมินจึงมีความมุ่งหมายและมีความสําคญัตามความคิดเห็นของ
นกัวิชาการ ดงัน้ี ประชุม รอดประเสริฐ (2529; อา้งอิงมาจาก Peter H.R., & Howard E.F., 1982)  กล่าวว่า         
การประเมินผล มีความมุ่งหมายตามเหตุผลดงัต่อไปน้ี 1) เพื่อพิจารณาถึงคุณค่าและการคาดคะเนคุณประโยชน์
ของงาน หรือ โครงการ 2) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 3) เพื่อเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข
การดาํเนินงาน 4) เพือ่เป็นการวิเคราะหข์อ้ดีหรือขอ้จาํกดั เพ่ือการตดัสินใจ 5) เพื่อการตรวจสอบว่าการดาํเนินงาน 
หรือ โครงการบรรลุถึงเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด ในขณะท่ี Moursund  (1973) กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการ
ประเมิน ไวด้งัน้ี 1)  เพื่อท่ีจะทราบว่าการปฏิบติังานตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ หรือไม่  2) เพื่อท่ีจะ
ทราบว่าเป้าหมายท่ีกาํหนดไวเ้ป็นเป้าหมายท่ีปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่และเป็นเป้าหมายท่ีมีความเหมาะสมมากนอ้ย
เพียงใด ส่วน สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2544) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ               
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง การปกครอง ก็ตามจะบงัเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จาํเป็นตอ้งอาศยั
การประเมินท่ีเป็นระบบ  กล่าวคือ  ผลจากการประเมินจะทําให้ผู ้บริหาร  ได้ทราบจุดเด่น  และจุดด้อย                      
เพื่อดาํเนินการแก้ไขได้ทนัท่วงที และในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหาร และรับผิดชอบ เม่ือได้ดาํเนินการไปแลว้ย่อม
ตอ้งการทราบว่า งาน หรือโครงการนั้นได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่เพียงใด คุม้กับทุนและแรงงานท่ีลงทุนไป
หรือไม่ คาํตอบของคาํถามเหล่าน้ีก็จะไดจ้ากการประเมินผลทั้งส้ิน การประเมินผลจะตอ้งดาํเนินการอยา่งมีระบบ 
และมีความเป็นปรนัย ผลประเมินจึงจะเป็นประโยชน์คุ ้มค่าและเป็นท่ี ยอมรับโดยสรุปการประเมินผล            
ย่อมนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการปรับปรุงส่วนประกอบของงาน หรือโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด
ดาํเนินการในแง่มุมต่างๆ อยา่งทนัท่วงทีในขณะท่ีงาน หรือ โครงการนั้นๆกาํลงัดาํเนินอยูซ่ึ่งยอ่มนาํไปสู่ผลสาํเร็จ
ของงาน หรือโครงการในท่ีสุด 

จากความมุ่งหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของการประเมิน  ดังกล่าว  สรุปได้ว่า                     
การประเมินผลงานหรือโครงการใดๆ ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคใ์นการประเมิน เช่น ประเมินเพื่อปรับปรุงพฒันาจะได้
แนวทางในการแก้ไขจุดด้อยและเสริมจุดเด่น ประเมินเพื่อการตัดสินใจ เพื่อจะได้ขอ้มูลท่ีถูกต้องประกอบ               
การตดัสินใจ การวินิจฉยั ถึงความคุม้คา่ต่อการลงทุน และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ 



1.5  มาตรฐานการประเมนิ (Evaluation Standards) 
Guba and Lincoln (1989) เสนอการประเมินแนวใหม่มีมาตรฐาน (standards) 3 ประการ 

ดงัน้ีคือ (1)  มาตรฐานดา้นความไวว้างใจได ้ (thrustworthiness) ประกอบดว้ย ความเช่ือถือได ้ (credibility)               
การถ่ายโอนได ้(transferability) การพึ่งพาได(้dependability) และการยืนยนัได ้ (confirmability) (2)  มาตรฐาน
ด้านคุณภาพการประเมินได้แก่คุณสมบัติของระบบการประเมินแบบองค์รวมตามแนวโครงสร้างนิยม ซ่ึงมี             
การรวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกตอ้งของสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง ทาํใหมี้ความลาํเอียงหรือความ
คลาดเคล่ือนเกิดได ้นอ้ยมาก  (3)  มาตรฐานดา้นสภาพความเป็นจริง (authenticity) ประกอบดว้ย สภาพจริงตาม
หลกัปรัชญาว่าดว้ยความจริง (ontology authenticity) ซ่ึงความรู้ความคิดของผูถู้กประเมินจะไดรั้บการตรวจสอบ 
การขยายให้เห็นกระจ่างชัด สภาพจริงทางการศึกษา (educative authenticity) ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เขา้ใจ และช่ืนชมการทาํงานร่วมกนั และสภาพจริงดา้นจุดประกายขยายความคิด(catalytic 
authenticity) ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดแ้นวความคิดใหม่จากกระบวนการประเมิน 

คณะกรรมการมาตรฐานสาํหรับการประเมินการศึกษา (Joint Committee on Standards for 
Educational Evaluation, 1994) ซ่ึงมี D. Stufflebeam เป็นผูอ้าํนวยการ ไดด้าํเนินการจดัทาํมาตรฐานสําหรับ             
การตดัสินคุณภาพของการประเมินทางการศึกษาข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1981 โดยผา่นการตรวจสอบคุณภาพของเกณฑ์
จากนกัการศึกษาหลายร้อยคน และในปี ค.ศ. 1994 ไดป้รับปรุงพฒันาเป็น “มาตรฐานการประเมินโครงการ/
องค์การ” รวม 4  มาตรฐาน  ดงัน้ี 

ก.  อตัถประโยชน์ (Utility) มี 6 มาตรฐาน คอื 
U1 -  การระบุผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัโครงการ/องคก์ารครบถว้นทุกกลุ่ม 
U2 -  นกัประเมินมีศกัยภาพน่าเช่ือถือ 
U3 -  ขอบข่ายสารสนเทศและขอบเขตการประเมินตรงตามคาํถามการประเมิน 
U4 –  การระบุเกณฑก์ารประเมินสาํหรับการตดัสินคุณค่าโครงการ/องคก์ารอยา่งชดัเจน 
U5 -   รายงานการประเมินมีความสมบูรณ์ ชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย 
U6 -  การประเมินมีผลกระทบทําให้ผูมี้ส่วนได้เสียกับโครงการ/องค์การนําไปใช้

ประโยชนไ์ด ้
ข.  ความเป็นไปได้ (Feasibility) มี 3 มาตรฐาน คอื 

F1 -  กระบวนการประเมินใชป้ฏิบติัไดจ้ริงและไม่ทาํให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มผูมี้
ส่วนไดเ้สีย 

F2 -  นกัประเมินไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มผูมี้ผลประโยชน์ โดยไม่มีอิทธิพลต่อการ
ประเมิน 

F3 -  โครงการประเมินใหผ้ลประโยชนคุ์ม้ค่าการลงทุน 
ค.  ความชอบธรรม (Propriety) มี 7 มาตรฐาน คอื 

P1 -  การประเมินสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัโครงการ/องคก์าร และของ
สังคม 



P2 -  นักประเมินและกลุ่มผู ้เ ก่ียวข้องมีการทําความตกลงและทําสัญญาสําหรับ                  
การประเมิน 

P3 -  มีการรักษาสิทธิของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน 
P4 -  มีการสาํรวจวิเคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ยของส่ิงท่ีถูกประเมินอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
P5 -  ผู ้มีส่วนได้เสียกับโครงการ/องค์การทุกคนได้รับสิทธิในการเข้าถึงรายงาน            

การประเมิน 
P6 -  หากมีการขดัผลประโยชนใ์นกระบวนการประเมิน ตอ้งมีการแกปั้ญหาโดยเปิดเผย

และซ่ือสัตย ์
P7 -  การใชจ่้ายในการประเมินประหยดัและถกูตอ้งตามกฎเกณฑ ์

ง.  ความถูกต้อง (Accuracy) มี 12 มาตรฐาน คอื 
A1 -  มีระบบเกบ็เอกสารรายละเอียดส่ิงท่ีถูกประเมินทุกเร่ืองทุกประเดน็ 
A2 -  มีการวิเคราะห์บริบทโครงการ/องคก์ารท่ีมีผลต่อการประเมินอยา่งละเอียด 
A3 -  มีการบรรยายวตัถุประสงคแ์ละกระบวนการประเมินอยา่งละเอียด 
A4 -  มีการะบุแหล่งขอ้มูลและขอ้มูล มีรายละเอียดพอท่ีจะใชใ้นการตดัสินคุณค่าโครงการ/

องคก์าร 
A5 -  ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาเหมาะสม สามารถตีความไดอ้ยา่งมีความตรง 
A6 -  กระบวนการรวบรวมขอ้มูลเหมาะสมทาํใหไ้ดผ้ลการประเมินท่ีมีความเท่ียง 
A7 -  การทบทวนและปรับแกข้อ้มูลสาํหรับการประเมินในกรณีท่ีจาํเป็น 
A8 -  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีสมบูรณ์และตีความไดช้ดัเจน 
A9 -  มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีสมบูรณ์ และตีความไดช้ดัเจน 
A10-  นกัประเมินสรุปผลการประเมินพร้อมทั้งใหเ้หตุผลท่ีสมเหตุสมผลในการสรุป 
A11-  รายงานประเมินไม่ลาํเอียง 
A12 - การประเมินมีการประเมินอภิมานโดยใชม้าตรฐานทั้ง 4 มาตรฐาน 

Gall, Borg and Gall (1996 อา้งในสมหวงั  พิธิยานุวฒัน์, 2544) กล่าวว่ามาตรฐานการประเมิน
ชุดน้ีพฒันาข้ึนเพื่อใชป้ระโยชน์การประเมินเป็นเคร่ืองมือ (instrumental use) ในการตดัสินใจว่าจะดาํเนินการต่อ
หรือยุบเลิกองคก์าร/โครงการ และใช้ในการตดัสินใจว่าจะปรับปรุงองค์การ/โครงการอย่างไร ในกรณีท่ีเป็น          
การใชป้ระโยชนก์ารประเมินแบบอ่ืน เช่น การใชป้ระโยชน์การประเมินเป็นแนวคิด (conceptual use) หรือการใช้
ประโยชน์การประเมินเป็นหลกัฐาน (symbolic use) สําหรับการขอรับการสนบัสนุนทางการเงิน หรือการใช้
ประโยชน์การประเมินบุคลากรเพื่อการพฒันาทางวิชาชีพของบุคลากร (professional development) นกัประเมิน
ตอ้งพฒันามาตรฐานการประเมินเพิม่เติมอีกตามสมควร 

1.6   ประเภทของการประเมนิ 
การจดัจาํแนกประเภทการประเมินมีหลายประเภท ในท่ีน้ีผูเ้ขียนนาํเสนอเฉพาะแนวทาง 

(approach) การประเมินท่ีใชก้นัมากในปัจจุบนัดงัน้ี 
 



1) การประเมนิเชิงปริมาณ (quantitative or systematic evaluation)  
การประเมินเชิงปริมาณ เป็นกระบวนการแสวงหาคาํตอบสําหรับคาํถามการประเมิน           

โดยใชก้ระบวนการมีระบบ ท่ีอิงปรัชญาปฏิฐานนิยม (positivism) ใหค้วามสําคญักบัการวดัและการรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยวิธีการท่ีเป็นปรนยั โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีมาตรฐาน มีการควบคุมความแปรปรวนจากตวัแปรแทรกซอ้น 
และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติวิเคราะห์เพ่ือตอบคาํถามการประเมิน  

การประเมินเชิงปริมาณท่ีสําคญัมีดงัน้ี1) การประเมินอิงวตัถุประสงค ์ (objective-based 
evaluation) ของ Tyler เป็นการประเมินท่ีพฒันาข้ึนเพื่อประเมินหลกัสูตร โดยใชก้ารเปรียบเทียบผลการบริหาร
หลกัสูตรกบัจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม (behavioral objectives) 2) การประเมินความแตกต่าง (discrepancy 
evaluation) ของ Provus มีการดาํเนินงาน 4 ขั้นตอน คือการประเมินการออกแบบโครงการ การประเมินการเตรียม
ความพร้อม การประเมินการดาํเนินการ และการประเมินผลผลิต 3) การประเมินความตอ้งการจาํเป็น(needs 
assessment) ของAlkin เป็นการประเมินความแตกต่างระหว่างสภาวะ หรือพฤติกรรมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั             
กบัเป้าหมายท่ีควรจะเป็น 4) การประเมินเชิงปริมาณท่ีเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตน้ทุน(cost analysis) เป็นการ
ประเมินประกอบดว้ย การวิเคราะห์ประสิทธิผล-ตน้ทุน (cost-effectiveness) และการวิเคราะห์ผลประโยชน์-
ตน้ทุน (cost-benefit analysis) ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเพ่ือให้ไดโ้ครงการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 5) การประเมินการฝึกอบรมและพฒันา ของ Kirkpatrick การประเมินมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการ
ประเมินปฏิกิริยาหรือการกระทาํตอบโต ้ (reaction evaluation) ขั้นการประเมินการเรียนรู้ (learning evaluation)  
ขั้นการประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียน(changed behavior evaluation) ขั้นการประเมินผลท่ีไดรั้บ(result evaluation)              
การประเมินใชจุ้ดมุ่งหมายเป็นหลกัในการเปรียบเทียบ เพื่อนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการฝึกอบรม
ต่อไป 6) การประเมินเป็นอิสระจากเป้าหมาย (goal-free evaluation) ของ Scriven วิธีน้ีสนใจทุกองคป์ระกอบของ
โครงการ/องคก์าร ทั้งการดาํเนินงาน ผลท่ีเกิดข้ึน ผลกระทบ และอิทธิพลจากโครงการ/องคก์ารทุกองคป์ระกอบ 
การกาํหนดประเด็นการประเมินจึงอาจมีขอบเขตกวา้งเกินกว่าเป้าหมายของโครงการ/องคก์าร ผลการประเมินจึง
ได้ขอ้คน้พบเก่ียวกับผลกระทบและผลพลอยได้จากโครงการ/องค์การด้วย การออกแบบการประเมินนิยม
ออกแบบใหมี้กลุ่มควบคุมสําหรับการเปรียบเทียบเพื่อศึกษาอิทธิพลของโครงการ/องคก์าร 7) การประเมินเนน้
การตดัสินใจ (decision-oriented evaluation) ของ Stufflebeam และคณะ หรือการประเมินรูปแบบซิปป์ (CIIPP 
Model = context, input, process and product model) มุ่งเนน้การใชผ้ลการประเมินในการตดัสินใจบริหารจดัการ
โครงการ/องคก์าร การประเมินแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ตามทฤษฎีระบบ (system theory) คือ การประเมินบริบท           
การประเมินปัจจยั การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต การประเมินแต่ละดา้นแยกเป็น 3 กิจกรรม 
คือ การกาํหนดของข่ายขอ้มูลท่ีตอ้งการ การรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ การวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเกณฑแ์ละ
การสงัเคราะห์ผลเพือ่ใชใ้นการตดัสินใจ  

2)  การประเมนิเชิงคุณภาพ 
การประเมินเชิงคุณภาพหรือเชิงธรรมชาติ (qualitative or naturalistic evaluation)                              

เป็นกระบวนการ แสวงหาคาํตอบสาํหรับคาํถามการประเมินโดยกระบวนการมีระบบ อิงปรัชญาปรากฏการณ์นิยม
(phenomenologism) และโครงสร้างนิยม (constructivism) โดยใหค้วามสาํคญักบัความหมายของปรากฏการณ์ใน
ภาพรวม และการรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศจากภาคสนามทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการตามหลกัการ



วิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการวิเคราะห์ขอ้มูลตามหลกัการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และการ
วิเคราะห์เน้ือหาโดยไม่ใช้สถิติ จุดเด่นของการประเมินเชิงคุณภาพอยู่ท่ีคุณค่า ความหมาย และมุมมองของผูมี้ 
ส่วนร่วมในการประเมิน โดยไม่เน้นการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์เหมือนการประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิง
คุณภาพท่ีสาํคญัมีดงัน้ี  

(1)  การประเมินอิงความเช่ียวชาญ (expertise based evaluation) ของนกัศิลปศึกษา      
ช่ือ Eisner ซ่ึงพฒันาการประเมินโดยใชแ้นวคิดการวิพากษง์านศิลปะของผูท้รงคุณวุฒิ การประเมินมี 2 ขั้นตอน                 
คือ ขั้นการประชุมร่วมกนัพิจารณาตดัสิน (connoisseurship) โดยผูท้รงคุณวุฒิท่ีคดัสรร อธิบายความหมาย                  
ใหแ้นวคิดและให้คุณค่าแก่โครงการ/องคก์าร และขั้นการวิพากษ ์(criticism)โดยผูท้รงคุณวุฒิให้ขอ้คิด วิจารณ์
จุดเด่น/จุดดอ้ย ผลผลิต/ผลกระทบและแนวทางการพฒันา  

(2)  การประเมินอิงผูมี้ส่วนได้เสีย(stakeholder-based evaluation)ของNational 
Institution of Education (NIE) (Cousins and Earl, 1992; Brandon, 1998) เป็นการประเมินท่ีรวมผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทั้งหมดเขา้มามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน โดยนกัประเมินมีบทบาทเป็นนกัประเมินหลกั และมีการใชป้ระโยชนผ์ลการ
ประเมิน(evaluation use) มากข้ึน  

(3)  การประเมินแบบมีส่วนร่วม(participatory evaluation) เป็นการประเมินท่ีผูมี้ส่วนได้
เสียเขา้มามีส่วนร่วมจํานวนน้อยกว่า แต่มีบทบาทในการประเมินมากกว่าการประเมินอิงผูมี้ส่วนได้เสีย                
นักประเมินมีบทบาทเป็นผูป้ระสานงาน และผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเขา้ร่วมการประเมินเกิดการเรียนรู้เทคนิคการ
ประเมินจากการปฏิบติัจริง ผลการประเมินตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียมากข้ึน และมีการนาํผล
การประเมินไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งกวา้งขวาง แนวคิดการประเมินแบบมีส่วนร่วม ไดรั้บการพฒันาเป็นรูปแบบการ
ประเมินแนวใหม่อีกหลายแบบ ไดแ้ก่ การประเมินแบบเสริมพลงัอาํนาจ (empowerment evaluation)  การประเมิน
แบบประชาธิปไตย (democratic evaluation) การประเมินแบบพฒันาการ(developmental evaluation)                          
ซ่ึง Cousins (1992) สรุปว่าการประเมินแบบต่าง ๆ เหล่าน้ีรวมเรียกว่า การประเมินแบบรวมพลงั(collaborative 
evaluation) และให้นิยามว่า เป็นการประเมินท่ีรวมผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมาร่วมมือรวมพลงัช่วยกนัดาํเนินการ
ประเมิน ระดบัความเขม้ในการมีส่วนร่วมมีสูงมาก ทั้งนกัประเมินและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ต่างกมี็สิทธิเท่าเทียมกนัใน
การตดัสินใจเร่ืองเทคนิคการประเมินทั้งหมด กิจกรรมการประเมินท่ีสําคญั คือการประชุมปรึกษาหารือกนัจน
สมาชิกในทีมประเมินมีความรู้ความเขา้ใจใกลเ้คียงกนั การประเมินประกอบดว้ย ขั้นการรวมพลงัสํารวจสภาพ
เร่ิมตน้เพื่อศึกษาจุดเด่น/จุดดอ้ย ขั้นการรวมพลงักาํหนดเป้าหมายการประเมิน ขั้นการรวมพลงักาํหนดรูปแบบ
และวิธีดาํเนินการ และขั้นการรวมพลังเพื่อวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานเทียบกับเป้าหมาย และการใช้ผลการ
ประเมิน  

(4)   การประเมินแบบตรวจเยีย่มพื้นท่ี(Evaluative Site Visits)  เป็นการประเมินท่ีพฒันา
มาจากการตรวจเยีย่มโรงเรียน (school visits) หรือการตรวจเยี่ยมพื้นท่ี(site visits) โดย Lawrenz, Keiser and 
Lavoie (2003) ไดเ้สนอแนวคิดวา่ การประเมินแบบตรวจเยี่ยมพื้นท่ีหมายถึงกระบวนการประเมิน เม่ือนกัประเมิน
เป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีการเตรียมการอย่างดี ไดอ้อกพื้นท่ีเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
หรือรวบรวมจากรายงานของนกัประเมินท่ีมีประสบการณ์ ใหไ้ดส้ารสนเทศเพ่ือจดัทาํเป็นรายงานหลกัฐานสาํคญั
ตามวตัถุประสงคก์ารประเมิน ทั้งน้ีส่ิงท่ีถูกประเมินตอ้งมิใช่บุคคลเดียว ผลิตผลช้ินเดียว แต่ตอ้งเป็นองคร์วมของ



บุคคล กิจกรรมการกระทาํ โครงสร้างสนบัสนุนการทาํงาน กระบวนการ และผลผลิต ลกัษณะท่ีสาํคญัอีกประการ
หน่ึงคือ การประเมินแบบตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ี เป็นการดาํเนินงานภายใตเ้ง่ือนไขความจาํกดัดา้นเวลา นักประเมิน
ตอ้งการเวลาไม่มากนกั ในการ “สัมผสั” กบัสภาพท่ีเกิดจริง โดยทัว่ไปนกัประเมินสามารถใชเ้วลาเพียง 1-3 วนั 
หรือนอ้ยกว่านั้น ในการรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศไดค้รบถว้นตามท่ีตอ้งการ ดงันั้น การท่ีนกัประเมินตอ้งออก
พ้ืนท่ีหลายคร้ังเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีหลากหลาย จึงไม่ถือว่าเป็นการประเมินแบบตรวจเยีย่ม 

3)  การประเมนิอภมิาน (Meta-Evaluation) 
meta-evaluation เป็นศพัท์ท่ีบญัญติัข้ึนตามนัยแบบเดียวกบัศพัท์คาํว่า meta-analysis            

ซ่ึง Glass (1976  อา้งใน สุวิมล  ว่องวานิช, 2550) ใหค้วามหมายว่าเป็นการวิจยัผลงานวิจยัหลาย ๆ เร่ือง (analysis 
of analyses) โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัสองประการ คือ เพื่อตรวจสอบคุณภาพงานวิจยั และเพ่ือประมวลสรุป
สังเคราะห์งานวิจยั ใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ต่อไป Scriven(2003) ใหนิ้ยามว่าการประเมินอภิมาน (meta-
evaluation) เป็นการประเมินงานประเมินหลาย ๆ เร่ือง หรือการประเมินผูป้ระเมินหลายคน (evaluation of 
evaluations or evaluators) โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัสองประการ คือ การตรวจสอบคุณภาพของงานประเมินหรือ
ตรวจสอบศกัยภาพ ของนักประเมินหลายคน และการสังเคราะห์สรุปผลการประเมินให้ได้ผลการประเมิน
นาํไปใชป้ระโยชนต์่อไป  

การประเมินอภิมานจดัวา่เป็นการประเมินแบบหน่ึง จึงมีหลกัการเช่นเดียวกบัการประเมิน
โครงการ/สถาบนั ท่ีได้นาํเสนอขา้งต้น ต่างกันตรงส่ิงท่ีถูกประเมิน กล่าวคือ การประเมินโดยทัว่ไปเป็นการ
ประเมินโครงการ/สถาบนั แต่การประเมินอภิมานเป็นการประเมินนักประเมิน/งานประเมินโครงการ/สถาบนั             
จดัว่าเป็นการประเมินซอ้นการประเมิน เม่ือประยกุตค์วามหมายของการประเมินจากนิยามของ Baker, Linn and 
Herman (1996); Shepard (2000); Land (1997); Marsh (2001) จึงกล่าวไดว้่า การประเมินอภิมาน หมายถึง
กระบวนการท่ีมีระบบซ่ึงประกอบดว้ย การรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศจากงานประเมิน/นกัประเมินเพื่ออธิบาย ให้
คุณค่า และตดัสินคุณค่าว่างานประเมิน/นกัประเมินมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเกณฑ ์ (criteria) มาตรฐาน
(standard) ท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร รวมทั้งการสังเคราะห์และใชผ้ลการประเมินงานประเมิน/นกัประเมินใน
การพฒันาคุณภาพการประเมิน/นกัประเมิน ทั้งในส่วนท่ีเป็นการประเมินเดิม และการประเมินอภิมานดว้ย  

4)  การประเมนิแบบบูรณาการ(integrated evaluation) 
เน่ืองจากธรรมชาติของโครงการมีความแตกต่างกนัตามวตัถุประสงค์ ทรัพยากรและ

รูปแบบกิจกรรมของโครงการ ประกอบกบัการประเมินแต่ละแบบมีจุดเด่นท่ีเหมาะสมกบัโครงการแตกต่างกนั 
การประเมินโครงการจึงมิอาจใชก้ารประเมินแบบใดเพียงแบบเดียว แต่ควรนาํจุดเด่นของการประเมินแต่ละแบบมา
บูรณาการเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหก้ารประเมินสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงจะส่งผลให้
การพฒันาคุณภาพของโครงการเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองครบถว้นทุกมิติ (Office of Medical Education, 2004) 

จุดเด่นท่ีสําคัญประการหน่ึงของการประเมินแบบบูรณาการจึงอยู่ท่ีการบูรณาการ        
เพื่อประโยชน์สูงสุดของการประเมินโครงการ ซ่ึงอาจแบ่งลกัษณะการบูรณาการไดเ้ป็น การบูรณาการวิธีการ
ประเมิน การบูรณาการบุคลากรในการประเมิน  และการบูรณาการทรัพยากรในการประเมิน นอกจากน้ี           
การประเมินแบบบูรณาการยงัมีจุดเด่นท่ีการใหค้วามสาํคญักบัการวิเคราะหธ์รรมชาติของโครงการอีกดว้ย 



การประเมินแบบบูรณาการมีขั้นตอนการประเมินเช่นเดียวกับการประเมินทั่วไป              
มีส่วนต่างท่ีตอ้งมีการสร้างโมเดลตรรกะ(logic model) ท่ีเป็นหวัใจสาํคญัของการประเมินแบบบูรณาการ โมเดล
ตรรกะแบบบูรณาการเปรียบเสมือนแผนท่ีสําหรับนักประเมินได้เรียนรู้ธรรมชาติของโครงการท่ีมุ่งประเมิน           
เป็นโมเดลแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบยอ่ยของโครงการ เช่นเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ปัจจยัป้อนเขา้ 
กิจกรรมและผลผลิตของโครงการ ซ่ึงช่วยใหน้กัประเมินสามารถกาํหนดรูปแบบการประเมิน แหล่งขอ้มูลและ
วิธีการรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการประเมินโครงการไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดในการประเมิน 
โมเดลเชิงตรรกะขั้นพื้นฐานจะแบ่งองค์ประกอบของโครงการออกเป็น 4 ส่วน คือ แหล่งหรือปัจจัยป้อน
(resources or inputs) กิจกรรมและการบริการหรือกระบวนการ(activities and services or process) ผลผลิต
(outputs) อนัเป็นผลของการจดักิจกรรมและการบริการท่ีมีผลโดยตรงต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และผลลพัธ์
(outcomes) อนัเป็นผลตามเป้าหมายสุดทา้ยหรือความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกับบุคคล องค์การ ชุมชน และสังคม 
นอกจากองคป์ระกอบสาํคญัทั้ง 4 องคป์ระกอบ ดงักล่าวแลว้ นกัประเมินยงัอาจกาํหนดองคป์ระกอบเพ่ิมเติม เช่น 
องคป์ระกอบดา้นปัจจยัภายนอก(external factors) ซ่ึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อโครงการ และอาจกาํหนดรายละเอียด
ขององคป์ระกอบนั้นๆ เพิม่เติม      

1.7 การแบ่งประเภทของการประเมนิ      
นกัประเมินและนกัวิชาการไดแ้บ่งการประเมินออกเป็นหลายประเภท ตามแต่จะใชเ้กณฑใ์น

การแบ่ง ผูว้ิจยัไดร้วบรวมความคิดเห็นจาก สมหวงั  พธิิยานุวฒัน ์(2544) และสมคิด  พรมจุย้ (2545)  สรุปไดด้งัน้ี   
1.7.1  แบ่งตามหลกัยดึในการประเมินค่า แบ่งเป็น   

1)  การประเมินค่าตามอุดมการณ์ของงาน หรือ โครงการ หรือการประเมินโดยยึด
วตัถุประสงคเ์ป็นหลกั (Goal-Based Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีไดว้่าบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ
หรือไม่ โดยทราบก่อนการประเมินวา่โครงการนั้นมีวตัถุประสงคอ์ะไรบา้ง 

2)   การประเมินค่าซ่ึงอิสระจากอุดมการณ์ของโครงการหรือ การประเมินท่ีอิสระ
ไม่ยึดวตัถุประสงคข์องโครงการ (Goal-Free Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดโดยไม่ทราบว่า
วตัถุประสงคข์องโครงการน้ีมีอะไรบา้ง 

1.7.2   แบ่งตามลาํดบัเวลาท่ีประเมิน 
1)   การประเมินก่อนเร่ิมโครงการ (Pre-Evaluation) ทาํข้ึนเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงานโครงการ เพื่อศึกษาถึงความพร้อมของบุคคลและทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งความ
สมเหตุสมผลของการวางแผนดาํเนินโครงการ รวมทั้งความเป็นไปไดข้องโครงการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตดัสินใจ
เลือกโครงการท่ีเหมาะสม ขอ้มูลท่ีไดจ้ะมาใชใ้นการวางแผนการดาํเนินงานของโครงการวางแผนการประเมินขั้น
ต่อ ๆ ไป 

2)   การประเมินในระหว่างดาํเนินงาน (Formative Evaluation) เป็นการประเมิน
การดาํเนินงานในด้านต่าง ๆ เม่ือนําโครงการท่ีวางแผนไวไ้ปปฏิบติั เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานตามแผน 
ความกา้วหนา้ ปัญหาอุปสรรค นาํไปแกไ้ขปรับปรุงใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3)   การประเมินหลังการดําเนินงาน  หรือการประเมินผลสรุป  (Summative 
Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตอบคาํถามว่าโครงการประสบผลสําเร็จตามวตัถุประสงคห์รือไม่โดยใหค้วาม



สนใจในผลผลิต (Output) และผลท่ีไดรั้บ (Effect) เพื่อใช้เป็นขอ้มูลสําหรับผูรั้บผิดชอบโครงการว่าจะทาํ
โครงการนั้นต่อไปหรือไม่ อยา่งไร 

4)   การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินโครงการในช่วง
ท่ีโครงการดาํเนินการส้ินสุดไปแลว้ระยะหน่ึง เพือ่ศึกษาถึงผลกระทบจากโครงการดงักล่าว 

1.7.3   แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน 
1)   การประเมินเพ่ือปรับปรุง เรียกว่า การประเมินความก้าวหน้า (Formative 

Evaluation) มุ่งตรวจสอบ ควบคุม กาํกับดูแลการดาํเนินงาน ศึกษาความกา้วหน้า ปัญหาอุปสรรคในระหว่าง
ปฏิบติัโครงการ เพ่ือประโยชนใ์นการแกปั้ญหาต่าง ๆ  

2)   การประเมินเพื่อสรุปผล เรียกว่า การประเมินรวมสรุป (Summative 
Evaluation) เป็นการประเมินผลเบ็ดเสร็จเม่ือส้ินสุดโครงการ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ความคุม้ค่าของโครงการ         
มุ่งพจิารณาผลตามเป้าหมาย 

1.7.4   แบ่งตามรูปแบบการประเมิน 
รูปแบบการประเมิน คือ กรอบความคิด หรือแบบแผนในการประเมิน ท่ีแสดงให้

เห็นถึงรายการท่ีควรประเมินหรือกระบวนการของการประเมินในการประเมินโครงการใดโครงการหน่ึงนั้น               
เราควรพิจารณาเร่ืองใดบา้ง (What) ในขณะเดียวกนั บางรูปแบบอาจมีการเสนอแนะดว้ยว่า ในการประเมินแต่ละ
รายการ แต่ละเร่ืองควรพิจารณาหรือตรวจสอบอยา่งไร ซ่ึงเป็นลกัษณะการเสนอแนะวิธีการ (How) ซ่ึงมีรูปแบบ 
ดงัน้ี 

1)   การประเมินท่ียึดจุดมุ่งหมายเป็นหลกั (Objective-centered Evaluation 
Models) เป็นการประเมินที่เน้นการตรวจสอบผลที่ระบุไวใ้นจุดมุ่งหมายกับผลที่เกิดจากการปฏิบ ัติงาน
โครงการว่าบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ ไดแ้ก่ รูปแบบการประเมินของ Tyler, Cronbach, Hammond  
และ Kirkpatrick 

2)   การประเมินท่ีเน้นการตดัสินคุณค่า (Judgment Evaluation Models)                       
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสารสนเทศสําหรับกาํหนดและวินิจฉัยคุณค่าของโครงการ ได้แก่ รูปแบบการ
ประเมินของ Scriven, Stake  และ  Provus 

3)   การประเมินท่ีเน้นการให้ขอ้มูลเพื่อการตัดสินใจ (Decision-oriented 
Evaluation Models)  มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูล และขา่วสารต่าง ๆ เพือ่ช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจเลือก
ทางเลือกต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไดแ้ก่ รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam  และ Alkin 

1.8   รูปแบบการประเมิน 
รูปแบบการประเมินมีประโยชน์ท่ีสาํคญั 4 ประการ คือ 1) การเลือกใชรู้ปแบบการประเมินได้

เหมาะสมกบัส่ิงท่ีมุ่งประเมินจะช่วยใหเ้ห็นแนวทางหรือกรอบความคิดในการประเมิน  2)  ช่วยให้การกําหนด
วตัถุประสงคข์องการประเมินชดัเจนและครอบคลุม 3)  ช่วยใหก้าํหนดตวัแปรหรือประเด็นสาํคญัในการประเมินได้
อยา่งชดัเจน 4) ทาํใหผ้ลงานการประเมินมีความเป็นระบบ ครอบคลุม เป็นท่ียอมรับ และส่ือความหมายไดอ้ยา่ง
ชดัเจน  



การศึกษาวิเคราะห์เพ่ือนาํเสนอ “รูปแบบการประเมิน” เป็นกรอบแนวคิดหน่ึงเพื่อการวิจยั ใน
ท่ีน้ี จึงจะมุ่งศึกษาวิเคราะห์  “ทฤษฎีการประเมิน” โดยจะเร่ิมจากการทาํความกระจ่างในคาํถามสาํคญัสอง
ประการ คือ ประเมินทาํไม (why) และประเมินอยา่งไร (how)  (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550) ในกรณีของ “การ
ประเมินทาํไม” มีแนวคิดในการตอบคาํถามน้ีสองแนวคิด คือ ประเมินเพื่อการตดัสินใจ (decision-oriented 
evaluation) กบัประเมินเพื่อการตดัสินคุณค่า (value-eriented evaluation) ซ่ึงสองแนวคิดน้ีมีนิยามของการประเมิน 
บทบาทของนักประเมินและผูรั้บผิดชอบในการตดัสินคุณค่าท่ีแตกต่างกนั ส่วนในกรณี “การประเมินอย่างไร” 
นั้นมีแนวคิดในการตอบคาํถามน้ีสองแนวคิดเช่นกนัคือ ประเมินโดยยึดวิธีเชิงระบบ (system approach) และ
ประเมินโดยยึดวิธีเชิงธรรมชาติ (naturalistic approach) ซ่ึงสองแนวคิดน้ีก็มีวิธีการ การมองคุณค่า เคร่ืองมือ           
การรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัดว้ย สําหรับแนวคิดการประเมินเพื่อตอบคาํถามว่า 
“ประเมินทาํไม” นั้น ในกรณี “การประเมินเพื่อการตดัสินใจ” ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ระหว่างส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับส่ิงท่ีควรจะเป็น เพื่อให้ได้สารสนเทศสําหรับผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ      
ในการตดัสินคุณค่าของส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีไดรั้บการประเมินนั้น ๆ มีนกัทฤษฎีท่ีมีความเช่ือในแนวคิดน้ี เช่น 
Tyler, Provus, Stufflebeam et al. (2001) เป็นตน้ โดยบทบาทของนกัประเมินท่ีสาํคญั คือ การตอบสนองความ
ตอ้งการสารสนเทศของผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ ซ่ึงในเร่ืองน้ี Stufflebeam el al. และ Stake                
มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า นกัประเมินไม่ควรเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ
ในการตดัสินใจ เพื่อไม่ใหเ้สียความเป็นกลาง ควรมีบทบาทเป็นเพียงนาํเสนอสารสนเทศจากการประเมินเท่านั้น 
ปล่อยให้ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจในการตัดสินใจเป็นผูรั้บผิดชอบในการตัดสินคุณค่าโดยอาศยัสารสนเทศ            
ท่ีผูป้ระเมินนาํเสนอไปนั้น ในกรณี “การประเมินเพ่ือการตดัสินคุณค่า” ถือเป็นกระบวนการท่ีนกัประเมินตดัสิน
คุณค่าของส่ิงของหรือเหตุการณ์ ท่ีมุ่งประเมินนั้น มีนกัทฤษฎีท่ีมีความเช่ือในแนวคิดน้ี เช่น Scriven, Worthen and 
Sanders, Guba and Lincoln เป็นตน้ โดยนกัประเมินจะมีบทบาทท่ีสาํคญัคือเป็นผูต้ดัสินคุณค่าจากผลการประเมิน
นั้นดว้ย หากนกัประเมินใด ไม่ไดท้าํหนา้ท่ีน้ีก็ถือว่ายงัทาํหนา้ท่ีในการประเมินท่ีไม่สมบูรณ์ และการตดัสินคุณค่า
นั้น ตามทศันะของ Scriven เห็นว่า จะตอ้งตดัสินคุณค่าท่ีแทจ้ริงทั้งหมด ทั้งคุณค่าของผลท่ีคาดหวงัไวแ้ละท่ีไม่ได้
คาดหวงัไว ้ทั้งทางบวกและทางลบ สาํหรับผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ นกัทฤษฎีการประเมินท่ีมีความ
เช่ือแนวร้ี เช่ือว่า ไม่มีเหตุผลเพียงพอท่ีจะเช่ือไดว้่า ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจจะมีความสามารถ
เหนือกว่านักประเมินในการตดัสินคุณค่าของส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีประเมินนั้น ๆ เพราะการตัดสินใจของ
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจโดยทัว่ไปมกัมีแรกกดดนัทั้งจากภายนอกและจากภายใน ซ่ึงอาจทาํให้
ละเลยประเด็นสําคญัของการประเมินบางประเด็นไป ท่ีอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี และเห็นว่า การประเมินเพื่อ
การตดัสินใจนั้นเป็นแนวทางอนุรักษนิ์ยม ท่ีเอ้ือต่อการรักษาสภาวการณ์เดิมไวม้ากกว่าเพ่ือการเปล่ียนแปลง มุ่ง
ตอบสนองความตอ้งการของฝ่ายบริหารมากกวา่การตอบสนองต่อปัญหาหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของสงัคม 

สําหรับแนวคิดการประเมินเพื่อตอบคาํถามว่า “ประเมินอย่างไร” ในกรณีประเมินโดยยึด           
“วิธีเชิงระบบ” เป็นการประเมินตามความเช่ือในปรัชญาปรนัยนิยม (objectivism) ท่ีเช่ือว่าวิธีเชิงระบบเป็นวิธี      
ท่ีเหมาะสมสาํหรับการประเมิน เพราะเป็นการประเมินท่ีมีการวางแผนการประเมินและวิธีดาํเนินการอยา่งชดัเจน 
รัดกุม และเป็นระบบ สนบัสนุนการใชเ้คร่ืองมือท่ีไดม้าตรฐานในการรวบรวมขอ้มูล มีการควบคุมสถานการณ์
และตัวแปรแทรกซ้อนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการประเมิน ทาํการวิเคราะห์ข้อมูล มีการสรุปผลตามเกณฑ์



มาตรฐานท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้ ในกรณีการประเมินโดยยึด “วิธีเชิงธรรมชาติ” เป็นการประเมินตามความเช่ือใน
ปรัชญาอตันยันิยม (subjectivism) ท่ีเช่ือวา่วิธีเชิงธรรมชาติเป็นวิธีท่ีเหมาะสมสาํหรับการประเมิน เพราะมีลกัษณะ
การดาํเนินงานท่ียืดหยุ่น สนับสนุนการเก็บรวบรวมขอ้มูลในสภาพธรรมชาติ โดยเน้นการสังเกตแบบไม่มี
โครงสร้างวิเคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัหลกัการเช่ือมโยงเหตุผล การสังเกตและการวิเคราะห์เบ้ืองตน้จะนาํไปสู่การ
สังเกตและวิเคราะห์ในขั้นลึก ๆ ต่อไป จนไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัคุณค่าของส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีไดรั้บการประเมิน 
โดยตอ้งอาศยัความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ของนกัประเมินเป็นเกณฑ ์

จากมิติของวตัถุประสงคก์ารประเมิน (ประเมินทาํไม) และมิติของวิธีการประเมิน (ประเมิน
อยา่งไร) ดงักล่าว ไดจ้ดัประเภทของการประเมินออกได ้4 กลุ่ม คือ (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2550) 

1. กลุ่มการประเมินเพื่อการตดัสินใจโดยวิธีเชิงระบบ (system decision-oriented evaluation) 
เน้นการใช้วิธีเชิงระบบเพื่อการนาํเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินคุณค่าของผูบ้ริหารหรือผูมี้
อาํนาจการตดัสินใจ มีรูปแบบหรือแนวทางการประเมินท่ีจดัอยูใ่นการประเมินกลุ่มน้ี คือ  

1.1 การวิเคราะห์ระบบ (system analysis) ท่ีมีความเช่ือในความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ป้อนเขา้กระบวนการ และผลผลิต (input-process-output) เนน้การศึกษาเชิงทดลอง หาขอ้สรุปเชิงสาเหตุระหว่าง
ปัจจยัป้อนเขา้กบัผลผลิต พร้อมทั้งสรุปผลท่ีไดว้่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ หรือเนน้การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
กบัโครงการอ่ืนในแง่ผลผลิตท่ีคาดหมายโดยใชเ้กณฑก์ารส้ินเปลืองทรัพยากรนอ้ยท่ีสุด 

1.2 การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย (cost-related analysis) มีเทคนิคท่ีสาํคญั คือ การวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประสิทธิผลท่ีไดรั้บ (cost-effiveness analysis) การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกบั
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บในรูปของตวัเงิน (cost-benefit analysis) การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายกบั
ผลประโยชน์ของการใชส้อย (cost-utility analysis) และการวิเคราะห์คาดคะแนค่าใชจ่้ายของทางเลือกต่าง ๆ              
ท่ีเป็นไปไดก้บัวงเงินท่ีมีอยู ่(cost-feasibility analysis) 

1.3 เทคนิคการทบทวนและประเมินแผนงาน (program evaluation and review 
techniques) เป็นเทคนิคการสร้างแผนผงัการดาํเนินงานตามขั้นตอนและเวลาท่ีใช้ในแผนงาน เพื่อหาเส้นทาง
วิกฤติและการใหค้วามสาํคญักบัเสน้ทางวิกฤติเพื่อใหแ้ผนงานเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบเวลาท่ีกาํหนด 

1.4 วิธีของรอสซ่ี ฟรีแมน และไรท ์ (Rossi, Freeman, and Wright’s approach) เป็นวิธี
ประเมินท่ีเนน้การวางแผน การกาํหนดวิธีการท่ีเป็นมาตรฐานและชดัเจน เพื่อใหผ้ลการประเมินมีความเท่ียงตรง
และมีความเป็นปรนยั เนน้การเขา้ถึงประชากรเป้าหมาย การเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการประเมิน 

1.5 วิธีเชิงทดลอง (experimental approach) ตามทศันะของ Cronbach ในปี 1981 และปี 
2001 ท่ีเสนอให้นาํหลกัการวดัและการทดสอบมาใช้เป็นแนวทางการประเมิน ใชแ้บบแผนการทดลองหรือก่ึง
ทดลอง สรุปผลในรูปความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ 

1.6 วิธีท่ียดึวตัถุประสงค ์(เชิงพฤติกรรม) เป็นหลกั (goal-based behavioral objective 
approach) ตามทศันะของ Tyler ในปี 1950 ท่ียึดวตัถุประสงคเ์ป็นทั้งเป้าหมายของการประเมินและเป็นผลลพัธ์   
ท่ีคาดหวงั โดยเฉพาะวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพ่ือท่ีนักประเมินจะได้วิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่าง
วตัถุประสงคก์บัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน อนัเป็นการตดัสินผลสาํเร็จของการดาํเนินโครงการ 



1.7 วิธีตรวจสอบความไม่สอดคลอ้ง (discrepancy approach) ตามทศันะของ Provus    
ในปี 1971 เป็นการตรวจสอบความไม่สอดคลอ้งระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อช้ีใหเ้ห็นถึงจุดเด่น
จุดดอ้ยของการดาํเดินโครงการ ทั้งเป้าหมายระหวา่งทางและเป้าหมายปลายทาง 

1.8 วิธีของศนูยก์ารศึกษาเพื่อการประเมิน (center for the study of evaluation approach)  
ตามทศันะของ Alkin ในปี 1969 และปี 1975 ท่ีเนน้การประเมินความตอ้งการของระบบ (system assessment)  
การประเมินการวางแผนโครงการ (program planning) การประเมินการดาํเนินงานตามแผน (implementation 
evaluation) การประเมินความกา้วหนา้ (progress evaluation) การประเมินผลลพัธ์ (outcome evaluation) 

1.9 วิธีประเมินบริบท ปัจจยัป้อนเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ์ (context-input-process-
product) ตามทศันะของ Stufflebeam et al. ในปี 1971 ซ่ึงไดน้าํแนวคิดเชิงระบบมาใชใ้นการตดัสินใจ 4 ประเภท 
คือ (1) การตดัสินใจเพ่ือการวางแผน (planning decisions) เก่ียวกบัการเลือกเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายโครงการ             
(2) การตดัสินใจเพื่อกาํหนดโครงสร้าง (structuring decisions) เก่ียวกบัการกาํหนดยทุธวิธีหรือแผนงานหรือการ
ดาํเนินงาน (3) การตดัสินใจเพื่อการนาํไปปฏิบติั (implementing decisions) เก่ียวกบัการเปล่ียนยทุธวิธีหรือการ
ดาํเนินงานใหเ้หมาะสม  (4) การตดัสินใจเพ่ือการทบทวน (recycling decisions) เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงหรือคง
หรือขยายหรือยบุหรือเลิกโครงการ และมีประเภทการประเมิน 4 ประเภท เช่นเดียวกนัคือ 1) การประเมินบริบท 
(context evaluation) 2) การประเมินปัจจยัป้อนเขา้ (input evaluation) 3) การประเมินกระบวนการ (process 
evaluation) 4) การประเมินผลลพัธ์ (product evaluation) ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทของการประเมินและ
การตดัสินใจดงักล่าวจะเอ้ือต่อการตดัสินใจแต่ละประเภทดงัแสดงใน ภาพท่ี  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเภทของการประเมินและการตดัสินใจ ตามทศันะของ 

Stufflebeam et al.  (1971) 
 

ประเภทของการประเมิน ประเภทของการตดัสินใจ 

การประเมินบริบท (context evaluation) การตดัสินใจเพื่อการวางแผน (planning decisions) 

การประเมินปัจจยันาํเขา้ (input evaluation) การตดัสินใจเพ่ือกาํหนดโครงสร้าง (structuring decisions) 

การประเมินกระบวนการ (process evaluation) การตดัสินใจเพ่ือนาํไปปฏิบติั(implementing decisions) 

การประเมินผลลพัธ์ (product evaluation) การตดัสินใจเพ่ือทบทวน (recycling decisions) 



2.   กลุ่มการประเมินเพื่อการตดัสินใจโดยวิธีเชิงธรรมชาติ (naturalistic decision-oriented 
evaluation) เน้นการใชว้ิธีเชิงธรรมชาติเพื่อการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินคุณค่าของ
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจการตดัสินใจ มีรูปแบบหรือแนวทางการประเมินท่ีจดัอยูใ่นการประเมินกลุ่มน้ีคือ  

2.1 วิธียึดผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholder-based approach) เนน้การตอบสนองความ
ต้องการทราบผลการประเมินของกลุ่มผูส้นใจและผูเ้ก่ียวขอ้งกับส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีได้รับการประเมิน             
โดยกลุ่มผูส้นใจหรือเก่ียวขอ้งจะถูกนํามามีส่วนร่วมในการกาํหนดจุดมุ่งหมายของการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน เคร่ืองมือ การแปลผล และการใหข้อ้มูลป้อนกลบั 

2.2 วิธีบริหารจดัการ (transactional approach) เนน้การใชก้ารบริหารจดัการเพื่อแกไ้ข
ปัญหาความแตกแยกหรือขดัแยง้อนัเน่ืองจากการดาํเนินโครงการ และประสานรอยร้าวดว้ยหลกัการบริหารความ
ขดัแยง้ มีการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาของกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมด สร้างเคร่ืองมือติดตาม
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์เก่ียวกบัการรับรู้ปัญหา ความคาดหวงัของกลุ่มต่าง ๆ การปรับเปล่ียนโครงการให้
เหมาะสม เป็นตน้ 

2.3  วิธีประชาธิปไตย (democratic approach) ใหค้วามสาํคญักบัผูมี้ผลประโยชน์จาก
การดาํเนินงานทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน นกัประเมินทาํหนา้ท่ีติดต่อเจรจาหรือประสานงาน
ระหว่างแหล่งทุน ผูบ้ริหาร ผูร่้วมโครงการ และผูไ้ดรั้บผลจากโครงการหรือประชาชนทัว่ไป ตลอดจนทาํหนา้ท่ี
ศึกษาขอ้มูลของโครงการ เสนอและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ การตัดสินคุณค่าและ
ขอ้เสนอแนะข้ึนอยูก่บัการวิจยัของผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ละฝ่าย 

2.4 วิธีสร้างความกระจ่าง (illuminative approach) เนน้การใชเ้ทคนิคการสังเกตแบบ
ปลายเปิด (open-ended observation) เก่ียวกบัคุณลกัษณะสําคญัของโครงการ ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ สภาพแวดลอ้ม 
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อโครงการ เพื่อบรรยายแปลความหมาย และจดัทาํรายงานเก่ียวกบั
ผลดีผลเสียของสภาพแวดลอ้ม นวตักรรม การเปล่ียนแปลง และผลลพัธ์ท่ีสาํคญั ตลอดจนการแสวงหาหลกัการทัว่ไป 

2.5 รูปแบบตอบสนองผูใ้ชผ้ลการประเมิน (responsive model) ตามทศันะของ Stake ใน
ปี 1967 ปี 1975 และปี 1978 เนน้การประเมินท่ีตองสนองความตอ้งการสารสนเทศของผูส้นใจใชผ้ลการประเมิน 
โดยพยายามสะทอ้นคุณค่าของการดาํเนินงานตามทศันะของผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่ายอย่างกวา้งขวาง ซ่ึง Stake ได้
เสนอใหใ้ชว้ิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (case study) โดยผลการวิจยัเนน้การบรรยายความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ
ตามท่ีคาดหวงัและท่ีเกิดข้ึนจริง และตดัสินคุณค่าโดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานในทศันะของผูเ้ก่ียวขอ้งฝ่ายต่าง ๆ 
ส่วนการตดัสินคุณค่าสุดทา้ยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ 

2.6 วิธีสร้างสรรค ์ (creative approach) ตามทศันะของ Patton ในปี 1981 ท่ีปฏิเสธ
แนวคิดเก่ียวกบัการมีวิธีท่ีดีท่ีสุด (one best way) แต่เห็นว่าการประเมินท่ีดีตอ้งข้ึนกบัสถานการณ์ (situation) เนน้
ผลท่ีนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้(utilization0focused) และมีวิธีการท่ียดืหยุน่ (methodologically flexible) 

2.7 วิธีเนน้การนาํผลไปใชป้ระโยชน์ (utilization0focused approach) ตามทศันะของ 
Patton ในปี 1978 และปี 1986 ท่ีให้ความสําคญักบับุคลิกภาพของนักประเมินว่าจะนาํไปสู่ผลสําเร็จของการ
ประเมิน นักประเมินจะต้องสร้างความสัมพนัธ์กับผูต้้องการใช้ขอ้มูลโดยตรง พฒันาความสัมพนัธ์ส่วนตัว               
เพื่อล่วงรู้ความตอ้งการขอ้มูล การตดัสินใจท่ีตอ้งการทาํ และป้อนขอ้มูลท่ีตอ้งการ ดงันั้นในการประเมินตอ้งระบุ



ผูต้อ้งการใชผ้ลการประเมิน กาํหนดประเด็นการประเมินท่ีชดัเจน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูล และเกณฑ์การตดัสินท่ีเป็นท่ียอมรับของผูใ้ช้ผลการประเมิน เสนอผลการประเมินโดยให้ผูใ้ช้ผลการ
ประเมินเป็นผูส้รุปและตดัสินคุณคา่ 

3.   กลุ่มการประเมินเพื่อการตดัสินคุณค่าโดยวิธีเชิงระบบ (system value-oriented 
evaluation) เน้นใช้วิธีเชิงระบบเพื่อให้นักประเมินทาํการตัดสินคุณค่าของส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีได้รับการ
ประเมิน มีรูปแบบหรือแนวทางการประเมินท่ีจดัอยูใ่นการประเมินกลุ่มน้ี คือ 

3.1 วิธีไม่ยึดวตัถุประสงค ์ (goal-free approach) ตามทศันะของ Scriven ในปี 1973       
ท่ีพยายามลดความลาํเอียงของการประเมิน ท่ีเนน้การประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจริง (actual effects) ท่ีผลทั้งหมดของ
โครงการทั้งคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ 

3.2 วิธีพิพากษา (judicial approach) ท่ีเสนอวิธีการพิพากษาคดีมาใชเ้ป็นวิธีการบรรลุขอ้
ยติุเก่ียวกบัการตดัสินคุณค่าของส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีไดรั้บการประเมิน ดว้ยการนดัสืบพยานหรือหลกัฐานของ
ทีมนกัประเมินสองฝ่าย ท่ีมีความเห็นเก่ียวกบัผลของโครงการท่ีแตกต่างกนั มีขั้นตอนการประเมิน คือ การกาํหนด
ประเด็นปัญหาเพ่ือใชเ้ป็นกรอบของการสืบสวนคดัเลือกประเด็นและเรียงลาํดบัความสาํคญั เปิดโอกาสใหที้มนกั
ประเมินแต่ละฝ่ายนาํเสนอขอ้มูล หลกัฐานของผลการประเมิน นาํสืบพยานและเสนอขอ้โต้แยง้ คณะลูกขุน
สรุปผล ตดัสินคุณคา่ และจดัทาํขอ้เสนอแนะ 

3.3 วิธีการทางวิชาชีพ (accreditation (professional review) approach) เนน้การใช้
ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อประชุมกาํหนดกฎเกณฑม์าตรฐานการปฏิบติัและใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสิน
คุณภาพของผลการปฏิบติั ผลงานทางวิชาการ การรับรองวิทยาฐานะ การใหว้ฒิุบตัร เป็นตน้ 

4.  กลุ่มการประเมินเพื่อการตดัสินคุณค่าโดยวิธีเชิงธรรมชาติ (naturalistic value-oriented 
evaluation) เนน้ใชว้ิธีเชิงธรรมชาติเพื่อใหน้กัประเมินทาํการตดัสินคุณค่าของส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีไดรั้บการ
ประเมิน มีรูปแบบหรือแนวทางการประเมินท่ีจดัอยูใ่นการประเมินกลุ่มน้ี คือ 

4.1 วิธีวิพากษ ์(criticism approach) ตามทศันะของ Eisner ในปี 1975 ท่ีประยกุตใ์ชม้โน
ทศัน์ของศิลปะวิพากษ ์(art criticism) กบัการประเมิน โดยใหแ้นวคิดว่าการวิพากษเ์ป็นการใชว้ิจารณญาณในการ
บรรยายคุณภาพของส่ิงท่ีศึกษา (descriptive) ตีความหมายของส่ิงท่ีศึกษา (interpretive) ออกมาในเชิงประจกัษ์
ตามการรับรู้ของนักประเมิน และการตดัสินคุณค่าของส่ิงของนั้น (evaluative) ซ่ึงการประเมินในแนวทางน้ี
ประกอบดว้ย ศิลปะ ของการรับรู้อนัประณีต ซ่ึงเกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์ กบัศิลปะของการเปิดเผย
คุณภาพของการถ่ายทอดความรู้สึกท่ีกลัน่กรองผ่านเกณฑม์าตรฐานเพ่ือสะทอ้นคุณค่าของส่ิงนั้นออกมา วิธีการ
ประเมินแนวน้ีจึงข้ึนอยูก่บัความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และการฝึกหดัท่ีเหมาะสมของนกัประเมิน เพื่อใหมี้การ
รับรู้ท่ีไวและสามารถสะทอ้นคุณค่าของส่ิงนั้นออกมาได ้

4.2 วิธีประสิทธิผล (effective approach) ตามทศันะของ Guba and Lincoln ในปี 1981 
เนน้การเพิ่มโอกาสการนาํผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ เป็นการผสมผสานของรูปแบบตอบสนองผูใ้ชผ้ลการ
ประเมินและวิธีสร้างสรรค ์ (creative approach) ท่ียดึวิธีการยืดหยุน่ตามสถานการณ์ เร่ิมจากการระบุผูอ้ยูใ่นข่ายท่ี
จะใช้ผลจากการประเมิน ระบุองค์ประกอบท่ีตอ้งการประเมิน กาํหนดวตัถุประสงค์การประเมินว่าต้องการ



ประเมินคุณค่าภายในและหรือคุณค่าภายนอก ประเมินความกา้วหนา้ (formative) และหรือประเมินผลสําเร็จ 
(summative) 

ผูว้ิจยัไดร้วบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการประเมินเพื่อเป็นสารสนเทศในการตดัสินใจ 
ของผูบ้ริหาร และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงนักวิชาการท่ีเสนอรูปแบบการประเมินในกลุ่มน้ีได้แก่ 1) รูปแบบ          
การประเมินของ Stufflebeam 2) รูปแบบการประเมินของ  Provus 3) รูปแบบการประเมินของ Alkin  4)  รูปแบบ
การประเมินของวิโรจน ์ สารรัตนะ และ 5) รูปแบบการประเมินดว้ยวิธีดุลยภาพ ซ่ึงสรุปได ้ ดงัน้ี 

1) รูปแบบการประเมนิของ  Daneil L. Stufflebeam 
Stufflebeam (1971) ไดเ้สนอรูปแบบประเมิน CIPP (Context-Input-Process-Product 

Model) เป็นการประเมินท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ซ่ึงไม่เพียงแต่ประเมินว่าบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่เท่านั้นแต่
ยงัเป็นการประเมินเพื่อใหร้ายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกเป้าหมาย/จุดมุ่งหมาย การ
ดาํเนินงาน การกาํหนดยทุธวิธี แผนงาน รวมทั้งการปรับเปล่ียนใหมี้ความเหมาะสม และการตดัสินใจเก่ียวกบัการ
ปรับเปล่ียน คง-ขยาย/ยบุ-เลิกโครงการโดยจะประเมินในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1) การประเมินสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation) จะช่วยใหก้ารตดัสินใจเก่ียวกบั
การวางแผนในการกาํหนดวตัถุประสงคโ์ดยจะเนน้ในดา้นความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ความตอ้งการ
และความจาํเป็น กระแสทิศทางของสังคมและการเมือง สภาพเศรษฐกิจและปัญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบาย
ของหน่วยงานระดบับนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ช่วยวินิจฉัยปัญหาเพื่อให้ไดข้อ้มูลพื้นฐานท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจ การบรรยายและการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้ม ยงัช่วยให้ทราบถึงตัวแปรท่ีเก่ียวขอ้งและมี
ความสําคญัสําหรับการบรรลุเป้าหมาย ทาํให้ไดม้าซ่ึงการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคโ์ดยอาศยัการวินิจฉัยและ           
การจดัเรียงลาํดบัปัญหาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการวิธีการประเมินสภาวะแวดลอ้ม มี 2 วิธี 

1.1.1) Contingency Mode เป็นการประเมินสภาวะแวดลอ้มเพื่อหาโอกาสและ
แรงผลกัดนัจากภายนอกระบบ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลมาใชพ้ฒันาส่งเสริมโครงการให้ดีข้ึน โดยใชก้ารสํารวจปัญหา
ภายในขอบเขตท่ีกาํหนดอยา่งกวา้ง ๆ จะทาํใหค้าดการณ์เก่ียวกบัอนาคตซ่ึงมีประโยชน์ในการวางแผนโครงการ
ต่อไป คาํถามท่ีใชใ้นการประเมินคือ คาํถาม “ถา้...แลว้” เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของวตัถุประสงค ์

1.1.2) Congruence  Mode   เป็นการประเมินโดยการเปรียบเทียบระหว่างการ
ปฏิบติัจริงกบัวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ทาํใหท้ราบว่าวตัถุประสงคใ์ดบา้งท่ีไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได ้เป็นไปเพ่ือ
การปรับปรุง 

1.2) การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input Evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อมของ
ปัจจยัป้อนเขา้ของโครงการ หมายถึง การประเมินทรัพยากรท่ีจาํเป็นสาํหรับการนาํมาใชใ้นการดาํเนินโครงการ
เพื่อวิ เคราะห์หาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับทรัพยากรท่ีมีอยู่และเป็นทางเลือกท่ีมีโอกาสทําให้บรรลุ
วตัถุประสงคโ์ครงการไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงมกัประเมินในดา้นต่าง ๆ คือ 

1.2.1) ความสามารถของหน่วยงานหรือตวัแทนในการจดัโครงการ 
1.2.2)  ยทุธวิธีท่ีใชใ้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 
1.2.3) การไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยใหโ้ครงการดาํเนินไปได ้

เช่น หน่วยงานท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือดา้น เวลา เงินทุน อาคารสถานท่ี อุปกรณ์เคร่ืองมือ 



1.3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  เม่ือแผนดาํเนินการไดรั้บการ
อนุมัติและลงมือทํา การประเมินกระบวนการจําเป็นต้องได้รับการเตรียมการเพื่อให้ข้อมูลยอ้นกลับแก่
ผูรั้บผิดชอบและผูด้าํเนินการทุกลาํดับขั้นเพ่ือท่ีจะได้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทนัท่วงที ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์         
3 ประการ คือ 

1.3.1)  เพื่อหาและทาํนายขอ้บกพร่องของกระบวนการ หรือกาดาํเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีวางไว ประเมินเก่ียวกบัวิธีการจดักิจกรรมของโครงการ การนาํปัจจยัป้อนเขา้มาใชเ้หมาะสมมากนอ้ย
เพียงใด เป็นไปตามลาํดับขั้นตอนหรือไม่ กิจกรรมท่ีจดัข้ึนจะก่อให้เกิดการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการหรือมี
อุปสรรคใด ๆ  เกิดข้ึน 

1.3.2)  เพื่อรวบรวมสารนิเทศสําหรับผูต้ดัสินใจวางแผนงาน นาํผลการประเมิน
มาปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงานใหรั้ดกมุมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.3.3)  เพือ่เป็นรายงานสะสมถึงการปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
1.4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวดัและแปลความหมาย

ของความสําเร็จ เป็นการประเมินเก่ียวกบัผลท่ีไดรั้บทั้งหมดจากการดาํเนินงานว่าไดผ้ลมากนอ้ยเพียงไรเป็นไป
ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่ โดยนาํผลท่ีวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้และแปล
ความหมายถึงเหตุของส่ิงท่ีท่ีเกิดข้ึน โดยอาศยัรายงานจากการประเมินสภาวะแวดลอ้ม ปัจจยั และกระบวนการ
ร่วมดว้ย เพือ่การตดัสินใจปรับปรุงขยายโครงการ นาํไปใชต้่อเน่ืองต่อไป และเพ่ือลม้เลิกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการประเมินกบัการตดัสินใจ 
 
 
 
 

ประเภทของการตดัสินใจ ประเภทของการประเมิน 

การประเมินสภาวะแวดลอ้ม การตดัสินใจเลือกวตัถุประสงค ์

การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ เลือกแบบการจดัแผนงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

การประเมินกระบวนการ การนาํแผนงานท่ีวางไวไ้ปปฏิบติัการปรับปรุงอะไรบา้ง 

การประเมินผลผลิต ควรปรับปรุงขยายแผนงานหรือควรลม้เลิก 



2) รูปแบบการประเมนิของโพรวสั (Malcolm M. Provus) 
Provus (1971) ไดเ้สนอรูปแบบในการประเมินโครงการ ช่ือ รูปแบบการประเมินความ  

ไม่สอดคลอ้งกนั (The Discrepancy Evaluation Model) ซ่ึงหมายถึง การรวบรวมขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจในความ
ไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างส่วนประกอบแต่ละส่วนของโครงการท่ีเป็นจริง (Actual Program) กบัโครงการเกณฑ์
มาตรฐาน (Standard Criterion Program)  เป็นรูปแบบการประเมินโครงการในขณะท่ีโครงการกาํลงัดาํเนินการอยู ่
(Ongoing program) เพื่อการพฒันาและประเมินโครงการไปในขณะเดียวกนั  จุ ด มุ่ งหมายของการประ เ มิ น             
เพื่อพิจารณาขอ้มูลความไม่สอดคลอ้ง (Discrepancy information) นําไปสู่การตัดสินใจอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 1) ดาํเนินการขั้นตอนต่อไป 2)  ดาํเนินการขั้นเดิมซํ้ า หลงัจากไดมี้การเปล่ียนแปลงมาตรฐานของ
โครงการหรือวิธีการดาํเนินการแลว้ 3)  ดาํเนินการขั้นท่ี 1 ใหม่ หรือ 4) ลม้เลิกหรือให้ส้ินสุดโครงการลกัษณะ
ของการประเมินความไม่สอดคลอ้งกนัจะประกอบดว้ยโครงการ 2 โครงการ คือ โครงการท่ีเป็นจริง และโครงการ
เกณฑ์มาตรฐาน ทั้ง 2 โครงการจะประกอบดว้ยส่วนประกอบ ย่อย ๆ เป็น ปัจจยัป้อนเขา้ กระบวนการ ผลผลิต 
ตามลาํดับ ในการประเมินจะนาํส่วนประกอบย่อยแต่ละส่วนตามลาํดับของโครงการจริงไปเปรียบเทียบกับ
โครงการเกณฑม์าตรฐาน หากผลการเปรียบเทียบไม่สอดคลอ้งกนัก็จะทาํการปรับปรุงโครงการ โดยอาจปรับ
ส่วนประกอบของโครงการเกณฑ์มาตรฐานหรือโครงการจริงในแต่ละส่วนก็ได ้การปรับปรุงโครงการเกณฑ์
มาตรฐานอาจเป็นเพราะเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว้ในแต่ละส่วนสูงเกินไป หรือเป็นอุดมคติจนยากท่ีจะไปถึงได ้            
ซ่ึงสามารถปรับเกณฑใ์หต้ํ่าลงแต่หากคิดวา่เกณฑมี์ความเหมาะสมแลว้ กค็วรจะปรับโครงการจริงจึงจะเหมาะสมกว่า   
ในแต่ละขั้นตอนของการประเมินจะใชว้ิธีการตั้งคาํถามเพ่ือแกปั้ญหาอยา่งรอบคอบ ซ่ึงจะมีอยู ่3 คาํถาม คือ ทาํไม
ถึงเกิดความแตกต่างหรือความไม่สอดคลอ้ง แนวทางแกไ้ขท่ีเป็นไปไดคื้อ อะไร และวิธีท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหา
คืออะไร  ในการตอบปัญหาแต่ละขอ้จะตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบท่ีจาํเป็น 3 ประการ คือ เกณฑข์อ้มูลใหม่ และ
การตัดสินใจท่ีจะเป ล่ียนแปลงการปฏิบัติ เ ม่ือ เปรียบเทียบกับเกณฑ์แล้ว เ กิดความไม่สอดคล้องกัน                        
ดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 4  ขั้นตอนในการประเมินตามแบบจาํลองของ  Provus 
  

ขั้นตอนของการประเมินโครงการใด  ๆ ซ่ึงกําลังดําเนินอยู่ จะผ่านขั้นตอนพัฒนา              
4 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ของการเปรียบเทียบ แต่ละขั้นตอนอาจเก่ียวขอ้งกับส่ิงนําเขา้ กระบวนการ และผลผลิต 
กระบวนการ เปรียบเทียบในขั้นตอนเหล่าน้ี ดงัน้ี 

S (Standard)  =   มาตรฐาน 
P (Performance) = ส่วนประกอบการโครงการ หรือการปฏิบติัจริง 
C (Comparison) = การเปรียบเทียบ 

คาํถาม 
(Question) 

เกณฑ ์
(Criteria) 

ขอ้มูล 
(Information) 

การตดัสินใจ 
(Decision) 



D (Discrepancy) = สารสนเทศแสดงความไม่สอดคลอ้งกนัช่วงห่าง (ความ 
แตกต่าง) 

A (Altemation) = การปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
การประเมินโครงการตามแบบจาํลองของ Provus  มีการดาํเนินงานในลกัษณะขั้นการ

พฒันาแบบเปรียบเทียบ 4 ขั้น (Development stages of comparison) ท่ีสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั ส่วนขั้นท่ี 5 เป็นการ
ประเมินตน้ทุน –กาํไร เพื่อเป็นทางเลือกโครงการ ซ่ึงตอ้งผ่านการปรับปรุงทั้ง 4 ขั้นตน้มาแลว้ และไดผ้ลผลิต
ปลายทางมาแลว้  ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี  1 การออกแบบโครงการ (Program design) ส่วนประกอบท่ีจะประเมินก็คือ แบบ
แผนของโครงการ ไดม้าจากการบรรยายรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ เป็นการเปรียบเทียบแบบแผนท่ีมีอยูก่บั
เกณฑข์องแบบแผนโครงการ (program design criteria) ซ่ึงประกอบดว้ยรายการของส่วนประกอบโครงการ (Program 
elements)  ซ่ึงครอบคลุมโครงการทางการศึกษาเป็นระบบส่ิงนาํเขา้-ผลผลิต ท่ีมีลกัษณะพลวตัร ซ่ึงจะตอ้งกาํหนด
รายละเอียดของส่ิงนาํเขา้กระบวนการผลผลิตท่ีจาํเป็นและเพียงพอต่อแบบแผนของโครงการ จุดประสงคข์องการ
ประเมินในขั้นท่ี 1 ก็เพื่อให้ไดม้าซ่ึงแบบแผนโครงการและจะประเมินแบบแผนของโครงการในรูปของความ
ครอบคลุมและความสอดคลอ้งคงท่ีภายใน มาตรฐานในการตดัสินใจขั้นท่ี 1 ก็คือ “เกณฑ์ของแบบแผน” แบบ
แผนท่ีสร้างข้ึนคร้ังแรกมกัจะขาดความเฉพาะเจาะจงและความสอดคลอ้งคงท่ีภายในการระเมินขั้นท่ี 1 จะเป็น
กลไกช่วยใหมี้การกลัน่กรองและสมเหตุสมผลมากขึ้น 

ขั้นท่ี  2 การดาํเนินโครงการ (Program operation) แบบแผนของโครงการซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบการในขั้นท่ี 1 กลายมาเป็นมาตรฐานท่ีจะใชต้ดัสินการดาํเนินโครงการ ในการเปรียบเทียบระหว่าง
การดาํเนินโครงการ (Program Operation) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบการ (Performance) กบัแบบแผนโครงการซ่ึงเป็น
มาตรฐานนั้น ผูป้ระเมินจะดาํเนินการทีละขอ้กระทงจนตลอดโครงการ เป็นการพิจารณาสภาพความเป็นจริงท่ีมี
อยูก่่อนเปรียบเทียบกบัมาตรฐานของโครงการ ถา้หากเกิดความไม่สอดคลอ้ง ผูป้ระเมินกจ็ะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่
ผูจ้ัดการโครงการ การดําเนินการในขั้นท่ี 2 จะช่วยให้ความสอดคล้องระหว่างแบบแผนโครงการกับการ
ดาํเนินการตามโครงการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง มีการปรับปรุงโครงการให้ดีข้ึน เม่ือคณะทาํงานเห็นว่าโครงการมี
ความคงตวัเพียงพอแลว้กจ็ะตดัสินใจดาํเนินการตามขั้นท่ี 3 ต่อไป 

ขั้นท่ี  3 กระบวนการโครงการ (Program process) ในขั้นท่ีเป็นการประเมินโดยการ
เปรียบสาเหตุและผล (Cause and effect) เป็นคร้ังแรก เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีจะเปล่ียน
จากส่ิงนาํเขา้เป็นผลผลิต และกระบวนการ หรือทรีทเมนต์ท่ีใช้ให้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงน้ี มาตรฐานก็คือ              
ส่ิงพยากรณ์ไวใ้นแบบแผน และส่วนประกอบการ กคื็อ ผลท่ีออกมาจริงจากแต่ละช่วงของกระบวนการ หรือกล่าว
อีกอยา่งหน่ึงวา่ 
 
               เปล่ียน                  เป็น   หรือไม่ 
 

จุดมุ่งหมายของการประเมินขั้นท่ี 3 ก็เพื่อท่ีจะให้ขอ้มูลท่ีได้จากการประมาณผลของ
กระบวนการในแต่ละส่วนประกอบยอ่ย (หรือตวัแปรทรีทเมนต)์ ว่าใหผ้ลผลิตออกมาอยา่งไร (หรือตวัแปรตาม) 

Process  Input Output 



ในรูปฟังกช์นัของเวลา ในขั้นน้ีจะมีการประเมินผลเบ้ืองตน้ (Initial effect) ของบางส่วนของทรีทเมนต ์  (Partial 
treatment) ทาํให้เกิดความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างผลของทรีทเมนต์กับเง่ือนไขของการทดลองเพ่ิมข้ึน 
กิจกรรมในขั้นท่ีเป็นระดบัยอ่ย พิจารณาผลผลิตยอ่มเป็นสาํคญั 

ขั้นท่ี  4  ผลผลิตขั้นปลายทางของโครงการ (Program terminal product)  เป็นการ
ประเมินผลผลิตขั้นปลายทางของโครงการเพ่ือตอบคาํถามท่ีว่า โครงการท่ีดาํเนินการอยู่นั้นบรรลุวตัถุประสงค์
ปลายทางท่ีสําคญัหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบผลผลิตปลายทางของโครงการท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการจริง           
ซ่ึงถือเป็น ส่วนประกอบการกบัวตัถุประสงคป์ลายทาง(Terminal objective) ของโครงการ ซ่ึงถือเป็นมาตรฐาน
เป็นการประเมินโครงการในลกัษณะรวบยอด 

ขั้นท่ี  5 การวิเคราะห์ตน้ทุน-กาํไร (Cost-benefit)   หลงัจากท่ีไดป้ระเมินแต่ละขั้นของ
โครงการแล้ว ก็สามารถวิเคราะห์ต้นทุนกาํไรของทั้งโครงการได้ และเปรียบเทียบผลของการวิเคราะห์นั้น 
(ส่วนประกอบการ) กบัผลการวิเคราะห์ตน้ทุน-กาํไรของโครงการอ่ืนท่ีออกแบบใหบ้รรลุผลคลา้ยคลึงกนั (มาตรฐาน) 
จุดมุ่งหมายของการเปรียบเทียบก็เพื่อตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือมุ่งจะตอบ
คาํถามท่ีวา่ ทั้งสองโครงการน้ี โครงการใดสามารถบรรลุเป้าหมายเดียวกนัไดโ้ดยการลงทุนนอ้ยท่ีสุด 

ธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของการประเมินเป็นพลวตัร (The Dynamics of Evaluation) ซ่ึงมีการ
ซ้อนเกย และเก่ียวเน่ืองระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดเวลา เพราะการประเมินมิได้เพียงแต่กระตุน้การพฒันา
โครงการเท่านั้น แต่ยงัดาํเนินการประเมินในขณะท่ีโครงการเปล่ียนแปลงไปดว้ย โดยทางปฏิบติัจริง การประเมิน
โครงการจะมีการวนซํ้ าขั้นเดิมบ่อย ประเมินซํ้ าบ่อย ซ่ึงเป็นผลจากการตดัสินใจของผูด้าํเนินโครงการหลงัจากได้
สารสนเทศแสดงความไม่สอดคลอ้งกนัจากขั้นตอนต่าง ๆ ถา้หากตดัสินใจท่ีจะปรับปรุงโครงการ จะมีผลกระทบ
ทนัทีต่อขั้นตอนการประเมินท่ีตามมา โดยเฉพาะขั้นท่ี 1 และ 2 จะมีโอกาสปรับปรุงโครงการไดม้าก เพราะปัญหา
ของความไม่ครอบคลุม ไม่สอดคลอ้งคงท่ีภายใน การประเมินบางขั้นเกิดข้ึนพร้อม ๆ กนั วงใหญ่แทนขั้นท่ี1 ขั้นท่ี 
2  กระทาํขั้นในขอบเขตของงานขั้นท่ี 1 งานขั้นท่ี 2 ดาํเนินไปควบคู่กบัการตรวจสอบขั้นท่ี 1 และ 2 ขั้นท่ี 4 
ดาํเนินการร่วมไปกบัการดาํเนินงานตรวจสอบขั้นท่ี 1, 2 และ 3 และทาํงานขั้นท่ี 5 โดยไดผ้ลจากขั้นท่ี 4  และซอ้น
เกยในช่วงเวลาท่ีกระทาํการประเมินขั้นท่ี 4 ซ่ึงจะเห็นไดว้่า กระบวนการประเมินเป็นพลวตัร และดาํเนินขั้นต่อ ๆ 
มามิใช่เป็นจากการดําเนินของโครงการเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงโครงการด้วย                     
เป็นกระบวนการท่ียาวนานและซบัซอ้นแต่ก็คุม้ค่าเม่ือสามารถพฒันาโปรแกรมใหมี้ประสิทธิภาพสูงได ้โดยการ
ใหส้ารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจแก่ผูด้าํเนินโครงการอยา่งครอบคลุม 

3)  รูปแบบการประเมนิของอลัคลิ (Alkin) 
รูปแบบ  UCLA Center for the Study of Evaluation (CSE)  โดยอลัคิล (Alkin, 1969    

อา้งถึงใน ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2529)  ซ่ึงไดอ้ธิบายความหมายของการประเมินแบบ CSE ว่า หมายถึง 
กระบวนการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง  การเลือกข่าวสารท่ีเหมาะสม รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล    
เพื่อสรุปผลอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้อาํนาจในการตัดสินใจได้พิจารณาเลือกตามความเหมาะสม หลกัการ
ประเมินโดยทัว่ไป คือ การพิจารณาเปรียบเทียบส่ิงท่ีเป็นความตอ้งการกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ ถา้ส่ิงท่ีเป็นจริงมี
ความแตกต่างจากส่ิงท่ีเป็นความต้องการมาก จะตอ้งหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร โครงการบกพร่องตรงไหน  
ภาพท่ี 5 



   ความตอ้งการ                                ความเป็นจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 5  หลกัการประเมินของ Alkin 
 

จากภาพท่ี 5  ดูความสอดคลอ้ง โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ภายในระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ 
ท่ีเป็นอยูจ่ริงโดยใชข้อ้มูลท่ีเกบ็อยา่งเป็นระบบ เปรียบเทียบดูความสอดคลอ้งระหว่างโครงการ เกณฑ ์กบัโครงการจริง 
หรือระหว่างโครงการท่ีไดรั้บอนุมติักบัการนาํโครงการท่ีไดรั้บอนุมติักบัการนาํโครงการไปปฏิบติัจริง การจะปรับปรุง 
โครงการไดจ้ะตอ้งทราบว่า การมีความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างโครงการกบัการปฏิบติัจริงนั้นมีมากนอ้ยเพียงใด 
เพราะอะไร 

4) รูปแบบการประเมนิของวโิรจน์  สารรัตนะ 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2551, 2553) ไดเ้สนอ “รูปแบบการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั” 

(systematic and collaboration Evaluation) ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ
ในการตัดสินใจในการตัดสินคุณค่าของส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีได้รับการประเมินท่ีมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน           
เพื่อเสริมพลงัขบัเคล่ือนท่ีจะให้ผลจากการวิจยัไดรั้บการนาํไปสู่การปฏิบติัไดม้ากข้ึน และเพ่ือนาํไปสู่หลกัการ
และเง่ือนไขสาํคญับางประการของการประกนัคุณภาพท่ีดี ดงัภาพท่ี  6 
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ภาพที ่ 6  รูปแบบการประเมินเชิงระบบ และรวมพลงั ( Context-Input-Process-Product-Impact)  ตามทศันะ 

ของวิโรจน ์ สารรัตนะ  (2553) 
 

จากภาพท่ี 6 การประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (Systematic and Collaborative Evaluation) 
เป็นการผสม (mixed) รูปแบบการประเมินเพื่อการตดัสินใจโดยวิธีเชิงระบบท่ีอิงกบัรูปแบบการประเมินบริบท 
ปัจจยัป้อนเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ์ ตามทศันะของ Stufflebeam et al. และเพ่ิมการประเมินผลกระทบ             
รวมกบัรูปแบบการประเมินแบบรวมพลงั (Collaborative Evaluation)  ซ่ึงเป็นวิธีการประเมินในกลุ่มการประเมิน
เพื่อการตดัสินใจโดยวิธีเชิงธรรมชาติมาประยุกต์ใชด้ว้ย  เพื่อให้ไดรู้ปแบบการประเมินท่ีส่งผลต่อการไดม้า       
ซ่ึงสารสนเทศสําหรับผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจในการตดัสินคุณค่าของส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ี
ไดรั้บการประเมินท่ีมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน  และเพื่อก่อใหเ้กิดพลงัเสริมท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนใหผ้ลจากการวิจยั
ไดรั้บการนาํไปสู่การปฏิบติัไดม้ากข้ึน โดยคาดหวงัว่าจุดเร่ิมตน้จากการพฒันารูปแบบการประเมินเชิงระบบและ
รวมพลงัน้ี จะเป็นฐานคิดเพ่ือการพฒันารูปแบบการประเมินในรูปแบบอ่ืนท่ีแตกต่างออกไป หรือมีการพฒันาต่อ
ยอดจากรูปแบบการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัน้ีออกไปอีกได ้ (วิโรจน ์สารรัตนะ, 2553) 

สาํหรับการนาํรูปแบบการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัน้ีไปประยกุตใ์ช ้หวัใจสาํคญัยงัอยูท่ี่
คาํวา่  “การประเมินเชิงระบบ” ส่วนคาํว่า “รวมพลงั” นั้น เป็นเพียงการนาํเพิ่มหรือเสริมใหมี้ความหลากหลายของ
เทคนิควิธี ผู ้วิจัยอาจนําไปใช้หรือไม่ใช้ หรืออาจนําแนวคิดอ่ืนมาเสริมแทน และให้เข้าใจให้ชัดเจนว่า              
“การประเมินเชิงระบบ” ท่ีผูเ้ขียนกล่าวถึงน้ี แม้จะมีองค์ประกอบ CIPPI เหมือนกับองค์ประกอบของ  
Stufflebeam et al. คือ CIPP แต่รูปแบบการประเมินแตกต่างกนั แนวคิดดั้งเดิมของ Stufflebeam et al. จะเป็นการ

ประเภทของการประเมิน ประเภทของการตดัสินใจ การประเมินบริบท (context evaluation) การตดัสินใจเพ่ือการวางแผน (planning decisions) 

การประเมินปัจจยันาํเขา้ (input evaluation) การตดัสินใจเพ่ือกาํหนดโครงสร้าง (structuring decisions) 

การประเมินกระบวนการ (process evaluation) การตดัสินใจเพ่ือนาํไปปฏิบติั(implementing decisions) 

การประเมินผลลพัธ์ (product evaluation) การตดัสินใจเพ่ือทบทวน (recycling decisions) 

การประเมินผลกระทบ (impact evaluation) การตดัสินใจเพ่ือดูความสัมพนัธ์(relationship decision) 



ประเมินในต่างช่วงเวลากนั (sequence) และจุดมุ่งหมายต่างกนั กล่าวคือ ประเมินบริบท (context) ก็เพื่อกาํหนด
จุดมุ่งหมายหรือทิศทางของโครงการ ถือเป็นการประเมินก่อนการดาํเนินงาน (pre evaluation) ประเมินปัจจยั
ป้อนเขา้  (Input) ก็เพื่อกาํหนดทรัพยากรท่ีจะใชใ้นโครงการรวมทั้งตรวจสอบความเป็นไปไดข้องทรัพยากรท่ีจะ
ใชน้ั้นดว้ย ถือเป็นการประเมินความเป็นไปได ้(feasibility study)  ประเมินกระบวนการ (process) ก็เพ่ือกาํหนด
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในช่วงของการปฏิบติั ถือเป็นการประเมินในระหว่างดาํเนินงาน (ongoing evaluation หรือ 
formative evaluation) และประเมินผลลพัธ์ (product) ก็เพ่ือดูผลสาํเร็จโดยรวมของโครงการ ถือเป็นการประเมิน
เม่ือส้ินสุดโครงการ (summative evaluation) แต่แนวคิดการประเมินเชิงระบบ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือออกแบบการ
ประเมินทั้ง CIPPI ในคร้ังเดียวกนัหรือพร้อมๆ กนั (parallel) โดยมีส่ิงท่ี “จะถูกประเมิน” เกิดข้ึนก่อนแลว้  มีการ
กระทาํไปก่อนหนา้นั้นแลว้ อยา่งนอ้ยก็ในช่วงเวลาหน่ึงท่ีเร่ิมปรากฏผลออกมาใหเ้ห็น อาจเป็น 1 ปี 2 ปี 3 ปี หรือ
มากกว่าน้ี แลว้แต่ลกัษณะของโครงการหรือส่ิงท่ีจะถูกประเมินนั้นว่าเร่ิมเกิดปรากฎการณ์ใหเ้ห็นท่ีสามารถจะทาํ
การประเมินไดแ้ลว้หรือไม่ ดงันั้น การประเมินบริบท (context) จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีขอ้มูลมาตรวจสอบ
จุดมุ่งหมายหรือทิศทางของโครงการท่ีกาํหนดไวแ้ต่เดิมนั้นว่ายงัคงเหมาะสมอยู่หรือไม่ บริบทอาจยงัคงเดิมแต่
อาจมีส่ิงแทรกซอ้นบางอย่างมามีผลท่ีจะทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงจุดมุ่งหมายหรือทิศทางของโครงการนั้นหรือไม่ 
หรือบริบทมีการเปล่ียนไป จุดมุ่งหมายและทิศทางของโครงการท่ีมีอยูเ่ดิมควรจะเปล่ียนไปหรือไม่  ในกรณีการ
ประเมินปัจจยัป้อนเขา้ (input) กเ็ช่นกนั มีจุดมุ่งหมายเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลมาตรวจสอบทรัพยากรท่ีกาํหนดไวแ้ต่เดิมว่า
ยงัมีความเหมาะสมอยูห่รือไม่ มีส่ิงแทรกซ้อนใดเกิดข้ึนท่ีทาํใหจ้ะตอ้งปรับเปล่ียนการใชท้รัพยากรท่ีกาํหนดไว ้
เพิ่มข้ึนหรือลดลง หรือไม่มีส่ิงแทรกซ้อนใดเกิดข้ึน แต่เน่ืองจากสภาพการณ์เปล่ียนไป บริบทเปล่ียนไป จาํเป็น
จะตอ้งปรับเปล่ียนทรัพยากรใหม่หรือไม่ เป็นตน้ ในกรณีการประเมินกระบวนการ (process) และผลลพัธ์ 
(product) รวมทั้งผลกระทบ (impact) นั้น อาจไม่ใช่เพื่อตรวจสอบส่ิงท่ีมีมาก่อนหรือกาํหนดไวก่้อน แต่เป็นการ
ประเมินถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง เพยีงแต่วา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงนั้น บางเร่ืองอาจจะเป็นการสอบถามหรือเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั
เพราะผา่นช่วงระยะเวลาปฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ มาช่วงเวลาหน่ึงแลว้ เป็นตน้  

5) รูปแบบการประเมนิด้วยวธีิดุลยภาพ ( Balanced Scorecard : BSC) 
5.1) ความหมายของวิธีดุลยภาพ  ศรีเพญ็ ทรัพยม์นชยั (2541) กล่าวว่า วิธีดุลยภาพ              

เป็นชุดของเคร่ืองมือวดัท่ีทาํใหผู้บ้ริหารระดบัสูงสามารถเห็นภาพรวมของธุรกิจไดช้ดัเจนและรวดเร็ว โดยมีการ
วดัผลทางการเงินท่ีเป็นผลของการกระทาํท่ีเกิดข้ึนแลว้ในองคก์าร และการวดัผลการปฏิบติัการซ่ึงเป็นการ
ประเมินผลงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งน้ีเก่ียวกบัความพอใจของลูกคา้ กระบวนการปฏิบติังานภายในองคก์าร 
ตลอดจนการปรับปรุงและนวตักรรมของกิจการ ในขณะท่ี ธญัญวฒัน์ อภิรัตน์วงศา (2543) ใหค้วามหมายของวิธี
ดุลยภาพ หมายถึง ทฤษฎีท่ีสร้างข้ึนเพื่อรองรับการวดัความแขง็แกร่งของธุรกิจอยา่งสมดุล ทั้งในดา้นของเวลา
และขอบเขต ในดา้นของเวลาคือสมดุลระหว่างปัจจุบนักบัอนาคตหรือผลประโยชน์ในปัจจุบนักบัส่ิงท่ีเป็นไปใน
อนาคต ในดา้นของขอบเขตคือสมดุลระหว่างภายในกบัภายนอกหรืออีกมุมหน่ึง คือระหว่างลกัษณะภายในของ
บริษทักบัภาพลกัษณ์ท่ีลูกคา้ภายนอกมองเขา้มา และ ณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ (2544) กล่าวว่า วิธีดุลยภาพ                 
เป็นกลุ่มของการวดัท่ีสะทอ้นภาพท่ีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจใหก้บัผูบ้ริหาร เพื่อท่ีจะประเมินผลการทาํงาน และ
ตดัสินใจดาํเนินงานบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่องคก์าร โดยจะแสดงผลทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงานท่ีสัมพนัธ์กนั โดยท่ีวิธีดุลยภาพจะเป็นเกณฑแ์ละดชันีในการวดัผลการดาํเนินงานของธุรกิจในมุมมอง



ต่างๆ 4 ดา้น ไดแ้ก่ มุมมองของลูกคา้ มุมมองจากกระบวนการทางธุรกิจภายในองคก์าร มุมมองดา้นนวตักรรม
และการเรียนรู้และมุมมองทางการเงิน ดนยั  เทียนพุฒ (2544) ใหค้วามหมายของวิธีดุลยภาพ คือ เคร่ืองมือท่ีใชบ่้ง
บอกว่าธุรกิจประสบความสาํเร็จหรือควรจะปรับปรุงวิธีทาํธุรกิจอยา่งไร คลา้ยๆ ปรอทวดัคนไขว้่าร้อน-หนาว -     
เป็นไข ้ทั้งน้ี พสุ เดชะรินทร์ (2546) ใหค้วามหมายของวิธีดุลยภาพ คือ ระบบหรือกระบวนในการบริหารชนิด
หน่ึงท่ีอาศยัการกาํหนดตวับ่งช้ีเป็นกลไกสาํคญั  วิธีดุลยภาพ  เป็นมากกว่าตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน แต่ยงัเป็น
เคร่ืองมือทางดา้นการจดัการท่ีช่วย ในการนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั  และอลงกรณ์  มีสุทธา (2545) ใหค้วามหมาย
ของวิธีดุลยภาพ คือ เคา้โครงหลายมิติท่ีใชส้าํหรับกาํหนด ดาํเนินการและบริหารจดัการกลยทุธ์ทุกระดบั โดยมี                
การเช่ือมโยงวตัถุประสงค ์ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมและการวดัหรือการประเมินกบักลยุทธ์องคก์าร            
ส่วน Balanced  Scorecard  Collaborative Inc, (1999) ไดส้รุปไวว้่าวิธีดุลยภาพ คือ กรอบสาํหรับการนาํไปปฏิบติั
และการจดัการกลยทุธ์ในทุกระดบัของธุรกิจ โดยเช่ือมโยงวตัถุประสงคแ์ละการวดักลยทุธ์องคก์าร การบนัทึก
ผลสาํเร็จทาํใหธุ้รกิจสามารถมองเห็นผลงานทั้งหมดขององคก์าร ไดแ้ก่ การวดัดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้น
กระบวนการปฏิบติังานภายในและดา้นการเติบโตขององคก์าร การเรียนรู้ถึงนวตักรรม วิธีดุลยภาพ ไม่ใช่รายการ
ของการวดัท่ีไม่เคล่ือนไหวแต่เป็นกรอบสาํหรับการนาํไปปฏิบติัและการจดัวางองคก์าร 

จากแนวคิดดงักล่าว ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่วิธีดุลยภาพเป็นเคร่ืองมือในการแปลงวิสัยทศัน์ ภารกิจ
และกลยทุธ์ขององคก์ารไปสู่การการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ โดยผา่นการวดัผลองคก์ารตามมุมมอง 4 
ดา้นคือ ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการปฏิบติังานภายใน ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต และสามารถ
ปรับเปล่ียนมุมมองใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะขององคก์ารตามความเหมาะสม อีกทั้งมีความสอดคลอ้งกนัตามหลกั
เหตุและผล เพื่อความสมดุลระหว่างมุมมองดา้นต่างๆองคก์ารต่างๆให้ความสําคญักบัการวดัผลสําเร็จและการ
ประกนัคุณภาพการดาํเนินงานมากข้ึน มีการกาํหนดดชันีวดัคุณภาพและวดัความสําเร็จของการดาํเนินงาน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยใหผู้บ้ริหารไดท้ราบถึงผลการดาํเนินงาน  และช่วยสาํหรับการตดัสินใจทั้งใน
ระดบักลยทุธ์และระดบัปฏิบติัการ ดชันีจะทาํหนา้ท่ีเป็นตวับ่งช้ีลกัษณะหรือองคป์ระกอบหลกัของการดาํเนินงาน
ภายในองคก์าร ว่าประสบความสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใดนอกจากน้ียงัสามารถใชเ้พื่อเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกบั
องค์การอ่ืนๆ หรือในองค์การเดียวกนัแต่ต่างช่วงระยะเวลากนัไป ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ
ภายในองค์การ ดัชนีคุณภาพของสถานศึกษาจะเป็นตวัท่ีสะทอ้นผลการดาํเนินงานโดยพิจารณาวดัผลของการ
ดาํเนินงานว่าสามารถบรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์สถานศึกษากาํหนดไวใ้นแผนแม่บทหรือแผนเชิงกล
ยทุธ์ไดเ้พียงไร ทั้งน้ีเพื่อแผนการดาํเนินงานจะไดน้าํไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม และมีตวับ่งช้ีท่ีวดัถึงความสาํเร็จ
อย่างชดัเจน  หน่วยงานต่างๆ ภายในสถานศึกษาและหน่วยงานสนบัสนุน  สามารถใชเ้ป็นดชันีเพื่อบ่งช้ีถึงผลการ
ดาํเนินงานได ้(ดนยั  เทียนพุฒ,  2544)  นอกจากน้ี สถานศึกษายงัจะไดป้ระโยชน์จากการสร้างตวับ่งช้ี  ซ่ึงสามารถ
ใช้เพื่อแสดงให้เห็น ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์การภายนอก ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้โดยสํานัก
ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาต่างๆ  เน่ืองจากภายใตภ้าวะปัจจุบนัท่ีสถานศึกษาต่างตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบั
เร่ืองการประกนัคุณภาพทางการศึกษา  หน่วยงานของภาครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอิสระอยา่งสาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ไดก้าํหนดเป็น
นโยบายท่ีพึงปฏิบติัและตรวจสอบ  เพื่อเป็นการประกนัว่าสถานศึกษาและสถาบนัการศึกษาในรูปแบบและระดบั



การศึกษาต่างๆ จะสามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้ ดชันีวดัผลการดาํเนินงานจึงจะเป็นตวัช่วย
ใหส้ถานศึกษาสามารถยนืยนัถึงคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาได ้

ในการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  สามารถนําวิธี Balanced Scorecard          
มาใชเ้พื่อกาํหนดดชันีวดัผลสาํเร็จของการดาํเนินงาน วิธีน้ีพฒันาข้ึนโดย Prof. Robert S. Kaplan  และ Dr. David 
P. Norton  แห่ง  Harvard  Business  School  เคร่ืองมือน้ีไดรั้บการออกแบบข้ึนมาในปี ค.ศ. 1996 (Kaplan &  
Norton, 2005) เพื่อพฒันาปรับปรุงระบบการประเมินผลการดาํเนินงานขององคก์ารธุรกิจ  และต่อมาไดรั้บการ
นาํไปใชใ้นองคก์ารทั้งท่ีเนน้กาํไรและไม่หวงัผลกาํไรอยา่งแพร่หลาย การนาํ Balanced Scorecard มาใชใ้นระบบ
คุณภาพของสถานศึกษาจะเป็นกลไกช่วยให้สามารถควบคุมให้การทาํงานเป็นไปตามแผนเชิงกลยุทธ์ท่ีวางไว ้ 
เพื่อบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละพนัธกิจของสถานศึกษา โดยมีดัชนีวดัผลสําเร็จของการดาํเนินงานท่ีวดัผลใน
แง่มุมต่างๆ อยา่งสมดุลของมุมมองดา้นการเงินและดา้นท่ีไม่ใช่การเงินท่ีจะช่วยใหส้ถานศึกษาบริหารงาน และมี
การดาํเนินงานอยา่งมัน่ใจไดว้า่จะสามารถบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ท่ีตั้งไว ้ในขณะเดียวกนัก็จะใชเ้ป็นเคร่ือง
พิสูจนถึ์งความสามารถของสถานศึกษาในการปฏิบติัภารกิจว่าเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและบรรลุความคาดหวงัของ
สังคมได้ในระดับใด  ถึงแม้ว่าจะยงัไม่มีหน่วยงานประเมินมาตรฐานการศึกษาใดในประเทศไทยท่ีกาํหนด
องค์ประกอบการตรวจสอบคุณภาพจากมุมมองตามวิธีของ BSC แต่สถานศึกษาก็สามารถใช้เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในได ้ และน่าจะเป็นการพฒันาอีกแนวทางหน่ึงดว้ย  พบว่าสถานศึกษาในต่างประเทศหลายแห่งได้
นาํ BSC ไปใชเ้พ่ือวดัผลสาํเร็จและนาํสถานศึกษาไปสู่การดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Balanced Scorecard (BSC) เป็นเคร่ืองมือซ่ึงเกิดจากแนวความคิดท่ีช่วยใหอ้งคก์ารในการ
แปลจาก กลยุทธ์ให้เป็นการปฏิบติั โดยเร่ิมตน้ท่ีวิสัยทศัน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององคก์ารซ่ึงเป็นขั้นของการ
กาํหนดปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จ และจากนั้นก็เป็นการสร้างดชันีวดัผลสาํเร็จ (Key Performance Indicators)  
ข้ึนเพื่อเป็นตวับ่งช้ีถึงเป้าหมายและใชว้ดัผลการดาํเนินงานในส่วนท่ีสาํคญัต่อกลยทุธ์ จึงถือไดว้่า BSC เป็นระบบ
การวดัผลการดาํเนินงาน ท่ีถ่ายทอดวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ขององคก์ารสู่การปฏิบติั  และสะทอ้นการดาํเนินงาน         
ในมุมมอง 4 ดา้นหลกั คือ ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา      
1)  มุมมองดา้นการเงิน 2) มุมมองดา้นลูกคา้ เนน้ความพึงพอใจของลูกคา้  3) มุมมองดา้นกระบวนการ เป็นการ
ปรับปรุงพฒันากระบวนการภายใน  และ 4) มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  เนน้การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ  
การสร้างเสริมความสามารถของพนกังานและระบบ ซ่ึงในแต่ละมุมมองมีความสมัพนัธ์กนั  ดงัภาพท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
              
 
 
ภาพที ่ 7  แสดงมุมมองการประเมินตามรูปแบบวิธีดุลยภาพ  ตามทศันะของ  Kaplan  & Norton (2005) 
 

การวดัผลสาํเร็จธุรกิจตามท่ีเคยทาํกนัมาแต่เดิมนั้น มกัมุ่งเนน้ท่ีขอ้มูลทางการเงินและการ
บญัชีจากภายนอก ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีเร่ิมไม่ไดรั้บความนิยมในยคุปัจจุบนั ตอนน้ีองคก์ารตอ้งการดชันีวดัความสาํเร็จ
ท่ีครอบคลุมมากกวา่  เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวางแผนอยา่งมีประสิทธิภาพสาํหรับองคก์ารในยคุขอ้มูลขา่วสาร   
สาเหตุท่ีตอ้งพิจารณาการดาํเนินงานจากมุมมองหลายดา้น  และสนบัสนุนแนวคิดของ BSC ท่ีวดัผลสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานจาก 4 มุมมองนั้น เน่ืองจากพบว่า ปัจจุบนัองคก์ารท่ีมีผลประกอบการยอดเยีย่มมีลกัษณะร่วมบางอยา่ง  
ซ่ึงสามารถสรุปได ้ ดงัน้ี 1) เป็นองคก์ารท่ีเนน้ใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้  มีความเขา้ใจอย่างชดัเจนถึงความสาํคญั
และความ ตอ้งการของลูกคา้ และมีวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในระดบักล
ยทุธ์และระดบัปฏิบติัการ 2) เป็นองคก์ารท่ีมีผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพในการตดัสินใจและสามารถในการส่ือสารอยา่ง
ทัว่ถึงภายในองคก์าร 3) เป็นองคก์ารท่ีใชข้อ้มูลเพ่ือการจดัการ เพื่อนาํองคก์ารไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายหลกั
4) เป็นองคก์ารท่ีมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง มุ่งทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัองคก์ารเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 

5.2) บริบทของการนาํวิธีดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) ไปใช ้BSC ไดมี้การ
นาํมาใชใ้นองคก์ารธุรกิจต่างๆ เช่น Diageo, Nationwide, Ericson  และMobil Oil  และ นาํมาใชใ้นสถานศึกษาใน
ต่างประเทศแลว้บางแห่ง เช่น Open University, Glasgow Caledonian University, Napier University, University 
of California  และ  Ohio State University ขอ้ดีของเคร่ืองมือน้ี คือ  มีหลกัพ้ืนฐานอยูบ่นดชันีท่ีแยกตามมุมมอง
ดา้นต่างๆ ท่ีครบ 4 ดา้น ซ่ึงครอบคลุมสอดคลอ้งตามพนัธกิจ  และเป้าหมาย  ไม่ใช่เพียงพิจารณาท่ีดา้นใดดา้น
หน่ึงเท่านั้น  (เช่น ในการวดัผลธุรกิจในยุคก่อนท่ีวดัเฉพาะดา้นการเงินเพียงดา้นเดียว) ซ่ึงถือเป็นส่ิงสําคญั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับองค์การท่ีไม่มุ่งหวงัผลกาํไร ซ่ึงการใช้ดชันีทางการเงินเพื่อการวดัผลเป็นส่ิงท่ีไม่มี
ปรากฏวา่องคก์ารประเภทน้ีจะใหค้วามสาํคญัมาก่อน  นอกจากน้ี BSC ยงัเป็นความพยายามท่ีจะแปรใหก้ลยทุธ์ลง
ไปสู่การปฏิบติัและนาํเสนอดชันีเพื่อวดัผลการดาํเนินงานนั้นๆ ดว้ย  บริบทในการพฒันาดชันี BSC มาใชน้ั้น          
เร่ิมข้ึนเพื่อใช้วดัผลสําเร็จเป็นบริบทภายใตว้ฒันธรรมองค์การธุรกิจ  ซ่ึงมีเป้าหมายมุ่งเน้นกาํไรเป็นตวัวดัผล

วิสยัทศัน ์
และ กลยทุธ์ 

มุมมองดา้น 
กระบวนการภายใน 

มุมมองดา้นการเงิน 

มุมมองดา้นการเรียนรู้
และการพฒันา 

มุมมองดา้นลูกคา้ 



สาํเร็จทางการเงิน ดงัน้ี SCB จึงไดส้ามารถพิสูจน์ใหเ้ห็นว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายของบริษทัท่ีมุ่งเนน้
กาํไร เน่ืองจาก BSC ไดข้ยายการวดัผลออกไปสู่ดา้นอ่ืนนอกจากวดัผลเพยีงดา้นการเงินเท่านั้น 

5.3) การประยกุตใ์ชวิ้ธีดุลยภาพ ( Balanced Scorecard : BSC)ในสถานศึกษา ดชันีวดัผล
การดาํเนินงานเป็นส่ิงท่ีพฒันาข้ึนโดยพิจารณาทั้งในระดบัสถานศึกษา ระดบักลุ่มงาน ระดบัรายวิชา เพื่อท่ีจะช่วย
ใหฝ่้ายบริหารสามารถใชเ้ป็นกลไกเพื่อการบริหารงานของสถานศึกษา  และการบริหารภายในหน่วยงานระดบั
ต่างๆ  ส่ิงท่ีจาํเป็นจะตอ้งมีก่อนเป็นอนัดบัตน้ๆ ก็คือ สถานศึกษาจะตอ้งกาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์สาํหรับองคก์าร
หลกัของสถานศึกษาข้ึนมาก่อน  และในการพิจารณาประเมินผลการดาํเนินงานของสถานศึกษา จะเป็นตวับ่งช้ีว่า
การปฏิบติังานต่างๆ บรรลุตามท่ีตั้งเป้าประสงคไ์วห้รือไม่ บอกไดว้่าสถานศึกษาดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ และยงัสามารถใชเ้ป็นตวับ่งช้ีวา่สามารถตอบสนองความตอ้งการตามความคาดหวงัของสงัคมหรือไม่ 

5.4) แนวปฏิบติัสาํหรับการใชว้ิธีดุลยภาพ ( Balanced Scorecard : BSC) ในการบริหาร
สถานศึกษา 1) ตรวจสอบวตัถุประสงค์หลกัของสถานศึกษา ว่าวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวแ้ลว้นั้นมีความ
จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนใหม่บา้งหรือไม่ เพื่อให้ครอบคลุมและมีความชดัเจนครบทั้ง 4 มุมมองตามแนวคิดของ 
BSC ภายใตก้รอบพนัธกิจหลกัของสถานศึกษา 4  ดา้น 2)  เช่ือมโยงวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้กบัดชันีวดัผลสําเร็จ  
(1-3 ดชันี ต่อ 1 วตัถุประสงค)์ ท่ีตอ้งการวดัและนาํไปคาํนวณเพื่อประเมินผลสาํเร็จของการดาํเนินงาน 3) การ
เช่ือมโยงดชันีวดัผลสาํเร็จภายในเพ่ือเปรียบเทียบผลงานกบัหน่วยงานอ่ืนภายในสถาบนัเดียวกนั 4) การประเมิน 
ผลอาจมีการกาํหนดองคก์ารอ่ืนเป็น Benchmark เพือ่เปรียบเทียบผลสาํเร็จของการดาํเนินงาน 

จากแนวคิดและหลกัการดงักล่าวขา้งตน้  BSC  มีความสาํคญัต่อประสิทธิภาพการบริหาร
องคก์าร  เพราะเป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนองคก์ารในการวางแผนเชิงกลยทุธ์และการปฏิบติัตามแผนในดา้นต่างๆ ภายใต้
เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด  โดยมุ่งนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัและการประเมินผล แนวการวดัความสาํเร็จ
ตามกระบวนการท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีจะช่วยทาํใหผู้บ้ริหารในสถานศึกษามีโอกาสไดร่้วมมือ  ประสานเช่ือมโยงกนั
มากข้ึน และมุ่งเน้นความสําเร็จตามวตัถุประสงค์หลกัโดยรวม ซ่ึงรุจา  รอดเข็ม (2547) ได้นาํเสนอแนวคิดน้ี               
ในสถานศึกษา โดยเช่ือว่า Balanced Scorecard  จะช่วยใหส้ถานศึกษาสามารถตอบคาํถาม 4 ขอ้ ต่อไปน้ี 1) คน
ทั่วไปและสาธารณชนมีมุมมองต่อสถานศึกษาน้ีอย่างไร และสถานศึกษาควรตอบสนองลูกค้า (นักเรียน   
ผูป้กครอง  ชุมชน) อย่างไร  (มุมมองลูกคา้) 2) สถานศึกษาตอ้งดีเด่นในเร่ืองใด (มุมมองกระบวนการภายใน)      
3) สถานศึกษาจะสามารถพฒันาและสร้างสรรค์คุณค่าต่อไปได้อย่างไร (มุมมองการเรียนรู้และการพฒันา)                
4) ผลการดาํเนินงานทางการเงินของสถานศึกษาเป็นอยา่งไร (มุมมองดา้นการเงิน) ซ่ึงจากมุมมองดงักล่าวขา้งตน้
ทาํใหไ้ดเ้ห็นความสอดคลอ้งและความสมัพนัธ์ ทั้งใหส้ารสนเทศท่ีชดัเจนต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร     
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมายและปัจจัยต่อความสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 8  มุมมองของ BSC ต่อการจดัการในสถานศึกษา ตามทศันะของรุจา  รอดเขม็ (2547)     
 

กล่าวโดยสรุป  BSC เป็นเคร่ืองมือช่วยใหอ้งคก์ารสามารถนาํปัจจยัหลกัทางกลยุทธ์ของ
องคก์าร แปลไปสู่การปฏิบติั  และเป็นเคร่ืองมือสาํหรับองคก์ารในการพิจารณาผลสําเร็จของการทาํงานโดยผา่น
มุมมองดา้นการเงิน  มุมมองลูกคา้  มุมมองกระบวนการภายใน  และมุมมองการเรียนรู้และการพฒันา   จึงนบัเป็น
การเช่ือมโยงการวางแผนในระดบับนหรือระดบัผูบ้ริหารซ่ึงเนน้การวางแผนเชิงกลยทุธ์  ลงมาสู่ระดบัปฏิบติัการ  
ในกรณีของสถานศึกษาก็สามารถใช้เป้าหมายตามแผนพฒันาสถานศึกษาเป็นพื้นฐานสําหรับการพฒันาดัชนี
วดัผลสําเร็จตามแนวคิด BSC ในมุมมอง 4 ดา้นไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ีอาจเป็นการวดัผลสาํเร็จขององคก์ารภายในเอง

รายได้ค่าลงทะเบียนเรียน   / 
รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบริการ
ทางวิชาการ / ธุรกิจอ่ืนๆ 

ความเช่ือม่ันของ

ลูกค้า 
ความพึงพอใจของ

ลูกค้า 

กระบวนการคุณภาพ 
-งานวิชาการ 
-การเรียนการสอน 

กระบวนการประสิทธิภาพ 
- งานสนบัสนุน 
-งานบริหาร 
 

คน / ระบบ / เทคโนโลย ี/ เคร่ืองมือ  
-งานวิจยัและพฒันา 
-พฒันาทรัพยากรมนุษย ์

เงนิทุน และ

ค่าใช้จ่าย 



เท่านั้น  หรืออาจเป็นการเปรียบเทียบกบัองคก์ารหรือสถาบนัอ่ืนท่ีสามารถเทียบเคียงเป็น Benchmark  เพื่อการ
พฒันาคุณภาพในอีกระดบัหน่ึงดว้ยกไ็ด ้    

1.9   กรอบแนวคดิในการประเมนิ     
จากรูปแบบการประเมินท่ีกล่าวมาทั้ งหมด เม่ือพิจารณาถึงแนวคิดเก่ียวกับคาํว่า “รูปแบบ”              

ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัคาํว่า “ทฤษฎี” และพิจารณาถึงการแบ่งขั้ววตัถุประสงคก์ารประเมินไวส้องขั้ว และขั้ววิธีการ
ประเมินออกเป็นสองขั้วเช่นกนั และหลกัการเลือกรูปแบบการประเมินว่า จะตอ้งไม่ยึดติดกบัรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึง (model free approach) โดยเร่ิมตน้จากการเลือก “กลุ่มรูปแบบ” การประเมินท่ีเหมาะสม แลว้เลือก “รูปแบบ”            
ท่ีเหมาะสมจากกลุ่มรูปแบบการประเมินนั้น (วิโรจน์  สารรัตนะ;  2551, 2553)  กลุ่มรูปแบบการประเมินเพื่อการ
ตดัสินใจโดยวิธีเชิงระบบ (system decision-oriented evaluation) ท่ีเนน้การใชว้ิธีเชิงระบบเพื่อการนาํเสนอขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินคุณค่าของผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจการตดัสินใจเป็น “กลุ่มรูปแบบหน่ึง”      
ท่ีน่าสนใจต่อการปะเมินโครงการทางการศึกษาในปัจจุบนั และเม่ือพิจารณาถึงรูปแบบการประเมินท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม
รูปแบบการประเมินน้ี ก็เห็นว่ารูปแบบการประเมิน context-Input-Process-Product หรือ CIPP model ของ 
Stufflebeam et al. เป็น “รูปแบบ” ท่ีน่าสนใจ เพราะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้สารสนเทศมาให้ผูบ้ริหารใช้
ประกอบการตดัสินใจทั้งระบบ คือ ทั้งเพื่อการวางแผน เพ่ือการกาํหนดโครงสร้าง เพื่อการนาํไปปฏิบติั และเพ่ือการ
ทบทวนโครงการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการประเมินแบบบูรณาการท่ีตอ้งมีการสร้างโมเดลตรรกะ (logic model) 
ท่ีแบ่งองคป์ระกอบของโครงการออกเป็น 4 ส่วน คือ แหล่งหรือปัจจยัป้อน (sources or inputs) กิจกรรมและการ
บริการหรือกระบวนการ (activities and services or process) ผลผลิต (outputs) อนัเป็นผลของการจดักิจกรรมและ
การบริการท่ีมีผลโดยตรงต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และผลลพัธ์ (outcomes) อนัเป็นผลตามเป้าหมายสุดทา้ยหรือความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดกบับุคคล องคก์าร ชุมชน และสังคม นอกจากองคป์ระกอบสําคญัทั้ง 4 องคป์ระกอบ ดงักล่าว
แลว้ นกัประเมินยงัอาจกาํหนดองคป์ระกอบเพิ่มเติม เช่น องคป์ระกอบดา้นปัจจยัภายนอก (external factors)  ซ่ึงมี
อิทธิพลโดยตรงต่อโครงการ และอาจกาํหนดรายละเอียดขององคป์ระกอบนั้น ๆ เพิ่มเติม อาทิ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง    
วิธีรวบรวมขอ้มูลและเกณฑส์าํหรับการประเมิน เป็นตน้   นอกจากหลกัการไม่ยดึติดกบัรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงแลว้ 
การกาํหนดรูปแบบการประเมินควรคาํนึงถึงความเป็นประโยชนด์ว้ยนั้น จึงเห็นควรใหมี้  “การประเมินผลกระทบ” 
(impact evaluation) ดว้ย ดงัทศันะของ สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ และนิคม ตงัคะพิภพ (2528)  ท่ีเห็นว่า การประเมินจะ
ยงัไม่มีความสมบูรณ์ หากยงัไม่มีการประเมินผลกระทบ เน่ืองจากจะไม่สามารถบอกคุณค่าท่ีแทจ้ริงของโครงการ
ได ้เช่น โครงการฝึกอบรม หากไม่มีการประเมินผลว่าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดน้าํเอาความรู้หรือทกัษะท่ีไดไ้ปใชใ้น
การปฏิบติังานหรือไม่เพียงใดก็ยงัไม่สามารถบอกคุณค่าท่ีแทจ้ริงของการฝึกอบรมไดเ้ลย เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมี
เหตุผลสนับสนุนอ่ืนอีก กล่าวคือ การบริหารองคก์ารในปัจจุบนัไดค้าํนึงถึงการบริหารโดยองคร์วม (holistic)ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทศันะของ Senge (2000) เก่ียวกบัการพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีเนน้การสืบเสาะหาปัญหาเพื่อ
ปรับปรุงสภาพการณ์ท่ีเป็นอยูด่ว้ยการคิดอยา่งเป็นภาพรวม ไม่แยกส่วนท่ีใชห้ลกัความเป็นพหุทั้งระบบเป็นเกณฑ์
การประเมินความมีประสิทธิผลขององคก์าร (วิโรจน ์สารรัตนะ, 2551,  2553)  

 จากเหตุผลสนับสนุนดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงได้เลือกรูปแบบการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั
(systematic and collaboration Evaluation) มาเป็นแนวทางในการประเมินการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
คาทอลิกในการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงรูปแบบการประเมินเชิงระบบประกอบดว้ย  Context-Input-Process-Product-Impact: 



CIPPI เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั (conceptual framework) โดยรูปแบบน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ “การตดัสินใจเชิง
ระบบ” จากการประเมิน 5 ประเภท คือ 1) การประเมินบริบทเพื่อการตัดสินใจด้านกรวางแผนหรือกาํหนด
จุดมุ่งหมาย 2) การประเมินปัจจยัป้อนเขา้เพื่อการตดัสินใจดา้นการกาํหนดโครงสร้างหรือวางรูปแบบดาํเนินงาน    
3) การประเมินกระบวนการ เพื่อการตดัสินใจในการนาํไปใชป้ฏิบติัจริง 4) การประเมินผลลพัธ์ เพื่อการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงหรือคงหรือขยายหรือยุบหรือเลิกโครงการ 5) การประเมินผลกระทบ เพื่อการตดัสินใจ
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของผลกระทบทั้งท่ีคาดหวงั และไม่คาดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ ดงัภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 9 กรอบแนวคิดในการประเมินตามรูปแบบการประเมินเชิงระบบแบบรวมพลงัตามทศันะของวิโรจน ์ 

สารรัตนะ (2551, 2553) 
 
 

 

ลกัษณะสาํคญัของการประเมินแบบรวมพลงั 
1) ใหไ้ดส้ารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจท่ีมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
2)  เสริมพลงัขบัเคล่ือนท่ีจะใหผ้ลจากการวิจยัไดรั้บการนาํไปสู่การปฏิบติัไดม้ากข้ึนตามรูปแบบการประเมินท่ีเนน้การ

นาํผลไปใชป้ระโยชน์ของ Patton 
3)  นาํไปสู่หลกัการและเง่ือนไขสาํคญับางประการของการประกนัคุณภาพท่ีดี เช่น การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างพลงั 
การกระจายอาํนาจ การสร้างจิตสาํนึกความรับผิดชอบในพนัธะภาระ และการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

การประเมินบริบท 

การประเมินปัจจยันาํเขา้ 

การประเมินกระบวนการ 

การประเมินผลลพัธ์ 

การประเมินผลกระทบ 
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มาตรฐานการประเมินทางการศึกษา 
คาํนึงถึงมาตรฐานการประเมิน ท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนโดยคณะกรรมการมาตรฐานสาํหรับการประเมินทาง

การศึกษาของสหรัฐอเมริกา (1994) เป็นกรอบแนวคิดหรือแนวทางในการประเมิน 4 มาตรฐาน คือ                
อตัถประโยชน ์ความเป็นไปได ้ความชอบธรรม และความถูกตอ้ง 

ผลการวจิยั 
 
 

สารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารหรือผูมี้
อาํนาจในการตดัสินใจในการตดัสิน
คุณค่าของส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ี

ไดรั้บการประเมิน 



2. การจดักรอบการประเมนิตามองค์ประกอบของรูปแบบการประเมนิ 
สาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ีนาํรูปแบบการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (systematic and collaboration )  

น้ีมาใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี ดงันั้น องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการประเมินการจดัการศึกษาตามกรอบแนวทางการ
ประเมินเชิงระบบแบบรวมพลงั ทั้งดา้นบริบท (context) ปัจจยัป้อนเขา้ (input) กระบวนการ (process) ผลลพัธ์ 
(product) และ ผลกระทบ (impact) เพื่อสรุปองค์ประกอบหลกัต่อการนาํมาประเมินการจัดการศึกษา และได้
กรอบการประเมิน ดงัน้ี 

2.1   องค์ประกอบของรูปแบบการประเมนิแบบ CIPPI 
รูปแบบการประเมินเชิงระบบและรวมพลังของวิโรจน์ สารรัตนะ (2551, 2553) ท่ีผูว้ิจัย

นาํมาใชเ้ป็น แนวทางในการวิจยัคร้ังน้ี ความสาํคญัอยูท่ี่คาํวา่  “การประเมินเชิงระบบ”  ส่วนคาํว่า “รวมพลงั”  นั้น 
เป็นเพียงการนาํเพิ่มหรือเสริมให้มีความหลากหลายของเทคนิควิธี และให้เขา้ใจให้ชดัเจนว่า “การประเมินเชิง
ระบบ” แมจ้ะมีองคป์ระกอบ CIPPI เหมือนกบัองคป์ระกอบของ Stufflebeam et al. คือ CIPP แต่รูปแบบการ
ประเมินแตกต่างกนั แนวคิดดั้งเดิมของ Stufflebeam et al. จะเป็นการประเมินในต่างช่วงเวลากนั และจุดมุ่งหมาย
ต่างกนั กล่าวคือ ประเมินบริบท (context) ก็เพ่ือกาํหนดจุดมุ่งหมายหรือทิศทางของโครงการ ถือเป็นการประเมิน
ก่อนการดาํเนินงาน (pre evaluation)  ประเมินปัจจยัป้อนเขา้  (Input) ก็เพ่ือกาํหนดทรัพยากรท่ีจะใชใ้นโครงการ
รวมทั้งตรวจสอบความเป็นไปไดข้องทรัพยากรท่ีจะใชน้ั้นดว้ย ถือเป็นการประเมินความเป็นไปได ้(feasibility 
study)  ประเมินกระบวนการ (process) ก็เพื่อกาํหนดปัญหาท่ีเกิดข้ึนในช่วงของการปฏิบติั ถือเป็นการประเมินใน
ระหว่างดาํเนินงาน (ongoing evaluation หรือ formative evaluation) และประเมินผลลพัธ์ (product) ก็เพ่ือดู
ผลสาํเร็จโดยรวมของโครงการ ถือเป็นการประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการ (summative evaluation) แต่แนวคิดการ
ประเมินเชิงระบบตามทศันะของ วิโรจน์  สารรัตนะ (2553) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือออกแบบการประเมินทั้ง CIPPI ใน
คร้ังเดียวกนัหรือพร้อมๆ กนั (parallel) โดยมีส่ิงท่ี “จะถูกประเมิน” เกิดข้ึนก่อนแลว้  มีการกระทาํไปก่อนหนา้นั้น
แลว้ อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาหน่ึงท่ีเร่ิมปรากฏผลออกมาให้เห็น อาจเป็น 1 ปี 2 ปี 3 ปี หรือมากกว่าน้ี แลว้แต่
ลกัษณะของโครงการหรือส่ิงท่ีจะถูกประเมินนั้นว่าเร่ิมเกิดปรากฎการณ์ให้เห็นท่ีสามารถจะทาํการประเมินได้
แลว้หรือไม่  

ดงันั้น การประเมินบริบท (context) จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหมี้ขอ้มูลมาตรวจสอบจุดมุ่งหมาย
หรือทิศทางของโครงการท่ีกาํหนดไวแ้ต่เดิมนั้นว่ายงัคงเหมาะสมอยูห่รือไม่ บริบทอาจยงัคงเดิมแต่อาจมีส่ิงแทรก
ซอ้นบางอย่างมามีผลท่ีจะทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงจุดมุ่งหมายหรือทิศทางของโครงการนั้นหรือไม่ หรือบริบทมี
การเปล่ียนไป จุดมุ่งหมายและทิศทางของโครงการท่ีมีอยูเ่ดิมควรจะเปล่ียนไปหรือไม่ ในกรณีการประเมินปัจจยั
ป้อนเขา้ (input) ก็เช่นกนั มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมาตรวจสอบทรัพยากรท่ีกาํหนดไวแ้ต่เดิมว่ายงัมีความ
เหมาะสมอยูห่รือไม่ มีส่ิงแทรกซอ้นใดเกิดข้ึนท่ีทาํใหจ้ะตอ้งปรับเปล่ียนการใชท้รัพยากรท่ีกาํหนดไว ้เพิ่มข้ึนหรือ
ลดลง หรือไม่มีส่ิงแทรกซ้อนใดเกิดข้ึน แต่เน่ืองจากสภาพการณ์เปล่ียนไป บริบทเปล่ียนไป จาํเป็นจะต้อง
ปรับเปล่ียนทรัพยากรใหม่หรือไม่ เป็นตน้ ในกรณีการประเมินกระบวนการ (process) และผลลพัธ์ (product) 
รวมทั้งผลกระทบ (impact) นั้น อาจไม่ใช่เพื่อตรวจสอบส่ิงท่ีมีมาก่อนหรือกาํหนดไวก่้อน แต่เป็นการประเมินถึง
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง เพยีงแต่ว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงนั้น บางเร่ืองอาจจะเป็นการสอบถามหรือเกบ็ขอ้มูลยอ้นหลงัเพราะผา่น
ช่วงระยะเวลาปฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ มาช่วงเวลาหน่ึงแลว้ เป็นตน้ ซ่ึงตามกรอบแนวทางการประเมินแบบบูรณาการ
ระหว่างการประเมินเชิงระบบแบบรวมพลงัในการศึกษาองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการประเมินการจดัการศึกษาตาม
กรอบแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์กบัการ



ตดัสินใจในดา้นบริบท (context) ปัจจยัป้อนเขา้ (input) กระบวนการ (process) ผลลพัธ์ (product) และ ผลกระทบ 
(impact) หรือ CIPPI model (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2553) โดยไดมี้การสรุปองคป์ระกอบท่ีนาํไปสู่การประเมินใน
ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

2.1.1  ด้านบริบท (context) สาํหรับทศันะของวิโรจน ์ สารรัตนะ (2550) เห็นว่า การประเมิน
บริบทนั้นเป็นการประเมินของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกในปัจจุบนัเป็นเช่นไร มีความสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายการจดัการศึกษาท่ีกาํหนดไวเ้ดิมหรือไม่ควรปรับหรือเพ่ิมจุดหมายใดอีก ซ่ึงหากวิเคราะห์จากทศันะ
ของ วิโรจน์  สารรัตนะ แลว้พบว่า จุดมุ่งหมายการจดัการศึกษาท่ีจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีองคป์ระกอบของความเช่ือ 
ค่านิยม สมมติฐาน ปทัสถาน ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันกําหนดเพ่ือให้เกิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค ์ขององคก์ารได ้ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ี  Bartol et al (1998) เรียกว่า สภาวะแวดลอ้มภายใน (internals 
environments) จากการศึกษาของนกัวิชาการในเบ้ืองตน้ซ่ึงจะมีองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีนาํไปสู่การประเมินทั้งปวง 
และทาํใหท้ราบหลกัการและเหตุผลต่อการกาํหนดทิศทางและเป้าหมายการดาํเนินงานโดย พจน ์สะเพียรชยั (2520 
อา้งถึงใน สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์, 2549ข) ระบุว่า บริบทหรือสภาวะแวดลอ้มทางการศึกษา ไดแ้ก่ สภาพทางสังคม 
ความต้องการทางสังคม ภาวะทางเศรษฐกิจ บรรยากาศทางการเมือง ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา 
ลกัษณะของทอ้งถ่ิน ชนชั้นทางสังคม ระดบัชั้นกลุ่มชน ระดบัรายได ้การอบรมเล้ียงดู สภาพหอ้งเรียน บรรยากาศ
ในห้องเรียน มีความสอดคลอ้งในบางส่วนกบั ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์ (2544) ท่ีกล่าวว่า บริบทต้องมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา รวมทั้ง จุมพล หนิมพานิช  (2552) 
ท่ีระบุว่า การประเมินบริบทตอ้งประเมินสภาวะแวดลอ้มของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ เพ่ือหาความตอ้งการ
จาํเป็น (needs) สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ เพ่ือ
เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจกาํหนดวตัถุประสงคข์อง นโยบาย/แผนงาน/โครงการ (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2553) 
กล่าวว่า  การประเมินบริบท มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีขอ้มูลมาตรวจสอบจุดมุ่งหมายหรือทิศทางของโครงการ         
ท่ี กาํหนดไวแ้ต่เดิมนั้นว่ายงัคงเหมาะสมอยูห่รือไม่ บริบทอาจยงัคงเดิมแต่อาจมีส่ิงแทรกซอ้นบางอยา่งมามีผลท่ี
จะทําให้มีการเปล่ียนแปลงจุดมุ่งหมายหรือทิศทางของโครงการนั้ นหรือไม่ หรือบริบทมีการเปล่ียนไป 
จุดมุ่งหมายและทิศทางของโครงการที่มีอยูเ่ดิมควรจะเปล่ียนไปหรือไม่  Stufflebeam (2001) ไดว้ิจยัโครงการ
พฒันาสังคมใน  Hawii โดยกาํหนดองคป์ระกอบของบริบท คือ 1) สภาพบริบทท่ีเป็นเบ้ืองหลงัและปัจจุบนั 
(background and current context) 2) ธรรมาภิบาลและการจดัการ (governance and management) 3) คุณลกัษณะ
ของโครงการ (program characteristic) 4)  ความเก่ียวพนักบัชุมชน (community relation)  5) ความรู้สึกท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholder impressions) 6) ขอ้สรุปของการประเมิน (concluding assessment) และ        
7)  ส่ิงท่ีแสดงหรือจบัตอ้งได ้(exhibits) ในส่วนของ Hofman, Dukstra, &  Hofman (2005) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบั
เคร่ืองมือการประเมินโรงเรียน ระบุว่า เกณฑ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับองค์ประกอบบริบทท่ีตอ้งประเมิน ได้แก่        
1) ความเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีมีความจาํเป็นต่อโรงเรียนและการศึกษาในอนาคต (contact with supplying 
school/further educational)  2) ขอ้ตกลงกบัผูป้กครอง (commitment of parents) 3) ขอ้ตกลงกบัชุมชน 
(commitment of community)  4) ขอ้ตกลงกบัการจดัการของคณะกรรมการสถานศึกษา (commitment of 
management/boards) และ 5) ขอ้ตกลงท่ีเป็นเครือข่ายการทาํงานร่วมกนั (commitment of network/co-operation)  
สรุปองคป์ระกอบของการประเมินบริบทจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเบ้ืองหลงั (background) หรือความเป็นมา ตามตาราง
ท่ี 1  
 



ตารางท่ี  1  แสดงสรุปองคป์ระกอบดา้นบริบทท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

องค์ประกอบด้านบริบท 
สรุปองค์ประกอบบริบท        

ในการวจิยั 
สภาพทางสงัคม ความตอ้งการทางสงัคม ภาวะทางเศรษฐกิจ บรรยากาศทาง
การเมือง ปรัชญา แนวคิดทฤษฎี ทางการศึกษา  (พจน ์ สะเพียรชยั, 2520 อา้งถึง
ใน สมหวงั  พิธิยานุวฒัน,์ 2549) บริบทตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และการศึกษา  (ส.วาสนา  
ประวาลพฤกษ,์ 2544) ประเมินสภาวะแวดลอ้มของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ 
เพือ่หาความตอ้งการจาํเป็น (needs) สภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ (จุมพล หนิมพานิช, 2552) และความเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีมี
ความจาํเป็นต่อโรงเรียนและการศึกษาในอนาคต และขอ้ตกลง (commitment) 
ในดา้นต่างๆ (Hofman, Dukstra, &  Hofman, 2005) สภาพบริบทท่ีเป็น
เบ้ืองหลงัและปัจจุบนั (Stufflebeam, 2001) 

(1) นโยบายดา้นการศึกษา 
(2) สภาพและความตอ้งการ
ของสังคม 
(3) จุดมุ่งหมายการจดั
การศึกษา  
 
 

จุดมุ่งหมายการจดัการศึกษาท่ีจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีองคป์ระกอบของความเช่ือ 
ค่านิยม สมมติฐาน ปทสัถาน ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนักาํหนดเพ่ือใหเ้กิด 
วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเป้าประสงค ์ขององคก์ารได ้(วิโรจน ์ สารรัตนะ, 2550) 

(4) วิสัยทศัน ์พนัธกิจ และ
เป้าประสงค ์
 

 
จากตารางท่ี 1 โดยการประเมินการจดัการศึกษาคร้ังน้ี เห็นว่า องคป์ระกอบท่ีสอดคลอ้งกบั

บริบทท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั  เร่ือง นโยบาย/แผนงาน/โครงการ การเปล่ียนแปลงไปของสภาพสังคม และเศรษฐกิจ 
เช่ือมโยงให้เห็นถึงความจาํเป็นท่ีมีต่อการจดัการศึกษาทั้งท่ีเป็นเบ้ืองหลงั และสภาพปัจจุบนั  ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ี
เรียกว่า สภาวะแวดลอ้มภายนอกหรือสภาวะแวดลอ้มทัว่ไป  มกัประกอบดว้ยการเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบ     
5 ด้านท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์การดังน้ี คือ ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย                      
ดา้นวฒันธรรมสงัคม และดา้นความเป็นสากล นอกจากนั้นประเด็นท่ีเก่ียวกบั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค ์
ขององคก์าร เรียกว่า สภาวะแวดลอ้มภายใน ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ี จึงไดก้าํหนดองคป์ระกอบของการประเมินดา้น
บริบทท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก  คือ 1) สภาพและความตอ้งการของสังคม
ดา้นการจดัการศึกษา 2) นโยบายและจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา 

2.1.2   ด้านปัจจัยป้อนเข้า (input) เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีนาํไปสู่ระบบการ
จดัการศึกษา โดย สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2547) ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ ์(2544) มีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนัระบุ
ว่าองคป์ระกอบของปัจจยัป้อนเขา้ ไดแ้ก่ งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ กลุ่มประชากรเป้าหมาย ตลอดจน
ระบบการบริหารและระบบการจดัการ ส่วน พจน์  สะเพียรชยั (2520 อา้งถึงใน สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์, 2549)       
ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับบุคลากรทางการศึกษาประเภทต่างๆ เช่น ครู ซ่ึงแตกแยกย่อยไปอีก อาทิ                        
วุฒิ ประสบการณ์  นกัเรียน อาจแยกเป็น เพศ ทศันคติ บุคลิกภาพ ระดบัสติปัญญา หลกัสูตร อาทิ ประมวลการ
สอน ส่ือการสอน ตาํรา วิธีสอน อุปกรณ์ เป็นตน้ จุมพล  หนิมพานิช (2552) ระบุส่ิงท่ีตอ้งประเมินปัจจยัป้อนเขา้ 



ไดแ้ก่ 1) เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงาน จะประเมินในแง่ของความสามารถ 2) ทรัพยากรดา้นการบริหาร อนัไดแ้ก่ เงิน
หรืองบประมาณ วสัดุครุภณัฑ ์จะประเมินในแง่ของความพอเพียง 3) นโยบาย แผนงาน/โครงการ จะประเมินใน
แง่ของความชดัเจน 4) พ้ืนท่ีตั้ง จะประเมินในแง่ของความเหมาะสม 5) กลยทุธ์ท่ีจะใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
จะประเมินในแง่ของความเป็นไปได ้และ 6) กลุ่มเป้าหมาย จะประเมินในแง่ของการยอมรับ การใหค้วามร่วมมือ 
รวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจ Hofman, Dukstra, &  Hofman (2005) ไดร้ะบุองคป์ระกอบดา้นปัจจยั
ป้อนเขา้ ไดแ้ก่  1) นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีทาํการศึกษา (pupil population) 2) คุณลกัษณะบริเวณใกลเ้คียง/
ชุมชน (neighbourhood characteristics) 3) การติดต่อกบัโรงเรียนอ่ืน (contact with other schools)  4) การเงิน/วสัดุ
ทางการศึกษา (financial / material)  5) ส่ิงอาํนวยความสะดวก/อาคารสถานท่ี (accommodation / building) และ  
6) คณะทาํงานหรือบุคลากร (staff / personnel) สาํหรับสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน)หรือ สมศ. (2544) ขณะท่ีอญัชลี  สารรัตนะ(2547) กล่าวว่าตวัป้อนท่ีสาํคญัในกระบวนการจดั
การศึกษา คือหลกัสูตรสถานศึกษา และสุทธิธชั  คนกาญจน์ (2547) ระบุปัจจยัป้อนเขา้ท่ีสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ 1) 
ปรัชญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าประสงค ์แผนการดาํเนินงานและ โครงสร้างองคก์าร  2) การบริหารและการจดัการ  
3) การเงินและงบประมาณ 4) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ และ 5) หลกัสูตรการจัดการศึกษา                    
ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กาํหนดมาตรฐานการบริหารจดัการศึกษาควรมีธรรมาภิบาลการบริหาร 
นอกจากนั้นแรงผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลง ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ติดต่อส่ือสาร และดา้นความสามารถในการแข่งขนัก็เป็นองคป์ระกอบดว้ยเช่นกนั (Moorhead & Griffin, 2004) 
รวมทั้งสภาพแวดลอ้มขององคก์ารก็มีอิทธิพลต่อองคก์ารหรือส่วนใดส่วนหน่ึงขององคก์ารดว้ย (Robbins & 
Coulter, 1996) นอกจากนั้น  วิโรจน ์ สารรัตนะ(2553) ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของการประเมินดา้น
ปัจจยัป้อนเขา้ คือ การประเมินปัจจยัป้อนเขา้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมาตรวจสอบทรัพยากรท่ีกาํหนดไวแ้ต่
เดิมว่ายงัมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ มีปัญหาและขอ้เสนอแนะอะไร อย่างไร มีส่ิงแทรกซ้อนใดเกิดข้ึนท่ีทาํให้
จะตอ้งปรับเปล่ียนการใชท้รัพยากรท่ีกาํหนดไว ้เพิ่มข้ึนหรือลดลง หรือสภาพการณ์เปล่ียนไป บริบทเปล่ียนไป 
จาํเป็นจะตอ้งปรับเปล่ียนทรัพยากรใหม่หรือไม่ เป็นต้น ดังนั้นองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจัยป้อนเขา้จึง
เก่ียวขอ้งกับทรัพยากรซ่ึง โดยหลกัการทางการบริหาร เม่ือกล่าวถึงทรัพยากรทางการบริหารมักพิจารณาใน
ขอบข่ายของทรัพยากร 4 ดา้น  คือ คน (man) เงิน (money) วสัดุอุปกรณ์ (material) และการจดัการ (management) 
ซ่ึงนิยมเรียกกนัทัว่ไปว่า 4Ms ในทศันะของผูเ้ขียนขอใช้ขอบข่ายทรัพยากร 4 ดา้นน้ี โดยเห็นว่าการจดัการ 
(management) นั้นจะครอบคลุมถึงทรัพยากรย่อยหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น หลกัการ แนวคิด แนวนโยบาย 
วิธีการ หรือเทคนิควิธีในการบริหารจดัการโครงการ เป็นตน้ ท่ีถูกกาํหนดใชใ้นโครงการ  ดงันั้นในการประเมิน
ดา้นปัจจยัป้อนเขา้ จึงสรุปใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  2 แสดงสรุปองคป์ระกอบดา้นปัจจยัป้อนเขา้ท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

องค์ประกอบด้านปัจจัยป้อนเข้า 
สรุปองค์ประกอบ 

ปัจจยัป้อนเข้าในการวจิยั 
ปัจจยัป้อนเขา้ท่ีสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ แผนการดาํเนินงานและ โครงสร้างองคก์าร  
(สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)หรือ 
สมศ., 2544; และสุทธิธชั  คนกาญจน,์ 2547) 

(1) แผนการดาํเนินงานและ 
โครงสร้างองคก์าร   

ทรัพยากรด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ได้แก่ เงินหรืองบประมาณ 
บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย ์ วสัดุอุปกรณ์หรือส่ิงอาํนวยความสะดวก  
(สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2547; ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์, 2544; พจน์   
สะเพียรชยั, 2520 อา้งถึงใน สมหวงั พิธิยานุวฒัน์, 2549ก; จุมพล  หนิมพานิช, 
2552; Hofman, Dukstra, &  Hofman, 2005; คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2543 
อา้งถึงใน อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, 2544; สาํนกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน), 2544; กระทรวงศึกษาธิการ, 2549 ; 
และ วิโรจน ์ สารรัตนะ, 2553 

(2) ทรัพยากรดา้นการบริหาร 
และการจดัการศึกษา 
- คน (man) 
-  เงิน (money)  
- วสัดุอุปกรณ์ (material)  
-  การจดัการ (management) 

ประเด็นการบริหารและการจดัการ (สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2547; ส.วาสนา  
ประวาลพฤกษ,์ 2544; สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน), 2544; และ กระทรวงศึกษาธิการ, 2549; จุมพล  หนิมพานิช 
(2552) เรียกวา่ กลยทุธใ์นการจดัการ 

(3) ยทุธ์ศาสตร์ หรือกลยทุธ์
การบริหาร 

ประเด็นระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ และหลกัสูตรการจดัการเรียนการ
สอน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน), 2544;  สุทธิธชั  คนกาญจน,์ 2547 และอญัชลี  สารรัตนะ, 2547)  

(4) ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
(5) หลกัสูตรการจดัการเรียน
การสอน 

  
จากตารางท่ี   2  ได้สรุปองค์ประกอบของการประเมินปัจจัยป้อนเขา้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่               

1) แผนการดาํเนินงาน และโครงสร้างองคก์าร 2) ทรัพยากรดา้นการบริหาร 3)  กลยทุธ์การบริหาร 4)  ระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา  5) หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน 6) เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
และ 7) ความสามารถในการแข่งขนั แต่เน่ืองจากองคป์ระกอบบางอยา่งไดมี้การนาํมาประเมินบริบทเก่ียวกบัความ
สอดคลอ้ง ชัดเจน เหมาะสม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ และทิศทางของการจัด
การศึกษา รวมทั้ง ทรัพยากรการบริหารท่ีเรียกว่า  4  M’s ประกอบดว้ย คน (man) เงิน (money)  วสัดุอุปกรณ์หรือ
ส่ิงอาํนวยความสะดวก (material) และ การจดัการ (management) นั้น จึงสามารถกาํหนดองคป์ระกอบของการ
ประเมินดา้นปัจจยัป้อนเขา้ใหม่ ประกอบดว้ย 1) ระบบการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา  อนัประกอบดว้ย          
มีแผนการดาํเนินงาน โครงสร้างองคก์าร และการบริหารอยา่งเป็นระบบ  ครบวงจรใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 
 



2)  ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อนัประกอบดว้ย  (1) ทรัพยากร
บุคคล (2) ทรัพยากรดา้นงบประมาณ และ (3) ทรัพยากรดา้นส่ือ และอุปกรณ์สาํหรับการศึกษา  สถานท่ีศึกษาและ
บรรยากาศแวดลอ้ม 

2.1.3  ด้านกระบวนการ (process) หมายถึง การดาํเนินการบริหารและการจดัการศึกษา
หรือการแปรสภาพปัจจยัป้อนเขา้ใหเ้ป็นผลผลิต Hofman, Dukstra, &  Hofman (2005) กล่าวว่า กระบวนการการ
จดัการเรียนรู้แยกเป็น  1) กระบวนการในระดบัโรงเรียนหรือสาขาวิชา อาทิ การมีภาวะผูน้าํทางการศึกษา               
การจัดการในสถานศึกษา วฒันธรรมความเป็นมืออาชีพ และ  2) กระบวนการในระดับชั้นเรียนหรือผูเ้รียน               
อาทิ คุณภาพของกระบวนการสอน การจดัการปรับปรุงพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ ความสนใจใฝ่รู้นอก
ห้องเรียน หากวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จขององคก์าร (key success factor) ก็คือ การเรียนรู้ใน
องคก์าร (organization learning) และ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (learning organization) สาํหรับจุมพล  หนิมพานิช 
(2552) ระบุวา่การประเมินกระบวนการดาํเนินงานส่ิงท่ีตอ้งประเมิน ไดแ้ก่ 1) วิธีการ รวมทั้งกระบวนการขั้นตอน
การดาํเนินงานว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร มีอุปสรรคไหม 2) มีการประสานงานตลอดจนความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานอยา่งไร กบักลุ่มเป้าหมายมีปัญหาไหม ในขณะท่ีทิศนา  แขมมณี (2545, 2551) ไดเ้สนอว่าการ
จดัการศึกษา คือกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  และวิโรจน ์ สารรัตนะ(2553) ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อ 
การประเมินกระบวนการ ว่า เป็นการประเมินถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง โดยส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงนั้น บางเร่ืองอาจจะเป็นการ
สอบถามหรือเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัเพราะผ่านช่วงระยะเวลาปฏิบัติในเร่ืองนั้นๆ มาช่วงเวลาหน่ึงแล้ว ดังนั้น 
ประเด็นหลกัท่ีตอ้งการประเมินคือ แนวปฏิบติัหรือกิจกรรมหรือกระบวนการดาํเนินงานเพ่ือการนาํทรัพยากรไป
ใชใ้หบ้รรลุผลตามจุดมุ่งหมายหรือทิศทางท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึงศึกษาไดจ้ากแนวปฏิบติัหรือกิจกรรมหรือกระบวนการ
ดําเนินงานท่ีมีการกาํหนดไว้ในโครงการ นอกจากนั้ นกระบวนการประเมินภายในองค์การของ balanced 
scorecard ; BSC ว่าเป็นการพิจารณากระบวนการภายในท่ีเป็นกระบวนการหลกัท่ีองคก์ารตอ้งใหค้วามสาํคญั
ภายใตมุ้มมองน้ีจะมุงเนน้กระบวนการท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการและการบรรลุ
วตัถุประสงค ์โดยกระบวนการท่ีสาํคญัภายใตมุ้มมองน้ี เช่น  นวตักรรม (Innovation)  กระบวนการ (Operations) 
และ การบริการหลงัการขาย (Post sale Service) ดงันั้น เม่ือองค์การกาํหนดเป้าหมายและสร้างกลยุทธ์                   
เพื่อ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แลว้ องคก์ารตอ้งปรับปรุงโครงสร้างการดาํเนินงานและกระบวนการ
ปฏิบติัการภายในใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินกลยทุธ์ใหป้ระสบผลสาํเร็จ ดงันั้นการตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้และการจดัการกระบวนการปฏิบติังานภายในจึงจาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งกนั (ศรีเพญ็ ทรัพยม์นชยั,  2541)    
โดยมีผูไ้ดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบักระบวนการปฏิบติังานภายในดงัต่อไปน้ี Kaplan & Norton (2005) กล่าวว่า บริษทั
จะตอ้งปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานภายในให้สามารถตอบสนองวตัถุประสงคใ์นมุมมองดา้นการเงินและ
ลูกคา้โดยกระบวนการท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินการใหป้ระสบผลสําเร็จ ประกอบดว้ย 2 กระบวนการคือ           
1)  กระบวนการส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ โดยพิจารณาเช่ือมโยงคุณค่าของกระบวนการปฏิบติังานภายในตั้งแต่ 
การผลิต การตลาดและบริการหลงัการขาย โดยพิจารณาในดา้นคุณภาพ ค่าใชจ่้าย เวลาและคุณลกัษณะของผลงาน 
2)  กระบวนการในนวตักรรม เป็นการศึกษาความตอ้งการและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้    
เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต ไดแ้ก่ การวิจยั การออกแบบและกระบวนการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ (บริการ) ท่ีสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ บริการใหม่และตลาดใหม่  ศรีเพญ็ ทรัพยม์นชยั (2541) ไดแ้บ่ง



เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลการปฏิบติังานภายในออกเป็น 2 ส่วน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัใหโ้ดดเด่น 
และเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัคือ1)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลการปฏิบติังานภายในท่ีสะทอ้นภาพความตอ้งการ
ของลูกคา้ เช่น ระยะเวลาการผลิต คุณภาพของสินคา้และบริการ ทกัษะในการทาํงานของพนกังานและอตัรา
ผลผลิต 2)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลการปฏิบติังานภายในท่ีมีการวดัความสามารถเชิงการแข่งขนัในอนาคตของ
บริษทั เช่น ความสามารถทางเทคโนโลยีของกิจการตลอดจนการพฒันาเทคโนโลย ี โดยอาจจดัลาํดบัเทคโนโลยี
ของบริษทัเทียบกบัคู่แข่ง ระยะเวลาในการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ระยะเวลาในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
หรือเพิ่มอตัราผลผลิตใหม่ๆ  ส่วนดนยั เทียนพุฒ (2544) กล่าวว่า ดชันีวดัผลดา้นกระบวนการภายในมีผลกระทบ
สูงสุดต่อความพึงพอใจของลูกคา้และบรรลุผลสาํเร็จต่อวตัถุประสงคท์างดา้นการเงินขององคก์าร โดยจะแตกต่าง
จากการวดัผลเดิมๆ คือ เนน้ท่ีการพยายามติดตามและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจท่ีมีอยู ่และนพพร จุณณะปิยะ 
(2544) กล่าวว่า ภายใตมุ้มมองดา้นกระบวนการปฏิบติัภายใน จะตอ้งพิจารณาว่า "เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและลูกคา้หรือผูรั้บบริการ  องคก์ารควรจะตอ้งปรับปรุงพฒันาขบวนการใด" และตวับ่งช้ีท่ี
ไดรั้บความนิยมไดแ้ก่ การใหบ้ริการท่ีดี  ดงันั้น สรุปการประเมินดา้นกระบวนการ ตามตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี  3 แสดงสรุปองคป์ระกอบดา้นกระบวนการท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

องค์ประกอบด้านกระบวนการ 
สรุปองค์ประกอบ 

กระบวนการในการวจิยั 
กระบวนการจดัการเรียนรู้(Hofman, Dukstra, & Hofman, 2005; และ 
ทิศนา  แขมมณี, 2551)  

(1) กระบวนการจดัการเรียนรู้/ การ
พฒันาผูเ้รียน    

ประเมินกระบวนการดาํเนินงานส่ิงท่ีตอ้งประเมิน ไดแ้ก่ 1) วิธีการ 
รวมทั้ งกระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานว่ามีปัญหาอุปสรรค
หรือไม่ อยา่งไร มีอุปสรรคไหม 2) มีการประสานงานตลอดจนความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างไร กับกลุ่มเป้าหมายมีปัญหาไหม 
(จุมพล  หนิมพานิช, 2552); กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจริงใน
การปฏิบติังาน (วิโรจน ์ สารรัตนะ, 2553) 

(2) การดาํเนินงานตามภารกิจ                     
การบริหารจดัการภายในสถานศึกษา  

กระบวนการผลิต  คุณภาพของสินคา้ และการใหบ้ริการ (มุมมองดา้น
กระบวนการภายในของ BSC); ดนยั เทียนพุฒ (2544); ศรีเพญ็ ทรัพย์
มนชยั (2541) 

(3) กระบวนการใหบ้ริการเพื่อใหลู้กคา้
หรือผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ 

 
จากตารางท่ี 3  องคป์ระกอบของการประเมินดา้นกระบวนการ ประกอบดว้ย 1)  กระบวนการ

จดัการเรียนรู้ / การพฒันาผูเ้รียน 2)  การดาํเนินงานตามภารกิจ การบริหารจดัการภายในสถานศึกษา                    
3) กระบวนการใหบ้ริการเพื่อใหลู้กคา้หรือผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ  เพื่อพิจารณาองคป์ระกอบท่ีสังเคราะห์ได้
ดงักล่าว ผูว้ิจัยเห็นว่าสามารถสรุปเป็นประเด็นเพ่ือการประเมินกระบวนการการจดัการศึกษาได้ดงัน้ี 1) การ
จดัการเรียนรู้ และ การพฒันาผูเ้รียน และ 2) การดาํเนินงานตามภารกิจการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา    



เพราะหากสถานศึกษาดาํเนินภารกิจตามองค์ประกอบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพแลว้ ย่อมนํามาซ่ึงความ        
พึงพอใจของลูกคา้ และผูรั้บบริการ 

2.1.4   ด้านผลลัพธ์ (product) หมายถึง คุณภาพทุกดา้นท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการบริหาร
และการจดัการศึกษา โดย Hofman, Dukstra, &  Hofman (2005) ใชผ้ลลพัธ์ (outcome)และความพึงพอใจ 
(satisfaction) ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของคณะครูและ ผูบ้ริหารโรงเรียน  ความพึงพอใจของนกัเรียนและผูป้กครอง 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลลพัธ์ดา้นระดบัความรู้  สังคม  พฤติกรรม  ความริเร่ิมสร้างสรรค ์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน และ
ผลลพัธ์ดา้นการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ สําหรับ จุมพล  หนิมพานิช (2552) ระบุว่า สิงท่ีตอ้งทาํการ
ประเมินผล ไดแ้ก่ผลการดาํเนินการท่ีเกิดข้ึนในแง่ของการบรรลุผลโดยตรง  อาทิ ปริมาณงาน คุณภาพของงาน 
เป็นตน้ ผลท่ีเกิดกบักลุ่มเป้าหมายท่ีประเมินในแง่ ความพอเพียง และความทัว่ถึง และผลผลิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ได้
คาดหวงั นอกจากนั้น ผลทางออ้มท่ีประเมินในแง่ของความเป็นอยูด่า้นอ่ืนๆ อาทิ ผลต่อสภาพส่ิงแวดลอ้ม ผลต่อ
ความเป็นอยู่ดา้นอ่ืนๆ ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผลต่อนโยบาย/แผนงาน/โครงการอ่ืนๆ จะประเมินในแง่การสนบัสนุน 
ขดัแยง้ กบันโยบาย/แผนงาน/โครงการอ่ืนๆ  หรือไม่ อยา่งไร ในส่วนสมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (2549ก) ระบุว่า ผลผลิต
นั้นเกิดข้ึนจากการดาํเนินการของโครงการ/แผนงาน/การบริการอ่ืน ส้ินสุดลงแลว้การประเมินผลผลิตจะมุ่ง
คาํตอบว่าประสบความสําเร็จตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ ผลผลิตเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือไม่ และผลการ
ดาํเนินงานคุม้ค่าเพียงใด จะปรับหรือขยายผลการดาํเนินงานอย่างไร สําหรับ ศิริพงษ ์ เพียศิริ (2544) และสิทธิชัย             
ศรีสุชาติ (2550) มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัในการจดัการศึกษาคือ ผลลพัธ์ ท่ีเป็นผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีองคก์ารทางการศึกษาควรตระหนกัและเอาใจใส่  ดงันั้นสามารถสรุปประเด็นได ้ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี  4   แสดงสรุปองคป์ระกอบดา้นผลลพัธ์ท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

องค์ประกอบด้านผลลพัธ์ 
สรุปองค์ประกอบ 

กระบวนการในการวจิยั 
คุณภาพทุกด้านท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการบริหารและการจัด
การศึกษา และความพึงพอใจของคณะครูและ ผูบ้ริหารโรงเรียน  
ความพึงพอใจของนักเรียนและผูป้กครอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผลลพัธ์ดา้นระดบัความรู้  สังคม  พฤติกรรม  ความริเร่ิมสร้างสรรค ์
ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน และผลลพัธ์ดา้นการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ (Hofman, Dukstra, &  Hofman, 2005; จุมพล หนิมพานิช, 
2552; ศิริพงษ ์ เพียศิริ, 2544; และสิทธิชยั  ศรีสุชาติ, 2550)  

1)  ผลลพัธ์ของนกัเรียน   
-  ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต   
ท่ีดี 
-   ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพงึประสงค ์
-   ผูเ้รียนมีความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็น
ตามหลกัสูตร 
                  
2)  ผลลพัธ์ของสถานศึกษา 
- รางวลัและเกียรติบตัรท่ีเคยไดรั้บ   
 

 



จากตารางท่ี 4 จะเห็นว่าองคป์ระกอบดา้นผลผลิตนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจาก
ภารกิจของการจดัการศึกษาและความพึงพอใจกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการดาํเนินงาน
ขององค์ประกอบด้าน บริบท ปัจจยัป้อนเขา้ และกระบวนการซ่ึงการแปลความหมายของผลผลิตโดยโยงกับ
บริบท ปัจจยัป้อนเขา้ และกระบวนการดว้ย ซ่ึงวิโรจน์  สารรัตนะ (2553) ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อการประเมิน
ดา้นผลลพัธ์ไวว้่า การประเมินผลลพัธ์  เป็นการประเมินถึงผลท่ีเกิดข้ึนจริง ทั้งท่ีสาํเร็จและไม่สาํเร็จ ทั้งท่ีคาดหวงั
และไม่คาดหวงั ซ่ึงหากวิเคราะห์ด้านจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาของชาติ ตาม พ.ร.บ. การจัดการศึกษา
พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พุทธศกัราช 2545  จุดมุ่งหมายให้นักเรียนเก่ง ดี และ มีความสุข ดงันั้น
กรอบของการจดัหลกัสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน จึงกาํหนดกรอบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียน     
ทั้งดา้นผลการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สมรรถนะของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ และความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ ซ่ึงเป็นภารกิจหลกัท่ีโรงเรียนจะตอ้ง
ดาํเนินการ และมุ่งใหเ้กิดประสิทธิผลการเรียนรู้แก่นกัเรียนใหม้ากท่ีสุด จากองคป์ระกอบท่ีสังเคราะห์ไดส้ามารถ
สรุปเป็นประเด็นไดด้งัน้ี 1) คุณภาพของนักเรียน อนัประกอบดว้ย (1) ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี    
(2) ผูเ้รียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ และ (3) ผูเ้รียนมีความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นตาม
หลกัสูตร 2)  คุณภาพของสถานศึกษา อนัประกอบดว้ยรางวลัและเกียรติบตัรท่ีเคยไดรั้บ   

2.1.5 ด้านผลกระทบ (impact) หมายถึง ผลลพัธ์ซ่ึงเป็นผลเกิดข้ึนในระยะยาวจากการ
ดาํเนินงานของโครงการ/แผนงาน/การบริการอ่ืน ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงัทั้งทางบวกและทางลบมีอะไรบา้ง 
(วิโรจน ์ สารรัตนะ,  2550) หากพิจารณามิติองคป์ระกอบของผลกระทบซ่ึง จุมพล หนิมพานิช (2552) ไดก้ล่าวถึงมิติ
ต่างๆ ของผลกระทบท่ีมีต่อนโยบาย ไดแ้ก่ ปัญหาในแง่ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ความเป็นประโยชน์ต่อบุคคลบาง
กลุ่มขณะเดียวกนัมีผลกระทบต่ออีกกลุ่ม และการมีผลตามมาต่ออนาคต เช่น นโยบายบางอยา่งอาจก่อใหเ้กิดผลดี 
แต่บางนโยบายอาจก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามมาในอนาคต หรืออาจมีเง่ือนไขท่ีนาํมาซ่ึงค่าใชจ่้าย เป็นตน้จะ
เห็นไดว้่าองคป์ระกอบดา้นผลกระทบนั้นมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบัองค์ประกอบดา้นผลลพัธ์ในแง่ของความ
เช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินการดา้นผลลพัธ์ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนทั้งโดยคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงัหรือเกิดข้ึนจาก
ความตั้งใจและไม่ไดต้ั้งใจและเกิดข้ึนทั้งทางบวกและทางลบและเป็นผลในระยะยาว ดงันั้นในการประเมินในการ
วิจัย คร้ังน้ี จึงสามารถสรุปประเด็นเพื่อการประเมิน ดังน้ี การประเมินระดับความพึงพอใจของการจัดการ
การศึกษาของโรงเรียนในดา้นต่างๆดงัน้ี 1) ผูเ้รียน 2) ครู 3) ผูบ้ริหาร และ 4) การบริหารและการบริการการจดั
การศึกษา 

ดงันั้นเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในประเด็นการประเมินจึงตอ้งมีการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานวิจัยคร้ังน้ีในแต่ละมิติของการประเมินในแต่ละด้านซ่ึงประกอบไปด้วยมิติการประเมินในแต่ละด้าน   
กล่าวคือ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยป้อนเข้า 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลลัพธ์ และ 5) ด้านผลกระทบ                 
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) มติิการประเมนิด้านบริบท   
เพือ่ใหท้ราบรายละเอียด และจดัขอบเขตในการประเมินในคร้ังน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัมิติ

ดา้นบริบทของการประเมิน ผูว้ิจยัจึงนาํเสนอ องคป์ระกอบ ท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินดา้นบริบท  คือ1) นโยบาย  
จุดมุ่งหมาย และ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค ์ดา้นการจดัการศึกษา  2) สภาพและความตอ้งการของสังคม 



ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานการศึกษาเอกชน  เพื่อช้ีใหเ้ห็น ว่ามีทั้งปัจจยัภายใน และภายนอก 
ท่ีมีผลต่อการประเมินดา้นบริบท ทั้งน้ี เพื่อให้ครอบคลุมมีลกัษณะของการสืบคน้ท่ีหลากหลาย ตามหลกัการ 
Triangulation อนัจะทาํใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกบัประเด็นท่ีจะนาํไปใชใ้นการประเมินบริบทท่ีครอบคลุม ผูว้ิจยัจะ
ศึกษาจุดมุ่งหมายของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากแหล่งต่าง ๆ ดงัน้ี  

1.1) สภาพและความต้องการของสังคมด้านการจัดการศึกษา    
1.1.1) แผนพฒันาเดก็และเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2545-2554  

กาํหนดนโยบายและวิธีการ หลกัในกระบวนการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
เด็กและเยาวชน ดงัน้ี  (1) รัฐ ครอบครัว สถาบนัการศึกษา ชุมชน และส่ือมวลชน ตอ้งร่วมกนัสนบัสนุน
กระบวนการเรียนรู้ และการเสริมสร้างทกัษะชีวิต เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนในฐานะผูมี้ส่วนสําคญัในกิจกรรม     
เพื่อการพฒันา ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ไดเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีความคิดและกลา้ตดัสินใจ   
บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนรู้จักปรับตวัเขา้กับสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา                   
(2) สนบัสนุนใหเ้ด็กและเยาวชน มีความสามารถในการประยกุตใ์ชว้ิทยาการสมยัใหม่บนพื้นฐาน ภูมิปัญญาของ
สังคมวฒันธรรมไทย ตลอดจนประยุกตห์ลกัธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาํรงชีวิตใหดี้ข้ึน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทั้งในดา้นสุขภาพร่างกาย  สติปัญญา ความสามารถในการทาํงาน 
อารมณ์ จริยธรรม และความรับผิดชอบตามวยั รวมทั้งสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนอย่าง
สร้างสรรคใ์นกิจกรรมและสังคมไทย (3) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รอบครัวมีบทบาทหลกัในการดูแลและ
รับผิดชอบการขดัเกลาทางสังคม ตลอดจนปลูกฝังทกัษะชีวิตใหแ้ก่เด็กและเยาวชนขนานไปกบัองคก์รอ่ืน ๆ ใน
สังคม (4) สนบัสนุนการกระจายความรับผิดชอบให้ทอ้งถ่ินทุกระดบัและส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
ครอบครัว เด็กและเยาวชน (5) ปรับแนวคิดของผูใ้หบ้ริการโดยเฉพาะภาครัฐ ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งโปร่งใส  ทุก
ดา้นและสามารถตรวจสอบได ้ (6) ใชก้ฎหมายเป็นกรอบในการพฒันาและกาํหนดภาระหน้าท่ีของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กและเยาวชน และ (7) เร่งรัดใหมี้การติดตามและประเมินผลการพฒันาโดยมีดชันีช้ีวดั
อยา่งเป็นระบบ (สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2545) 

1.1.2) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 พ.ศ. 2550-2554  
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) เป็นจุดเปล่ียนสาํคญัของการ

วางแผนพฒันาประเทศและเป็นแผนปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทยท่ีใหค้วามสําคญักบัการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให ้“คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” และใชเ้ศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันา
คนใหมี้ความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พร้อมทั้งปรับเปล่ียนวิธีการพฒันาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบ
องคร์วม เพื่อใหเ้กิดความสมดุลระหว่างการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตามในปีแรกของ
แผนฯ ประเทศไทยตอ้งประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบต่อคนและสังคมเป็นอยา่งมาก              
จึงตอ้งเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจใหมี้เสถียรภาพมัน่คง และลดผลกระทบจากวิกฤตท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาการว่างงานและ
ความยากจนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดอ้ญัเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
มาเป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกบักระบวนทศัน์การพฒันาแบบบูรณาการเป็น
องคร์วมท่ีมี “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 โดยใหค้วามสําคญักบั                
การแกปั้ญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุ้ล่วงและสร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเ้ขม้แข็งและ มีภูมิคุม้กนัต่อ



กระแสการเปล่ียนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกนัมุ่งการพฒันาท่ีสมดุลทั้งดา้น ตวัคน สังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและความอยู่ดีมีสุข ของคนไทย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบทการ
เปล่ียนแปลงท่ีประเทศไทยจะตอ้งปรับตวัในอนาคต และเพื่อกา้วไปสู่วิสัยทศัน์การพฒันาประเทศท่ีพึงปรารถนา
ในระยะยาว การพฒันาประเทศ ในระยะ 5 ปีของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 จึงเป็นแผนท่ีเกิดจากกการระดมพลงั
ความคิดและ การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยจากทุกภาคส่วน และเห็นพอ้งร่วมกนัอญัเชิญ “ปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบติั ควบคู่ไปกบัการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วม ท่ีมีคนเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันาอยา่งจริงจงั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคล่ือน การพฒันาประเทศ ใหเ้กิดความสมดุล เป็น
ธรรมและย ัง่ยนื มุ่งสู่ “สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั” กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของการพฒันาในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปฐมวยัไว ้ดงัน้ี 1) สร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอยา่งต่อเน่ืองท่ีขบัเคล่ือน
ดว้ยการเช่ือมโยงบทบาทครอบครัว สถาบนัศาสนาและสถาบนัการศึกษา 2) เพิ่มศกัยภาพของชุมชน เช่ือมโยง
เป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และ 3) การพฒันาคุณภาพคน ใหค้นไทยทุกคน
ไดรั้บการพฒันาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะการประกอบอาชีพ และ มีความมัน่คงในการ
ดาํรงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพให้กบัตนเอง ท่ีจะนาํไปสู่ความเขม้แขง็ของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย (สํานกังานคณะกรรมการพฒันา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2550) 

1.1.3) มาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นสาระเก่ียวกบัอุดมการณ์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาของชาติท่ีพึงประสงค ์ มีไวเ้ป็นหลกัสําหรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการอุดมศึกษา นาํไปใชก้าํหนดแนวทาง การพฒันาและจดัการศึกษา 
เพื่อประกนัว่าผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพเต็มตามศกัยภาพและตรงตามความตอ้งการ อย่างคุม้ค่า 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประกอบดว้ย 4 มาตรฐาน ไดแ้ก่   

มาตรฐานท่ี 1  อุดมการณ์ หลกัการในการจดัการศึกษาของชาติ การศึกษา
ตลอดชีวิต เพื่อทุกคนและทุกคน เพื่อการศึกษาการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีบูรณาการ
อยา่งสมดุลระหว่าง ปัญญาธรรม คุณธรรมและวฒันธรรม เพื่อคนไทยทุกคน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาท่ีมีคุณค่า เตม็ตามศกัยภาพ ตรงตามความตอ้งการ แต่ตน้ทุนตํ่า รัฐสนบัสนุนการจดัการศึกษามุ่งสร้าง
พ้ืนฐานท่ีดีในวยัเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในวยัเรียนและพฒันาทรัพยากรบุคคลวยัทาํงานท่ีมี
คุณภาพโดยให้สังคมมีส่วนร่วม ในการดําเนินการ และตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็น
กระบวนการพฒันาชีวิตและสังคม เป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น
ระดบันานาชาติจริง 

มาตรฐานท่ี 2  คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ ทั้งในฐานะพลเมือง
และพลโลก คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขเป้าหมายของการจดัการศึกษาอยูท่ี่การพฒันา คนไทยทุกคน
ใหเ้ป็น "คนเก่ง คนดี และมีความสุข" โดยมีการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยั เตม็ตามศกัยภาพ และตรงตามความ
ตอ้งการ ทั้งในดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ ปัญญา ความรู้และทกัษะ คุณธรรมและจิตสาํนึกท่ีพึงประสงค ์

มาตรฐานท่ี 3  การจดัการศึกษาการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน และการ
บริหารท่ีเนน้สถานศึกษาเป็นสาํคญั การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (ผูเ้รียน เห็นแบบอยา่งท่ีดี              



ไดฝึ้กการคิด และไดเ้รียนจากประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลาย ไดเ้รียนตรงตาม ความสนใจ และมีความสุขในการ
เรียนครูรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคล ครูเตรียมการสอนและส่ือ ท่ีผสมผสานความรู้สากลกบัภูมิปัญญาไทย ครูจดั
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ จดัหาและพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และการพฒันาความคิดผูเ้รียนเป็นระบบท่ี
สร้างสรรค)์ ความสาํเร็จของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นสาํคญั ข้ึนอยูก่บัปัจจยัดา้นบุคคล และปัจจยั
ดา้นการบริหาร 

มาตรฐานท่ี 4  แนวนาํสู่การปฏิบติัการสร้างวิถีการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้
เขม้แขง็ และการใชม้าตรฐานการศึกษา เพื่อใหก้ารพฒันาการศึกษาบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ควร
ตอ้งมีแนวนาํสู่การปฏิบติั  3 ประการ ดงัน้ี 

(1)  การสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยใหเ้ขม้แขง็ดว้ยการสร้างสาํนึก ให้
คนไทยเห็นคุณค่าของการศึกษา โดยการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้             
การสร้างโอกาสการเรียนรู้ โดยการจดัสรรแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ 
และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การสร้างลกัษณะชีวิต โดย การวางรากฐานนิสัยตั้งแต่เด็กใหรั้กการอ่าน รักการคน้ควา้ 
ส่งเสริมใหเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองชอบ การสร้างกาํไร ใหค้นไทยสามารถนาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปทาํประโยชน์ต่อชีวิต และ
สังคมได ้

(2)  การสร้างความเขม้แขง็ใหแ้หล่งเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ ในระบบ
ครอบครัว ชุมชน กลุ่มเพ่ือนร่วมวยั องคก์ร/สถาบนัทางศาสนา แหล่งอาชีพ ส่ือมวลชน องคก์รความรู้ในสังคม 
ระบบสถานศึกษา โดยใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้จากการวิจยัปฏิบติัการเป็นเคร่ืองมือ
แสวงหาความรู้ใหม่ เป็นเคร่ืองมือสืบทอดและผสมผสานความรู้สากลกบัภูมิปัญญาไทย และเป็นเคร่ืองมือพฒันา
คุณภาพของครู ผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษา องคก์รและสงัคม 

(3)  กระทรวงศึกษาธิการตอ้งเป็นผูน้าํในการใช้มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ จดัลาํดบัความสาํคญั ติดตามกาํกบัดูแลการปฏิบติังานและประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ส่ือสาร
และเผยแพร่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง รู้และเขา้ใจบทบาทของมาตรฐานการศึกษา วางระบบการจดัทาํมาตรฐานการศึกษาเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบงาน พฒันากลไกท่ีจะช่วยพฒันาใหกิ้จกรรม การดาํเนินงานทั้งหมดมีมาตรฐานตามท่ีกาํหนด 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

1.1.4) นโยบายการศึกษาของรัฐบาล  
นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา มีสาระสาํคญั

ของนโยบายการศึกษาปฐมวยั ดงัน้ี 1) ยกระดบัคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยา่งมีบูรณาการและสอดคลอ้งกนั
ตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนถึงอุดมศึกษา ทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรียนรู้ ตลอดชีวิต            
2) พฒันาหลกัสูตร ปรับระบบการผลิตและพฒันาครูใหมี้คุณภาพและคุณธรรมอยา่งทัว่ถึง ต่อเน่ือง และกา้วทนั           
การเปล่ียนแปลงยุคโลกาภิวตัน์ 3) ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พิ่มประสิทธิภาพ การเรียน         
การสอน และการเรียนรู้อยา่งจริงจงั จดัใหมี้การเขา้ถึงอินเตอร์เนตความเร็วสูง อยา่งกวา้งขวาง พร้อมทั้งจดัหา
อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอน ใหโ้รงเรียนอยา่งทัว่ถึง 4) ดาํเนินการใหบุ้คคลมี
สิทธิเสมอภาคกนัในการรับการศึกษา 12 ปี โดย ไม่เสียค่าใชจ่้าย รวมทั้งสนบัสนุนผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือ        
ทุพพลภาพ หรืออยูใ่นสภาวะยากลาํบาก ใหไ้ดรั้บการศึกษา (สาํนกัโฆษกรัฐบาล, 2551) 



1.1.5) นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  
2551-2554   

สืบเน่ืองจากนโยบายดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต ตามแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551-2554  ซ่ึงรัฐบาลไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ืองเก่ียวกบัการใชห้ลกัประกนัขั้นพื้นฐาน  
ของบริการสาธารณะภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  การมี
สภาพแวดลอ้มท่ีนาํไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความมัน่คงในชีวิต  และประชาชนมีความสุข ไดก้าํหนดให้มี
นโยบายการศึกษา 10  ประการ ดงัน้ี (1) ยกระดบัคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยา่งมีบูรณาการและสอดคลอ้งกนั
ตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา (2) การเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (3) พฒันาหลกัสูตรปรับระบบการผลิตและพฒันาครูใหมี้คุณภาพและคุณธรรมอยา่งทัว่ถึง  ต่อเน่ือง  
และกา้วทนัการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ 4) ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างจริงจงั รวมทั้งการเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกวา้งขวาง        
(5) ดาํเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสอมกนัในการรับการศึกษา 15 ปีโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย และใหค้รอบคลุมผูย้ากไร้    
ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ  หรืออยูใ่นสภาวะยากลาํบากมากข้ึน  (6) เพิ่มโอกาสใหแ้ก่เยาวชนในการศึกษาต่อผา่น
กองทุนใหกู้ย้ืมท่ีผกูพนักบัรายไดใ้นอนาคต  และเช่ือมโยงกบันโยบายการผลิตบณัฑิตท่ีตอบสนองความตอ้งการ
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถของประเทศ (7) สนบัสนุนการให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศสําหรับ
ผูด้อ้ยโอกาส  (8) สนบัสนุนการผลิตและพฒันากาํลงัคนใหส้อดรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการผลิตและการ
บริการ (9) เร่งผลิตกาํลงัคนระดบัอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสนับสนุนความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
พร้อมทั้งพฒันารับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล  (10) ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ผา่นองคก์รต่าง ๆ 

วิสัยทัศน์   สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองคก์รหลกั
ในการจดัและส่งเสริม  สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหป้ระชากรในวยัเรียนอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

พันธกิจ   เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวยัเรียนทุกคนให้ไดรับ
การพฒันาเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐาน การศึกษา ด้วยระบบการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายการให้บริการของ สพฐ.  1) ดา้นโอกาสทางการศึกษา 2) ดา้น
คุณภาพการศึกษา 3) ดา้นประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  

กลยุทธ์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเก่ียวกบัการจดัและ

ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดทาํผลผลิต  จาํนวน 5 ผลผลิต ไดแ้ก่  ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผูจ้บ
การศึกษาภาคบังคบั ผูจ้บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันา
สมรรถภาพ และเด็กดอ้ยโอกาสไดรั้บการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยใหส้าํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จาํนวน 185 เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเป็นหน่วยกาํกบั  ประสาน  ส่งเสริมการจดัการศึกษาให้กบัสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นหน่วย
ปฏิบติัการจัดการศึกษา ซ่ึงในปีงบประมาณ 2552  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกาํหนดการ



ขบัเคล่ือนกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์  ดงัน้ี 1) ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นกัเรียนทุกคน  2)เพิ่มอตัราการเขา้เรียนในทุกระดบั ทั้งเด็กทัว่ไป ผูพ้ิการ 
ผูด้อ้ยโอกาส ลดอตัราการออกกลางคนั  และพฒันารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนท่ีอยู่
นอกระบบการศึกษา 3) ยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พฒันาผูเ้รียน สมรรถนะครู
และบุคลากรอยา่งเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวยั  และการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  ผูเ้รียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศกัยภาพ      
4) เร่งรัดพฒันาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษาในสังกดัเพ่ือการเรียนรู้และ การบริหารจดัการ 5)สร้างความเขม้แขง็และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการบริหารและการจดัการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอาํนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลกัธรรมาภิ
บาลในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และสถานศึกษา  6) เร่งพฒันาการศึกษาและคุณภาพชีวิตนกัเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.1.6) นโยบายสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554     
น โ ย บ า ย สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 เพือ่รองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป ดงัน้ี 
วิสัยทัศน์ สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองคก์ร

ขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยใหสู้งเทียบเท่าค่าเฉล่ียของโลก ภายในปี  2563 
พนัธกจิ  พฒันาและส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหป้ระชากรวยั

เรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพโดยการพฒันาผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตใหเ้ป็นบุคคล  
ท่ีมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพฒันาสู่คุณภาพระดบัสากล 

จุดเน้น   
(1) ยกระดับคุณภาพผู ้เ รียนทุกคนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย                  

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน มีคุณธรรม และสาํนึกความเป็นไทย โดยเนน้การอา่นออกเขียนได ้คิดเลขเป็น มีทกัษะ
การคิดวิเคราะห์เช่ือมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และมี
ความสามารถดา้น เทคโนโลยี โดยผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาอย่างมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัความถนัดและเต็มตาม
ศกัยภาพ สาระสําคญั ดงัน้ี  (1) เด็กปฐมวยั ไดรั้บการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมตาม
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัอย่างมีคุณภาพ (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีทกัษะอย่างดีดา้นการอ่านออก 
เขียนได ้และการคิดคาํนวณเบ้ืองตน้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในชั้นท่ีสูงข้ึน โดยไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่ง
ทนัการ หากนกัเรียนยงัมีทกัษะดงักล่าวไม่เพียงพอ  (3)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทกัษะอย่างดีดา้นการ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง และการคิดคาํนวณท่ีซับซ้อนข้ึนโดยไดรั้บการช่วยเหลืออย่างทนัการ หากนักเรียนยงัมี
ทักษะดังกล่าวไม่เพียงพอ (4) นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีความรู้ ความสามารถอย่างสูงตามมาตรฐาน
ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ  (5) ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีอย่างมีคุณภาพและ
ทัว่ถึง โดยไดเ้รียนรู้ตามศกัยภาพและความถนดั 

(2) ยกระดับคุณภาพครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  กล่าวคือ เน้นการ
สนับสนุนให้ครูรวมกลุ่มกนัวางแผนและพฒันาเทคนิคกระบวนการเรียนการสอน นําไปสู่การเปล่ียนแปลง



พฤติกรรมการสอน เป็นครูดี ครูเก่ง  มีศกัยภาพพร้อมสาํหรับการเปล่ียนแปลงเพื่อการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั รวมทั้งลดงานอ่ืนท่ีไม่จาํเป็นและจดัใหมี้บุคลากรสายสนบัสนุนเพื่อคืนครูใหแ้ก่ผูเ้รียน ทั้งน้ี สาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการนิเทศ  ติดตามช่วยเหลือการปฏิบติังานของครูใหส่้งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) เพิม่โอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึนโดยเฉพาะผูเ้รียน
ดอ้ยโอกาส ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลทุรกนัดาร และพื้นท่ีพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวมทั้ง พฒันา
เดก็พกิาร และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

(4) พัฒนากลไกบริหารจัดการใหม่ ท่ี มุ่งเน้นประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาการระดมทรัพยากร การกระจายอาํนาจใหส้าํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเขม้แขง็
ในการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล และระบบประกนัคุณภาพภายใน การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็                     
การสนับสนุนงบประมาณท่ีเน้นอุปสงค์หรือผูเ้รียนเป็นสําคญั  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เป้าประสงค์  1) เพื่อพฒันาผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ผู ้เรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้  มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด  การ
แกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวิต และการใชเ้ทคโนโลยี  ส่งผลใหผู้เ้รียนประสบความสําเร็จในการเรียน เป็นบุคคลท่ีมี
ความเช่ือมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และ
รับผิดชอบต่อสังคม 2) เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  3)  เพื่อใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และ
ทั่วถึง 4) เพื่อส่งเสริมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารและการจัด
การศึกษา สอดรับกบัแนวทางการกระจายอาํนาจทางการศึกษา โดยเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความ
ร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา  เพื่อยกระดบัคุณภาพตามมาตรฐาน
อยา่งมีธรรมาภิบาล 5) เพือ่พฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ผลผลิต   สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยงัคงผลผลิตเดิม
จาํนวน  5 ประการ ไดแ้ก่ (1) ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา (2) ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั (3) ผูจ้บการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนปลาย (4)  เด็กพิการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาสมรรถภาพ (5) เด็กดอ้ยโอกาสไดรั้บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีหน่วยกาํกบั ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จาํนวน 185 เขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซ่ึงมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วย
ปฏิบติัการการจดัการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดงักล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหา  และรองรับการขบัเคล่ือน
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ       

กลยุทธ์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดกล
ยทุธ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จาํนวน 6 กลยทุธ์ ดงัต่อไปน้ี (1) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั
ตามหลกัสูตร และส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ (2) ปลูกฝังคุณธรรม ความ
สาํนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) ขยายโอกาสทางการศึกษา  (4) พฒันา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ (5) พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ตามแนวทางการกระจาย



อาํนาจ และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือส่งเสริมและ
สนบัสนุนการจดัการศึกษา (6) พฒันาการศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

ทั้งน้ี  เพื่อสนองตอบต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
(พ.ศ. 2552-2561) ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ตลอดจนพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงปรับแนวทางการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาดงักล่าว โดย
ยดึหลกัการสาํคญัดงัน้ี 

(1)   มุ่งสนบัสนุนการทาํงานลงสู่ระดบัหอ้งเรียนและโรงเรียนใหม้ากท่ีสุด 
โดยเน้นระบบการประกนัคุณภาพภายใน รวมถึงการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามความกา้วหน้าของโรงเรียนเป็น    
รายโรง  และการแทรกแซง  แกไ้ขการทาํงานของโรงเรียนหากไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามเป้าหมาย  เพื่อให้
ผูเ้รียนได้เขา้ถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ทั้งน้ี ภายใตก้ารดูแลขององค์คณะบุคคล และความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(2) มุ่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเป็นฐานการพฒันา  

(3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนตัดสินใจดําเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบนโยบาย และเป้าหมายท่ีส่วนกลางกาํหนด ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์
ผลงาน (creation) และการมีส่วนร่วมของชุมชน  เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสังคมทุกภาคส่วนอยา่ง
กวา้งขวาง 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นการติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และผลลัพธ์ทางการศึกษา  โดยกําหนดนโยบาย                        
กลยทุธ์ เป้าหมายความสาํเร็จท่ีสาํคญั (Key Performance Indicators) กลไกและบทบาทของหน่วยงาน ตลอดจน
โครงการ/กิจกรรมเสนอแนะ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

1.1.7) นโยบายดา้นการจดัการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ช้ีนําสําหรับการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองในแต่ละ

แผนงาน/โครงการเพื่อปฏิรูปการศึกษา การบริหาร และการจดัการดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ท่ีสอดคลอ้ง
กนัทั้งประเทศในระยะ 15 ปี ดว้ยการนาํสาระตามกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ
และนโยบายรัฐบาล ท่ีมุ่งพฒันาสังคมใหเ้ป็นสังคมแห่งความรู้และนาํไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ใหค้นไทย
ทั้งปวงไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนัท่ีจะเรียนรู้ ฝึกอบรมไดต้ลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไวส้ร้างงานสร้างรายได ้             
พาประเทศใหร้อดพน้จากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม แผนการศึกษาแห่งชาติกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย และกรอบ
การดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปฐมวยัไว ้ ดงัน้ี 1) การพฒันาทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตลอดชีวิตใหมี้
โอกาสเขา้ถึงการเรียนรู้ ใหเ้ด็กปฐมวยัอาย ุ0-5 ปี ทุกคนไดรั้บการพฒันาและเตรียมความพร้อมทุกดา้นก่อนเขา้สู่
ระบบการศึกษา โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาและการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวยัในรูปแบบท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การใหค้วามรู้แก่พอ่แม่ ผูป้กครอง รวมทั้งผูท่ี้เตรียมตวัเป็นพ่อแม่ การส่งเสริมและ
สนบัสนุนการศึกษาปฐมวยัใหมี้คุณภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพฒันารากฐานพฒันาการของทุกชีวิต อยา่ง
เหมาะสม 2) การปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ใหผู้เ้รียนเป็นคนเก่งท่ี



พฒันาตนเองไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ เป็นคนดี และมีความสุข ครูทุกคนไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้และ
ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูทุกคน
ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และสถานศึกษาทุกแห่ง มีการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูปการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การปฏิรูปครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา และการกาํหนดมาตรฐาน
การศึกษา และการประกนัคุณภาพการศึกษา 3) การปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นระบบวิถีชีวิตท่ีดีงาม มีการบูรณาการดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
ทั้งในเน้ือหา กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน โดยการปฏิรูปโครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตร ในทุกระดบั  2)  การศึกษาให้
มีสาระของความรู้เก่ียวกบัความจริงของชีวิตและธรรมชาติ หลกัธรรม ของศาสนา คุณธรรม จริยธรรม                    
และค่านิยมอนัดีงามของระบบวิถีชีวิตและเอกลกัษณ์ไทย เพื่อใหบ้รรลุถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต่์าง ๆ ทั้งดา้น
จิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก และ 4) การพฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความคิด                
ความประพฤติและคุณธรรมของคน ใหทุ้กคน มีทกัษะและกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และการแกปั้ญหา               
มีความใฝ่รู้ และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเต็ม
ตามศกัยภาพ โดยการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความหลากหลาย ยดืหยุน่ เปิดกวา้ง และเขา้ถึงไดง่้ายสาํหรับ    
ทุกคน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพฒันาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งการ
สนบัสนุนใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตลอดชีวิตและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ใหค้รอบคลุมวิทยาการ  
ท่ีหลากหลายสาํหรับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตั้งแต่ระดบัชุมชนจนถึงระดบัชาติ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี,  2545)  ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี  

1.1.7.1 วตัถุประสงค ์และนโยบายการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2545 -2559)  

การจดัการศึกษาในของประเทศไทยเป็นการมองภาพอนาคตท่ี
จะเกิดข้ึนทั้งในลกัษณะท่ี พึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค ์ควบคู่กนัทั้งน้ีเพื่อวางแนวทางการศึกษาในอนาคตให้
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสของโลกาภิวตัน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อนัมี
อิทธิพลทาํให้การศึกษาของประเทศไทยตอ้งเปล่ียนไป แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติไดจ้ดัทาํข้ึนจึงเป็นแนวทางในการจดัการศึกษาของประเทศไทย โดยแผนการ
ศึกษาแห่งชาติฉบบัดงักล่าวภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาพื้นฐานในการกาํหนดแผน โดยมี
การศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และธรรมชาติ บูรณาการเช่ือมโยงเป็นกระบวนการโดยรวมท่ี “คน” เป็นศูนยก์ลาง
ของการพฒันา ซ่ึงจะเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีดุลยภาพ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม โดยได้
กาํหนดวตัถุประสงคไ์ว ้3 ประการ กล่าวคือ 

วัตถุประสงค์  ข้อที่ 1 พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อ
เป็นฐานหลกัของการพฒันา  ประกอบดว้ย นโยบาย 4  ขอ้ ดงัต่อไปน้ี คือ     

นโยบายข้อที ่1 การพฒันาทุกคนตั้งแต่แรกเกดิจนตลอดชีวติ  
การเรียนรู้เป็นครรลองของทุกชีวิตท่ีเกิดข้ึนได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

ต่อเน่ืองยาวนานตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ท่ีตอ้งใหทุ้กคนมีโอกาสเขา้ถึงการเรียนรู้ท่ีทุกส่วนของสังคมไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว  ชุมชน องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฯลฯ มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดยมี



เป้าหมาย  ดงัน้ี (1)  เด็กปฐมวยัอาย ุ0-5  ปีทุกคน ไดรั้บการพฒันาและเตรียมความพร้อมทุกดา้นก่อนเขา้สู่ระบบ
การศึกษา  (2) เด็กทุกคนจบการศึกษาภาคบงัคบั  9  ปี (3) คนไทยทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาพื้นฐาน            
12 ปี (4)  มีกาํลงัคนด้านอาชีวศึกษาระดับต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน และการพฒันาประเทศ (5) มีการพฒันาฝีมือแรงงานใหมี้คุณภาพ และไดม้าตรฐานในรูปแบบและ
วิธีการท่ีหลากหลาย (6) ผูส้ําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปีมีโอกาสไดรั้บการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีจดัใน
หลากหลายรูปแบบ  (7) มีการจดับริการการศึกษาในรูปแบบและวิธีการต่างๆทั้งท่ีเป็นการศึกษาในระบบนอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั จากแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย เพ่ือเพิ่มโอกาสและทางเลือกใน
การศึกษาของประชาชนทุกคน 

นโยบายข้อที่ 2 การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

โลกอนาคตเป็นโลกของสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เนน้คุณภาพ
ของการบริการ ระบบการศึกษาของไทยยงัไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะสร้างคนท่ีมีคุณภาพได ้หากประเทศไทยประสงค์
จะพฒันาคนใหม้ีปัญญา คิดเป็น ทาํเป็น แกป้ัญหาเป็น ใหก้ระบวนการเรียนรู้สัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตจริง เพื ่อ
แกปั้ญหาความยากจนและปัญหาอ่ืน ๆ และอยูไ่ดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีในสังคมโลก จาํเป็นตอ้งสร้างพื้นฐานดว้ยการ
พฒันาคุณภาพของการศึกษาซ่ึงมีเป้าหมายดงัน้ี  (1) ผูเ้รียนเป็นคนเก่งท่ีพฒันาตนเองไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ เป็นคน
ดี และมีความสุข (2) ครูทุกคนไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้และความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้  ท่ีเนน้
ผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด  (3) ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูทุกคนไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (4) สถานศึกษา
ทุกแห่งมีการประกนัคุณภาพการศึกษา 

นโยบายข้อที่ 3  การปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะที ่พงึประสงค์ในระบบวถีิชีวติทีดี่งาม  

กระบวนการเรียนรู้และการจัดการศึกษาตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียน  
และคนไทยทุกคน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และ
วฒันธรรม ในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มได้อย่างมีความสุข โดยมีการ
กาํหนดเป้าหมาย  ดงัน้ี  (1)มีการบูรณาการดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมทั้งในเน้ือหา กระบวนการ 
และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผูเ้รียน   (2) บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ารชุมชน องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์ารเอกชน 
องคก์ารวิชาชีพ สาถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนทุกแห่ง ร่วมคิดและร่วมดาํเนินงานเพื่อ
พฒันาคนไทยทุกคนให้เป็นผูมี้ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม รวมทั้ งค่านิยมเชิงสุนทรียภาพ และมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามระบบวิถีชีวิตท่ีดีงาม (3) คนไทยส่วนใหญ่มีค่านิยม และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตาม
ระบบวิถีชีวติท่ีดีงาม 

แนวนโยบายข้อที่ 4 การพฒันากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีพือ่การพึง่พาตนเอง และเพิม่สมรรถนะการแข่งขันในระดบันานาชาติ 

การท่ีประเทศจะสร้างศักยภาพเพ่ือเพิ่มสมรรถนะให้พ่ึงพา
ตนเองได ้และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก รวมถึงการแข่งขนัอย่างเสรีภายใตร้ะเบียบใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างประเทศ กอปรกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนไทย และส่ิงแวดลอ้มของประเทศโดยรวมใหดี้ยิ่งข้ึน มี
ความจาํเป็นอยา่งเร่งด่วนท่ีจะตอ้งเสริมสร้างความรู้ และการเรียนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหเ้กิดข้ึนกบั



คนไทยในแต่ละช่วงอายตุามวยัอยา่งเหมาะสมทุกคน โดยมีเป้าหมาย  ดงัน้ี   (1) คนไทยทุกคนมีความรู้ ความคิด และ
ความใฝ่รู้ ทั้งในดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่ไปกบัสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  (2) ผลิตครู คณาจารย ์
และบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปริมาณท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และไดรั้บการพฒันาความรู้ 
ความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพ  (3) ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีคุณภาพ และมีสัดส่วนทดัเทียมกบัประเทศผูน้าํในระดบันานาชาติ  (4) บุคลากรท่ีทาํงานวิชาชีพดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพฒันาให้มีคุณภาพและความรู้ความสามารถอย่างจริงจังในสาขาของตน
(5)  ผลิตนกัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสามารถทาํการวิจยัและการพฒันา เพื่อสร้างความรู้และการเรียนรู้ และ
นวตักรรมได ้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม      
ภูมปัิญญาและการเรียนรู้ ประกอบดว้ยนโยบาย  3  ขอ้ กล่าวคือ    

นโยบายข้อที่ 1 การพฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพือ่สร้างสรรค์
ความรู้ ความคดิ ความประพฤติและคุณธรรมของคน 

สังคมคุณธรรม สังคมสันติ และสังคมการพึ่งตนเอง เป็นสังคม
อุดมคติท่ีจาํเป็นจะตอ้งกา้วไปใหถึ้ง คนไทยทุกคนจึงตอ้งไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นผูท่ี้มีความฉลาดรู้ เป็นพลเมือง
และศาสนิกชนท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นพื้นฐานของการดาํเนินชีวิต โดยทุกคนตอ้งมีโอกาสไดรั้บการศึกษา
ทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั จากแหล่งการเรียนรู้ในหลายรูปแบบอยา่งต่อเน่ือง 
และผสมกลมกลืนไปกับวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละช่วงอายุทั้ งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา จนเป็นผูมี้ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต โดยมีเป้าหมาย  ดงัน้ี  (1) คน
ไทยทุกคนมีทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา มีความใฝ่รู้ และสามารถ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเต็มตามศกัยภาพ  (2)  คนไทย
ทุกคนมีความซ่ือสัตยสุ์จริต รู้จกัผิดชอบชั่วดี มีระเบียบวินัย ประหยดั อดออม มีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม และมีสุขภาพแข็งแรง (3) คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกท่ีจะเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงอาย ุ 
แต่ละวยัจากสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตดว้ยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย มีคุณภาพและยืดหยุ่น    
ตามความตอ้งการ ความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน 

นโยบายข้อที่ 2 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และการเรียนรู้ของสังคมไทย 

สังคมไทยเปล่ียนแปลงอยา่งมากทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง
วฒันธรรมใหม่ต่าง ๆ และคนไทยยงัไมสามารถเลือกรับและปรับใชส่ิ้งต่าง ๆ เหล่าน้ี รวมทั้งยงัไม่สามารถผลิต
และพฒันาความรู้และการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันาฐานหลกัท่ีเขม้แขง็ดา้นสังคมและวฒันธรรมท่ีมีอยู่ได ้ทั้ง ๆ 
ท่ีประเทศไทยมีทุนในดา้นน้ีท่ีมีคุณค่าควรแก่การศึกษาและเอ้ือต่อการพฒันาประเทศอยู่มาก ดงันั้นจึงกาํหนด
เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมและพฒันาเพิ่มพูนความรู้ และการเรียนรู้ของคนไทย  ดงัน้ี (1) มีการวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และมนุษยศาสตร์ ทั้งท่ีเป็นการวิจยัพื้นฐานและการวิจยัท่ี
มุ่งการประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นบริบทของสังคมไทยมากข้ึน (2) มีบุคลากรเพื่อการวิจยัและพฒันาท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีมีในประเทศผูน้าํระดบันานาชาติ 

 



นโยบายข้อที่ 3 การสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ ความรู้
และการเรียนรู้ เพือ่สร้างสังคมคุณธรรมภูมปัิญญาและการเรียนรู้ 

การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของประเทศจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการแสวงหา 
สร้างสรรค ์ประยุกต์ใชแ้ละเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถนาํความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์อย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมและแพร่หลายโดยมีเป้าหมาย  ดงัน้ี  (1)  มีการพฒันาความรู้และการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีสอดคลอ้ง
กบับริบทของสังคมไทย (2)  มีการใชค้วามรู้เป็นฐานการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย (3)  มีการใชค้วามรู้
เป็นฐานในการพฒันาในทุกภาคการผลิต เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มของสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์นาํมาสู่รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน
ของคนไทย 

วัตถุประสงค์ข้อ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม เพื่อเป็น
ฐานในการพฒันาคน และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมปัิญญาและการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยนโยบาย 3 ขอ้ กล่าวคือ 

นโยบายข้อที่ 1   การส่งเสริมและสร้างสรรค์ทุนทางสังคม 
วฒันธรรม ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  

บนฐานของศาสนา ภูมิปัญญาท้องถ่ินการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและวฒันธรรมทุกระดับ ประเทศไทยจึงต้องมีการ
ส่งเสริมพฒันา และสร้างสรรคทุ์นทางสังคม วฒันธรรม และธรรมชาติท่ีมีอยู ่เพื่อมิใหสู้ญหายไปจากวิถีชีวิตของ
คนไทย ควบคู่ไปกบัการสร้างสรรคเ์พื่อเพ่ิมคุณค่าจิตใจ และการสร้างมูลค่าเพื่อทางเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขนัใน
โลกอยา่งมีศกัด์ิศรีและเป็นอิสระ ดว้ยกระบวนการบูรณาการมิติต่าง ๆ ดงักล่าวเขา้ดว้ยกนัโดยกาํหนดเป้าหมาย 
ดงัน้ี (1) สถาบนัในสังคมทุกสถาบนัสามารถทาํหนา้ท่ีเป็นภูมิคุม้กนัพฒันาจิตใจ และคุณภาพชีวิตท่ีดีงามและมี
ความสุขของคนสังคมไทยไดต้ลอดไป (2) มีการฟ้ืนฟู พฒันา และสร้างสรรคพ์ฤติกรรมของคนและส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวัให้เกิดความดีงามเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาจิตใจและคุณภาพชีวิตท่ีดีงามและมีความสุขของคนและ
สังคมไทย 

นโยบายข้อที่ 2  การจํากดั ลด ขจัดปัญหาทางโครงสร้างที่ก่อให้เกดิ
และ/ หรือคงไว้ซ่ึงความยากจน ขัดสน ด้อยทั้งโอกาสและศักด์ิศรีของคน และสังคมไทย เพื่อสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม 

ความยากจน ขดัสน ดอ้ยโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษา
และการฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ ยงัเป็นปัญหาหลกัท่ีเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการจดัการศึกษาอยา่งเสมอภาคและ
ทัว่ถึง ดงันั้น เพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาส และความเสมอภาค ท่ีจะพฒันาตนเองเต็มตามศกัยภาพ สามารถ
ประกอบอาชีพ หาเล้ียงตนเองและครอบครัวไดอ้ย่างมีความสุขตามสมควร รวมทั้งสามารถมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการกิจกรรมสาธารณะท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง ชุมชนและท้องถ่ิน จึงมีเป้าหมาย ดังน้ี             
(1) ประชากรในวยัเรียนโดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส ซ่ึงครอบคลุมถึงกลุ่มผูย้ากไร้ ผูอ้ยู่ห่างไกลท่ีเสียเปรียบ ผูอ้ยูใ่น
กลุ่มเส่ียง ผูพ้ิการและทุพพลภาพ ทั้งท่ีอยู่ในเมืองและชนบทมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองปีใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท่ีจดัอยา่งมีคุณภาพและทัว่ถึง  (2) ประชากรผูด้อ้ยโอกาสทุกกลุ่มมีโอกาสในการเขา้ถึงและ
ได้รับการบริการทางการศึกษาและ ฝึกอบรมวิชาชีพท่ีจัดอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม (3) มีการบริหารและจัด
การศึกษาท่ีเป็นอิสระ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

 



นโยบายข้อที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการ
พฒันาประเทศ 

ปัจ จุบันการพัฒนาเทคโนโลยี เ พ่ือการศึกษาโดย เฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยิ่งทวีความสําคญัมากข้ึน เน่ืองจากการศึกษามิใช่จาํกัดอยู่เพียงในห้องเรียนหรือใน
โรงเรียน แต่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีทุกคนมีโอกาส เรียนรู้ในทุกเร่ืองทั้งท่ีเป็นความรู้วิชาการทัว่ไป ความรู้
ดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาไทย ไดใ้นทุกท่ีและทุกเวลา การท่ีจะใหทุ้กคนได้
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นั้น เทคโนโลยีเป็นปัจจยัสําคญั จึงมีเป้าหมายดา้นดงักล่าว ดงัน้ี (1) ส่งเสริมหน่วยงาน      
ทุกระดบัและสถานศึกษาทุกแห่งให้มีระบบฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงและสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนัได ้(2) ใช้
เทคโนโลยีเพื่อลดความเหล่ือมลํ้ าและเพิ่มคุณภาพของการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ (3) ส่งเสริมและ
สนบัสนุนผูใ้ชแ้ละผูผ้ลิตเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีจิตสํานึกมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ผลิตส่ือเพือ่การศึกษาท่ีมีคุณภาพ (4) พฒันาผูรั้บและผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาใหมี้ความสามารถในการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง สามารถเลือกสรร กลัน่กรอง และใชข้อ้มูลขา่วสารจากส่ือต่าง ๆ  

นโยบายข้อที่ 4  การจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทาง
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม เพือ่พฒันาคน และสังคมไทย 

การเรียนรู้ในอนาคตมิใช่เป็นการศึกษาในระบบแต่เพียงอย่าง
เดียว ยงัเป็นการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ซ่ึงสามารถจัดได้โดยบุคคล ครอบครัว 
สถาบนั หรือองคก์ารต่าง ๆ ในสังคม เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาํหรับทุกคน และใหสั้งคมเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ในทุกดา้นทั้ งการศึกษา ศิลปะและวฒันธรรม ทาํให้สภาพการจดั รูปแบบ และวิธีการจัดการศึกษา
เปล่ียนไปตามสภาพความตอ้งการและจาํเป็นของแต่ละชุมชน สังคม การจัดระบบทรัพยากรและการลงทุน
ดงักล่าวจึงตอ้งเปล่ียนตามไปดว้ย เพื่อใหส้ามารถจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และสนองตอบความตอ้งการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนแต่ละคน ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากร โดยมี
เป้าหมาย ดงัน้ี (1) ทุกส่วนของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศมีส่วนระดมทุนเพื่อการเรียนรู้ของคนไทยทุก
คน (2) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมในการร่วมลงทุนจดัการด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมใน
ระดบัท่ีเอกชนมีศกัยภาพในการจดัมากข้ึน (3) มีการจดัสรรทรัพยากรจากการร่วมลงทุนของทุกส่วนในสังคม
อยา่งมีประสิทธิภาพ  มีความหลากหลาย และสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  ดงัสรุปในตารางท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  5 สรุปวตัถุประสงค ์และนโยบายการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) 
 

พฒันาคนอย่างรอบด้าน 
และสมดุล 

สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และ
การเรียนรู้ 

พฒันาสภาพแวดล้อมของสังคม 

1) พฒันาทุกคนใหมี้โอกาสเขา้ถึงการ
เรียนรู้ 
2) ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อผูเ้รียน 
3) ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม 
คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
4) พฒันากาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีพื่อการพึ่งพาตนเอง 
และเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขนั 

5) พฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความรู้ ความคิด  ความประพฤติ 
และคุณธรรมของคน 
6) ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา 
7) สร้างสรรค ์ ประยกุตใ์ช ้และ
เผยแพร่ความรู้ และการเรียนรู้ 

8) ส่งเสริมและสร้างสรรคท์ุนทาง
สงัคม และวฒันธรรม 
9) จาํกดั ลด ขจดัปัญหาทางโครงสร้าง 
เพื่อความเป็นธรรมทางสงัคม 
10) พฒันาเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 
11)จดัระบบทรัพยากรและการลงทุน
ทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วฒันธรรม 
 

 
จากตารางท่ี 5  ภาพของการศึกษาไทยท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการพิจารณา แผนการศึกษาชาติ           

พ.ศ. 2545 - 2559 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัในการจดัการศึกษาของประเทศไทย 
รวมทั้งนโยบายด้านการศึกษาจากพรรคการเมืองในประเทศไทย ทาํให้สรุปได้ว่า ภาพอนาคตการศึกษาไทย 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนไทย เป็นการเพิ่มตน้ทุนทางสังคมใหแ้ก่ประเทศ การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการจดัการศึกษา โดยเน้นให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีคุณธรรม 
อาศยัการสอนท่ีหลากหลายใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียนเกิดการบูรณาการวิชาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เป็นสห
วิทยาการ เพื่อใหก้ารศึกษาสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชน ทอ้งถ่ินมากท่ีสุด และเพื่อ
ความคล่องตวัในการบริหารจดัการ จึงตอ้งมีการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาไปยงัทอ้งถ่ินอยา่งเต็มรูปแบบใน
อนาคต นอกจากนั้นในอนาคตจะมีการปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั การดาํเนินชีวิต และ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทอย่างยิ่งในระบบการศึกษาในอนาคต ซ่ึง เสน่ห์ แตงทอง (2542) กล่าวถึง
การศึกษาในอนาคตว่า การศึกษาแบบใหม่ ผูเ้รียนสามารถเรียนไดทุ้กแห่ง การศึกษาไม่มีขอบเขต ระยะเวลาใน
การศึกษาในระบบเก่าเป็นการศึกษาท่ีมีกาํหนดระยะเวลาแน่นอน แต่การศึกษาในระบบใหม่เรียนไดทุ้กเวลาท่ี
ตอ้งการ ส่ือในการถ่ายทอดความรู้มีความหลากหลายมากกว่าระบบการศึกษาเก่าท่ีมีแต่ส่ิงพิมพ ์แต่ในการศึกษา
ระบบใหม่ส่ือการเรียนการสอนจะเป็นลกัษณะของส่ือประสม มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน สามารถ
โตต้อบกนัได ้เป็นส่ือสองทาง ซ่ึงแตกต่างระหว่างการศึกษาในระบบเดิม การศึกษาในระบบเก่า การศึกษากระจุก
ตวัอยู่แต่ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคท่ีแตกต่างกนั การศึกษาในระบบใหม่จะมีการกระจายตวัอย่างทัว่ถึงใน
อนาคตการจะเกิดการแข่งขันทางด้านคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน เพราะระบบการตรวจสอบคุณภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ กอปรกบัการเปิดเสรีทางการคา้ เป็นยุคการคา้เสรี ซ่ึงการศึกษาจัดเป็นประเภทการคา้บริการ
ประเภทหน่ึง เป็นการเปิดตลาดการคา้บริการดา้นการศึกษาภายใตก้รอบขอ้ตกลงองคก์ารการคา้โลก ได้แบ่ง
การคา้บริการดา้นการศึกษาออกเป็น 5 สาขายอ่ยดงัน้ี 1) การบริการศึกษาระดบัประถม ประกอบดว้ย บริการ
การศึกษาระดับเตรียมประถมแต่ไม่รวมถึงบริการรับเล้ียงเด็กซ่ึงจัดอยู่ในบริการสังคม บริการการศึกษา



ระดบัประถมอ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงบริหารหลกัสูตรสอนอ่านหนงัสือสาํหรับผูใ้หญ่ซ่ึงเป็นสาขายอ่ยภายใตบ้ริการ
การศึกษาผูใ้หญ่ 2) บริการการศึกษาระดับมธัยม ประกอบดว้ย บริการการศึกษาระดบัมธัยมทัว่ไป บริการ
การศึกษาระดบัมธัยมระดบัสูง บริการการศึกษาเทคนิคและวิชาชีพ บริการการศึกษาเทคนิคและวิชาชีพสาํหรับคน
พิการ  3) บริการการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย บริการการศึกษาเทคนิคและวิชาชีพชั้นสูง ซ่ึงหมายถึง
การศึกษาในระดบัอนุปริญญา บริการการศึกษาระดบัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ซ่ึงหมายถึงการศึกษาในระดบัปริญญาหรือ
เทียบเท่า 4) บริการการศึกษาผูใ้หญ่ ครอบคลุมการศึกษานอกระบบสําหรับผูใ้หญ่ 5) บริการการศึกษาอ่ืน ๆ 
ครอบคลุมบริการด้านการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้ งหมด ได้แก่ โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนสอนศิลปะ และดนตรี                    
การทดสอบความสามารถทางภาษาและความรู้ แต่ไม่รวมถึงบริการการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา ทั้งน้ีมี
ประเทศท่ียื่นขอ้เรียกร้องใหไ้ทยเปิดตลาดบริการดา้นการศึกษาภายใตก้รอบองคก์ารการคา้โลก 6 ประเทศ คือ 
ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี จีน นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา การศึกษาผูใ้หญ่ การสอนภาษา การศึกษาดา้นอ่ืน ๆ รวมถึงการฝึกสอนพนกังาน การทดสอบ
ความสามารถทางภาษาและความรู้ ไทยไดย้ื่นขอ้เสนอผกูพนัของไทยในการคา้บริการดา้นการศึกษา เม่ือวนัท่ี 29 
สิงหาคม  พ.ศ. 2546 ดงัน้ี ระดบัอุดมศึกษา เสนอผกูพนัใหน้กัศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศได ้เสนอ
ผูกพนัให้ครูอาจารยต่์างชาติเขา้มาสอนในไทยได้ ถา้ได้รับเชิญหรือว่าจ้างจากสถาบนัการศึกษาไทย คุณวุฒิ 
ประสบการณ์ตลอดจนคุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาอ่ืน ๆ เสนอผูกพนั
เฉพาะโรงเรียนสอนภาษาต่างชาติ โดยใหน้กัเรียนไทยเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศโดยใหช้าวต่างประเทศ
เขา้มาจดัตั้ งโรงเรียนสอนภาษาในไทยไดโ้ดยถือหุน้ไม่เกิน 49% ให้ครู อาจารยต่์างชาติเขา้มาสอนในไทยได ้            
ในกรณีท่ีไดรั้บเชิญหรือว่าจา้งจากสถาบนัการศึกษาในไทย คุณวุฒิ ประสบการณ์ ตลอดจนคุณสมบติัอ่ืน ๆให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตน้ (วิศิษฐ ์ศรีวิชยัรัตน์, ม.ป.ป. ก) นอกจากนั้นขอ้มูลจากสาํนกัเจรจา
การคา้บริการ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ (2547) เม่ือเดือนกนัยายน 2547 พบว่า ประเทศไทยไดท้าํการ
เจรจาดงัน้ี 1) ขอให้นกัเรียน นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาศึกษาในประเทศไทยไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัใด ๆ ใน
การศึกษาทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษามธัยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาผูใ้หญ่ และการศึกษา
อ่ืน ๆ โดยเจรจากบัประเทศ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย บาห์เรน นิวซีแลนด ์เปรู และกลุ่ม BIMST-EC (Bay 
of Bengal Initiative for Multi-Sectorial Technical and Economic Cooperation/ Bangladesh India Myanmar Sri 
Lanka Thailand Economic Cooperation) 2) ขอใหเ้ปิดตลาดใหภ้าคเอกชนไทยเขา้ไปลงทุนจดัตั้งโรงเรียนสอน
ศิลปวฒันธรรมไทย ประเภทท่ีไม่ใช่การศึกษาภาคบงัคบั ไดแ้ก่ โรงเรียนสอนทาํอาหารไทย โรงเรียนสอนรําไทย 
ดนตรีไทย โรงเรียนสอนมวยไทย โรงเรียนสอนภาษาไทย โรงเรียนสอนหตัถกรรมไทย โรงเรียนสอนศิลปกรรม
ไทย โรงเรียนสอนนวดแผนโบราณ โดยเจรจากบัประเทศ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย บาห์เรน นิวซีแลนด ์
เปรู และกลุ่ม BIMST-EC 3) ขอให้ครูไทยเขา้ไปสอนในโรงเรียนสอนศิลปวฒันธรรมไทยในประเทศท่ีระบุ
ขา้งตน้ได ้  ทั้งน้ีดว้ยเหตุผลสนบัสนุนท่ีว่า ไทยตอ้งการผลกัดนัใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษา ในภูมิภาคเอเชีย 
และการนาํเสนอศกัยภาพของประเทศไทยท่ีไทยมีความชาํนาญเป็นพิเศษหรือมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงเป็นจุดขาย
โดยเฉพาะของไทย ดงันั้น การศึกษาของประเทศไทยจะตอ้งแข่งขนัดว้ยคุณภาพ การบริการดา้นการศึกษาท่ี
หลากหลายมากข้ึน รวมทั้งคุณสมบติัดา้นภาษาท่ีถูกเรียกร้องเม่ือประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเปิดเสรีทางการคา้ทาํ
ใหค้นไทยตอ้งมีความรู้ดา้นภาษาเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั  



กล่าวโดยสรุป ภาพรวมของการศึกษาไทยท่ีตอ้งปรับตัวเองสู่คุณภาพท่ีสูงข้ึน ภายใต้การ
เปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน ์ การแข่งขนัของตลาดการคา้เสรี แรงผลกัดนัจากภายนอก รวมทั้งแรงผลกัดนั
ภายในภายใตพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ทาํใหก้าร
ปฏิรูปการศึกษามีความจริงจงัมากข้ึน ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า  นโยบาย กบัทิศทางการจดัการศึกษาของชาติใน
การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน คือ การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 -2561) ซ่ึงกาํหนดนโยบาย
และทิศทางดาํเนินงานตามกรอบ โดยยึดหลกั 4 ใหม่ ได้แก่  1)การพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) พฒันา
คุณภาพครูยุคใหม่ 3) พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ใหม่ และ 4) พฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการใหม่ 

1.1.8) บริบทสถานศึกษาภายใตค้วามรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 102 วนัท่ี 24 กนัยายน 2535 ไดก้าํหนดให้สํานักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีอาํนาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 1) บริหารงานราชการทั่วไปของสํานักงาน                  
2)  ดาํเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน 3)  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและ
กระทรวง เพ่ือประกอบการพิจารณากาํหนดนโยบายและแผนพฒันาการจดัการศึกษาเอกชน จดัทาํและประสาน
แผนการปฏิบติังานของสํานักงานให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งกาํกบัเร่งรัด 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนงานของหน่วยงานในสังกดั และดาํเนินการเก่ียวกบังานสถิติและ
ประเมินผล 4) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของสํานกังาน หรือตามท่ีกระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ขอบข่ายความรับผดิชอบในปัจจุบนัน้ี คณะกรรมการการศึกษาเอกชนรับผดิชอบใน
การส่งเสริมและดูแลโรงเรียนเอกชน ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ซ่ึงไดแ้ก่สถานศึกษาหรือ
สถานท่ีท่ีบุคคลจดัการศึกษาในระดบัท่ีตํ่ากว่าปริญญาตรีแก่นกัเรียนทุกผลดั รวมกนัเกิน 7 คนข้ึนไป โดยผูข้อรับ
ใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียนอาจจะเป็นบุคคลทัว่ไปหรือนิติบุคคล (บริษทัจาํกดัหรือหา้งหุน้ส่วน มูลนิธิ สมาคม หรือ
สหกรณ์) ก็ได้ แต่ทั้ งน้ีผู ้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ งโรงเรียนเอกชนจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ใน
พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ซ่ึงตามมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติั โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ได้
แบ่งโรงเรียนเอกชนเป็น 3 ลกัษณะ คือ  1) โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
หลกัสูตรท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ และจดัเป็นรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน  2) โรงเรียนท่ีจดั
การศึกษาตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลกัสูตรท่ีได้รับอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ และ
จดัเป็นรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน 3) โรงเรียนท่ีจดัใหก้ารศึกษาแก่บุคคลท่ีมีลกัษณะพิเศษหรือผิดปกติ
ทางร่างกาย สติปัญญาหรือจิตใจ  ท่ีจดัเป็นรูปแบบการศึกษาพเิศษหรือโรงเรียนท่ีจดัใหก้ารศึกษาแก่บุคคลผูย้ากไร้
หรือผูเ้สียเปรียบทางการศึกษาในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีจดัเป็นรูปแบบการศึกษาสงเคราะห์ 

1.2) บทบาทในการจดัการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
การจัดการศึกษาในประเทศไทย ภาคเอกชนได้เขา้มามีบทบาทสําคัญในการ

ใหบ้ริการดา้นการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐมาโดยตลอด โดยเฉพาะในส่วนท่ีรัฐไม่สามารถจดัไดห้รือจดัได้
ไม่เพียงพออนัเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัดา้นทรัพยากรดงันั้นเพื่อใหก้ารจดัการศึกษาของภาคเอกชน ดาํเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ มีคุณภาพสอดคลอ้งกับแนวทางการพฒันาประเทศ จึงได้จัดตั้ งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน สังกดั กระทรวงศึกษาธิการข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2515 เพื่อทาํหนา้ท่ีดูแล ส่งเสริม สนบัสนุน



ภาคเอกชนใหส้ามารถจดัการศึกษาใหอ้ย่างมีคุณภาพ บทบาทและหนา้ท่ีของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เป็นหน่วยงานเดียวของรัฐท่ีดูแลการจัดการศึกษาเอกชน          
ในระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี ซ่ึงตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พุทธศกัราช 2525 ไดแ้บ่งโรงเรียนออกเป็น      
3 ลกัษณะ คือ 1)  การศึกษาในระบบโรงเรียน ไดแ้ก่ ประเภทสามญัศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา  2)  การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ไดแ้ก่ ประเภทการศึกษานอกระบบโรงเรียน สอนศาสนา โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนกวดวิชา 
โรงเรียนศิลปศึกษาและโรงเรียนอาชีวศึกษา 3)  การศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ ไดแ้ก่ โรงเรียนท่ีจดั
การศึกษาแก่บุคคลท่ีมีลกัษณะพิเศษหรือผิดปกติทางร่างกาย สติปัญญา หรือจิตใจ ผูย้ากไร้หรือผูเ้สียเปรียบทาง
การศึกษา 

ปัจจุบนักระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงใหม่ สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (Office of the Private Education Commission) เป็นหน่วยงานในสังกดั
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ช่ือ
ว่า "สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน" (สช.)   ในปี พ.ศ. 2545 ไดมี้พระราชบญัญติัปรับปรุงโครงสร้าง
กระทวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทาํให้ สช. ถูกยุบรวมเป็นส่วนหน่ึงของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ   
สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีอาํนาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  
พ.ศ. 2550  ดังต่อไปน้ี 1)  เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพฒันาการศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการ              
2) ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพฒันาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา             
3) รับผิดชอบการดาํเนินงานเก่ียวกบักองทุน 4) ดาํเนินการจดัสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนตามมาตรการท่ี
คณะกรรมการกาํหนดมาตรา 13(4) 5) เป็นศูนยส่์งเสริมสนบัสนุนขอ้มูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน 
ตลอดจนติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาเอกชน และ 6) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย 

1.3) ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการศึกษา 
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการศึกษาเอกชนจากการพิจารณาด้าน

การศึกษาในอนาคตประกอบกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ การวิเคราะห์สภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยี ของประเทศไทย  พบว่า การศึกษาเอกชนในอนาคตจะพบกบัปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาํเนินงานการศึกษาเอกชน พอสรุปได ้ ดงัน้ี 

1.3.1) ปัญหาและอปุสรรคในการจดัการศึกษาเอกชน 
(1) นโยบายการรับนกัเรียนภาครัฐ เน่ืองจากรัฐไม่มีการกาํหนดสัดส่วน

การรับนกัเรียนระหว่างภาครัฐและเอกชนไวอ้ย่างชัดเจน แมว้่าจะมีการเรียกร้องจากสภาการศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยซ่ึงได้เรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ วางแผนการรับนักเรียน ล่วงหน้าร่วมกับภาคเอกชน            
เพื่อไม่ใหโ้รงเรียนเอกชนเดือดร้อนโดยเฉพาะโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ซ่ึงกาํลงัไดรั้บผลกระทบจากนโยบาย
การรับนักศึกษาจากนโยบายรับนักศึกษาไม่มีจาํกดัของสํานกังาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมทั้งมีการ
ประกาศนโยบายการรับนกัเรียนเป็นรายปีซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอจากรายงานการติดตามการดาํเนินงาน    
พบวา่ สดัส่วนจาํนวนสถานศึกษาและจาํนวนนกัเรียนของภาครัฐต่อเอกชนปีการศึกษา 2553 ปรากฏ ดงัน้ี 
 
 



ตารางท่ี  6 สดัส่วนจาํนวนสถานศึกษา และจาํนวนนกัเรียนของภาครัฐ และเอกชน ปี 2553  
 

ระดับการศึกษา 
จาํนวนสถานศึกษา จาํนวนนักเรียน 

รวม สัดส่วนรัฐ : เอกชน รวม สัดส่วนรัฐ : เอกชน 
ก่อนประถมศึกษา 44,760 94 :6 2,682,835 80 :20 
ประถมศึกษา 33,048 95: 5 6,096,715 85:15 
มธัยมศึกษา 14,216 92:8 4,075,916 90:10 
สายอาชีพ 2,837 61:39 606,075 70:30 
อุดมศึกษา 920 65:35 1,978,234 79:21 
 

จากตารางท่ี 6  สัดส่วนจาํนวนสถานศึกษา และจาํนวนนกัเรียนของภาครัฐและเอกชน ดงักล่าว
พบว่า สถานศึกษาของภาครัฐมีอตัราส่วนแตกต่างกบัโรงเรียนเอกชนทุกระดับอย่างมาก เม่ือภาครัฐไม่กาํหนด
สัดส่วนการรับนักเรียนจึงทาํให้เกิดปัญหาการรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทุกระดบั เช่น สายอาชีพ นโยบาย
รัฐบาลรับไม่จาํกดัจาํนวน นกัเรียนตอ้งการเรียนสาขาใดตอ้งไดเ้รียน ซ่ึงเป็นจุดเนน้ของสาํนกังานอาชีวศึกษา ส่งผล
ให้นักเรียนในสายอาชีพเขา้ศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐเป็นจาํนวนมาก นอกจากนั้น จากรายงานการติดตามการ
ดาํเนินงานตามนโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) พบว่า นโยบายการขยายโอกาส เปิด
การศึกษาในระดับสูงข้ึน อัตราการศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนจึงลดลง ประกอบกับการท่ีรัฐบาลโดย
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายโรงเรียนรูปแบบใหม่เกิดข้ึน เช่น โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนตน้แบบ โรงเรียน            
วิถีพุทธ การเปิดวิทยาลยัการอาชีพ การเปิดสอนหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีหลากหลาย ฯลฯ อีกทั้ งมีงบประมาณ
สนบัสนุนโรงเรียนในลกัษณะดงักล่าว การพฒันา ICT ในโรงเรียนระดบัต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณท่ีสูงในการ
พฒันาโรงเรียนดงักล่าว โรงเรียนเอกชนท่ีไม่มีทุนในการพฒันาจึงมีจาํนวนลดนอ้ยลงตามลาํดบั ซ่ึงโรงเรียนเอกชน
ขนาดเล็กหลายแห่งตอ้งปิดกิจการ ทั้งน้ีเพราะความไม่เท่าเทียมกนัทางโอกาสการจดัการศึกษา ซ่ึงโรงเรียนรัฐบาล
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มท่ี ในทางตรงกนัขา้มโรงเรียนเอกชนตอ้งลงทุนจดัการศึกษาด้วยตนเอง
ทั้งหมด แมรั้ฐจะช่วยเหลือดา้นเงินอุดหนุนกต็าม  

(2) กฎระเบียบต่าง ๆ มีจาํนวนมาก จึงเป็นขอ้จาํกดัท่ีทาํใหโ้รงเรียนไม่
สามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ ปัจจุบนัการศึกษาการศึกษาเอกชนอยู่ภายใตพ้ระราชบญัญติัโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 อีกทั้งเน่ืองจากการปฏิรูปการศึกษาทาํใหส้ํานักบริหารงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนยงัมิไดมี้
บทบาทชดัเจนต่อการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารระดบัสูง ทาํใหข้าดการผลกัดนัให้
เกิดการเปล่ียนแปลง แกไ้ข กฎระเบียบต่าง ๆ ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบนั เช่น ขอ้จาํกดัของการ
จดัตั้งโรงเรียนสองภาษา และกฎระเบียบเก่ียวกบัผูส้อนชาวต่างชาติ เป็นตน้ ซ่ึงมีขอ้กาํหนดจากกฎระเบียบของทาง
ราชการหลายประการนอกจากนั้นตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ส่วนท่ี 3 การบริหารและการจดัการศึกษาเอกชน มาตรา 44 ระบุใหก้ารศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคล และมี
คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรั้บใบอนุญาต ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์าร
ชุมชน ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า และผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวนกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์วิธีการสรรหา การเลือก



ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพน้จากตาํแหน่ง ให้เป็นไปตามกาํหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา 45 ใหส้ถานศึกษาเอกชนจดัการศึกษาไดทุ้กระดบั และทุกประเภทการศึกษาตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด โดยรัฐตอ้งกาํหนดนโยบายและมาตรการท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของเอกชนในดา้นการศึกษา ถึง
เวลาปัจจุบนัการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม   (ฉบบัท่ี 2)     
พ.ศ. 2545 ดงักล่าวก็ยงัมิไดมี้ความคืบหนา้ในส่วนของการศึกษาเอกชน การดาํเนินงานดงักล่าวซ่ึงตอ้งอยู่ภายใต้
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงเขตพื้นท่ีขาดความเขา้ใจ ความรู้ในการศึกษาเอกชน อีกทั้ งสํานักบริหารงาน
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนซ่ึงสังกดัสํานักปลดักระทรวงศึกษาธิการยงัขาดบทบาทท่ีชัดเจนจึงทาํให้เกิดปัญหาเชิง
นโยบายและความสบัสนต่อการปฏิบติัของโรงเรียนเอกชน 

(3) โรงเรียนเอกชนส่วนหน่ึง ตอ้งรับเด็กท่ีมาจากครอบครัวยากจนหรือ
มีรายไดน้อ้ย ทาํใหไ้ม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนไดแ้ละ หรือ เก็บไดไ้ม่เพียงพอต่อการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รายงานการวิจัยท่ีกองนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
(2552)  พบว่า โรงเรียนเอกชนโดยทัว่ไปมีฐานะการเงินทรุดลง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
เน่ืองจากรายได้จากค่าธรรมเนียมลดลง อันเป็นผลมาจากการลดลงของจํานวนนักเรียน ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็น
ผลกระทบจากนโยบายการขยายการจดัการศึกษาของภาครัฐ และอีกส่วนหน่ึงมาจากคุณภาพการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเอกชนเอง จึงส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียนเอกชนในภาพรวม 

(4)   การสนบัสนุนดา้นวิชาการโรงเรียนเอกชนไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
วิชาการจากหน่วยงานภาครัฐค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากรัฐมีงบประมาณจาํกดั จึงไม่สามารถพฒันาครูและบุคลากรใน
โรงเรียนเอกชนไดอ้ย่างทัว่ถึง และทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี ซ่ึงพฒันาไปอยา่งรวดเร็วได ้
โรงเรียนจึงจาํเป็นตอ้งช่วยตนเองมากข้ึน โรงเรียนขนาดเล็กและ หรือ โรงเรียนท่ีเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนไม่สูง
นกัจึงประสบปัญหาในเร่ืองน้ี นอกจากน้ีในการจดัการศึกษาบางประเภท เช่น การอาชีวศึกษาจาํเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ท่ี
ทนัสมยัเพือ่ใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัซ่ึงตอ้งลงทุนสูงโรงเรียนจึงไม่สามารถจดัหาใหเ้พียงพอต่อจาํนวนนกัเรียน 

(5) ดา้นบุคลากร ครูโรงเรียนเอกชนส่วนหน่ึงไดรั้บเงินเดือนไม่เต็มตาม
วฒิุ และ หรือ ไม่มีบญัชีเงินเดือนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ในอาชีพ จึงเป็นเหตุหน่ึงท่ีทาํใหค้รูเขา้ - ออก บ่อย 
และมีการลาออกระหวา่งปีการศึกษาประกอบกบันโยบายภาครัฐท่ีมีการสอบรรจุเพ่ือคดัเลือกบุคลากรครูเขา้สู่ระบบ
ราชการ ซ่ึงส่งผลใหค้รูโรงเรียนเอกชนสมคัรเขา้สอบแข่งขนัเพื่อบรรจุเขา้รับราชการ ทาํใหเ้กิดการขาดครู โรงเรียน
เอกชนตอ้งรับสมคัรบุคลากรครูเพ่ือดาํเนินการสอนต่อไปได ้เพื่อกิจการของโรงเรียนท่ีมีบุคลากรครูเป็นส่วนสาํคญั
สามารถดาํเนินกิจการไปได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผูเ้รียนกอปรกบัครูเห็นว่าการเขา้รับราชการมีความมัน่คง
มากกว่าการเป็นครูโรงเรียนเอกชนอนัแสดงให้เห็นถึงความไม่เสมอภาคในการจดัการศึกษาระหว่างภาครัฐและ
เอกชนอย่างชดัเจนอีกทั้งการข้ึนอตัราเงินเดือนของขา้ราชการซ่ึงส่งผลต่อการข้ึนอตัราเงินเดือนของครูโรงเรียน
เอกชน นอกจากน้ียงัประสบปัญหาการขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาองักฤษ 

(6) หน่วยงานอ่ืนและองค์การเอกชนต่างประเทศสามารถเขา้มาจัด
การศึกษาหรือเปิดธุรกิจการศึกษา และวิชาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะศึกษานอกระบบไดม้ากข้ึนตามแนวทางของ 
WTO ซ่ึงประเทศไทยเป็นสมาชิก WTO ทาํใหป้ระเทศไทยตอ้งเปิดการคา้เสรี ทาํใหโ้รงเรียนมีคู่แข่งมากข้ึน การท่ี



รัฐบาลเปิดการคา้เสรีภายใตก้รอบการคา้ของ WTO ซ่ึงประเทศไทยเป็นสมาชิก การเปิดเขตการคา้เสรี (Free 
Trade Area: FTA) ซ่ึงเป็นการตกลงเพื่อจะลดอุปสรรคทางการคา้ระหว่างประเทศใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเพื่อใหเ้กิด
การคา้เสรีระหว่างกนัและกนั การศึกษาอยู่ในส่วนของสินคา้ประเภทบริการท่ีอยู่ในข่าย FTA ดว้ยเช่นกนั เม่ือ
ประเทศไทยเปิดเสรีดา้นการคา้ดงักล่าว ทาํให้ต่างชาติสามารถเขา้มาดาํเนินการจดัการศึกษาในประเทศไทยได ้
เม่ือเปิดโอกาสเช่นน้ี ทาํใหก้ารศึกษาในประเทศไทยเกิดการแข่งขนัมิใช่เฉพาะแข่งขนักนัเองเท่านั้น แต่เป็นการ
แข่งขนัในระดับสากลมากข้ึน กล่าวคือ เกิดการแข่งขนัทางด้านการจัดการศึกษาระหว่างเอกชนด้วยกัน การ
แข่งขนักบัภาครัฐและต่างประเทศท่ีมาลงทุนจดัการศึกษาในประเทศไทย แบบการแข่งขนัโดยเสรีภายใตร้ะบบ
คุณภาพ 

1.4)   ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานทีดู่แลการศึกษาเอกชน 
1.4.1)    บุคลากรในหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคมีนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบั

จาํนวนโรงเรียน ท่ีตอ้งดูแล ทาํให้ไม่สามารถออกนิเทศโรงเรียนได้อย่างทัว่ถึง และยงัขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความชํานาญเฉพาะทาง เช่น ด้านอาชีวศึกษา หรือวิชาชีพต่าง ๆ จึงไม่สามารถแนะนําเชิงวิชาการให้
โรงเรียนได ้ทาํใหโ้รงเรียนขาดท่ีปรึกษา นอกจากนั้นยงัเกิดความสับสันในแง่ของการปฏิบติัทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ
ปัจจุบนัมีการเปล่ียนระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กอปรกบัความไม่ชดัเจนของสาํนกับริหารงาน
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทาํใหโ้รงเรียนเอกชนอยูภ่ายใตก้ารดูแลของเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงบุคลากรในเขตพื้นท่ี
การศึกษาขาดความรู้ความเขา้ใจในการศึกษาเอกชน 

1.4.2)  ระบบขอ้มูลสารสนเทศ ยงัไม่มีประสิทธิภาพทาํให้ไม่สามารถใช้ขอ้มูล
เพื่อพฒันาการศึกษาเอกชนไดอ้ย่างเต็มท่ี ทั้งน้ี เน่ืองจากการขาดการประสานงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ                  
สาํนกับริหารงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลโรงเรียนเอกชน 

1.4.3)  ผูบ้ริหารระดบัสูงเปล่ียนแปลอยูเ่สมอ ทาํใหข้าดความต่อเน่ืองในนโยบาย
การเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารระดบัสูงบ่อยคร้ังทาํใหเ้กิดความไม่แน่นอนทางดา้นนโยบาย สับสนต่อการปฏิบติั และ
ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ต่อการพฒันาการศึกษาเอกชน ซ่ึงคาบเก่ียวกบันโยบายการจดัการศึกษาของรัฐ 

1.5)   สภาพสังคมที่มีผลกระทบต่อการศึกษาเอกชนสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคตมีการ
เปลีย่นแปลง  ในหลายด้าน จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก  พบว่า 

1.5.1)   ด้านกฎหมายและนโยบายรัฐบาล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2540 ใหค้วามสาํคญักบัการศึกษา โดยมีเจตนาท่ีจะใหก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนในชาติ 
และตอ้งการให้องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยจะไดรั้บการคุม้ครอง
ตามกฎหมาย นอกจากนั้นยงัไดก้าํหนดสิทธิของชนชาวไทยใน มาตรา 43 ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย การจดั 
การศึกษาอบรมของรัฐต้องคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชน ทั้ งน้ี ตามท่ี
กฎหมายบญัญติั การจดัการศึกษาอบรมขององคก์ารวิชาชีพและเอกชนภายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐ ยอ่มไดรั้บความ
คุม้ครอง ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหบุ้คคลมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษา  นอกจากนั้นใน มาตรา 81 รัฐตอ้ง
จดัการศึกษาอบรมและสนบัสนุนใหเ้อกชนจดัการศึกษา อบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จดัให้มีกฎหมายเก่ียวกบั
การศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้



และปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข สนบัสนุนการคน้ควา้วิจยัในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันา
ประเทศ พฒันาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 

1.5.2) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม      
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)                 
พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรก ท่ีได้กาํหนดบทบญัญติัเก่ียวกับความมุ่งหมายและหลกัการจัด
การศึกษา สิทธิหนา้ท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจดัการศึกษา การบริหารและการจดัการศึกษา 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุน และ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้งน้ีในการจดัการศึกษาใหย้ึดหลกัใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดั ซ่ึง นอกเหนือ จากรัฐ 
เอกชน องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และส่วนอ่ืน ๆ ทั้งน้ีจะตอ้งมีเอกภาพเชิงนโยบายและหลากหลายการปฏิบติั 
สาํหรับการศึกษาเอกชนไดก้าํหนดว่าการบริหารและการจดัการศึกษาเอกชน ซ่ึงสามารถเปิดสอนไดห้ลากหลาย
รูปแบบ ใหมี้ความเป็นอิสระ มีการกาํกบั ติดตามประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของรัฐ สถานศึกษาท่ีจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานตอ้งเป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหาร โดยรัฐตอ้งให้การสนับสนุนดา้นเงินอุดหนุน    
การลดหย่อนหรือการยกเวน้ภาษีและสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา (พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ส่วนท่ี 3 การบริหารและการจดัการศึกษา
ของเอกชน มาตรา 43-46 (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 ก) 

1.6) นโยบายรัฐบาล 
1.6.1) นโยบายของรัฐบาลทุกรัฐบาล ได้กําหนดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัด

การศึกษา โดยมีการให้การอุดหนุนส่งเสริมและช่วยเหลือด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
สภาวการณ์ของประเทศในช่วงนั้น ๆ เพื่อเป็นการจูงใจและพฒันาคุณภาพ การจดัการศึกษาให้ดีข้ึน ซ่ึงเป็นการ
เปิดโอกาสใหก้บัเอกชนไดร่้วมรับผิดชอบในการจดัการศึกษา 

1.6.2) การวางแผนจดัตั้งโรงเรียน บางคร้ังมีผลกระทบจากผูมี้อาํนาจท่ีตอ้งการให้
สร้างโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี เพื่อสร้างความเจริญในทอ้งถ่ินทาํให้แผนการจดัตั้งโรงเรียนของรัฐไม่แน่นอน ส่งผล
ใหเ้อกชนไม่กลา้ลงทุนจดัตั้งสถานศึกษา รวมทั้งการจดัเขตการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม หรือ เขตก่อสร้างต่าง ๆ 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน เช่น บริเวณใกลก้บัโรงเรียนมีการก่อสร้างร้านเกม 
แหล่งบนัเทิง โรงงานท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะทางเสียง กล่ิน ขยะมูลฝอย เป็นตน้ 

1.6.3) นโยบายการรับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐไม่แน่นอนมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอทาํใหเ้อกชนไม่มัน่ใจในการเขา้มาลงทุนจดัการศึกษา 

1.6.4) นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐ ท่ีมุ่งให้นกัเรียนทุกคนไดรั้บ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 12 ปี ทาํให้โรงเรียนของรัฐในทุกสังกดัขยายตวัเพื่อรองรับนโยบาย ทาํให้นักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนลดลงโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเลก็และโรงเรียนอาชีวศึกษา 

1.6.5) นโยบายท่ีกําหนดให้โรงเ รียนมัธยมเป็นโรงเ รียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ดงันั้นโรงเรียนมธัยมภาครัฐส่วนใหญ่ท่ีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสจึงรับนกัเรียนท่ีจบมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เขา้



เรียนต่อมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ทั้งหมด ทาํให้นกัเรียนหนัไปเรียนสายสามญัมากข้ึน เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหน้กัเรียน
อาชีวศึกษาเขา้ใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนลดลง 

1.7) ด้านสังคม  
1.7.1) ลกัษณะวฒันธรรมไทยท่ีค่อนขา้งเปิดกวา้ง ทาํใหค้นไทยรับเอาวฒันธรรม

ต่างชาติโดยง่าย เกิดความเคล่ือนตวัทางสังคม มีการปรับเปล่ียนถ่ินท่ีอยู ่อาชีพ รวมทั้งสถานะทางสังคม ทาํใหเ้กิด
การยา้ยถ่ินเขา้เป็น แรงงาน ในต่างเมือง ต่างประเทศ รวมทั้งการประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม จึงมีความตอ้งการความรู้
และการศึกษาเฉพาะทางในการประกอบอาชีพมากข้ึน 

1.7.2) ลกัษณะท่ีตั้งของประเทศไทยท่ีเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาค เปิดโอกาสให้
ไทยเป็นศูนยก์ลางของการบริการ การท่องเท่ียว การคา้ และการผลิตเคร่ืองอุปโภคบริโภคเพื่อส่งออกให้กบั
ภูมิภาคน้ี จึงเป็นแนวโนม้ท่ีจะเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศึกษาในอนาคต 

1.7.3)  ประชาชนต้องการให้มีโรงเรียนในท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพ  และเสียค่า            
เล่าเรียนถูก โดยคาดหวงัวา่รัฐจะตอ้งจดับริการทางการศึกษาแต่เม่ือรัฐไม่มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะทาํใหท้ัว่ถึงและ
เอกชนเขา้ไปดาํเนินการจึงไม่สามารถจดัการศึกษาไดต้ามท่ีประชาชนตอ้งการได ้

1.7.4)   ในการจดัตั้งโรงเรียนตอ้งคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนใหเ้หมาะสมต่อการจดัการศึกษา และโรงเรียนไม่สามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มดงักล่าวได ้ทาํใหมี้กิจการ
บางอยา่งท่ีไม่เหมาะสมไปตั้งอยูใ่กลโ้รงเรียน 

1.7.5)   โรงเรียนเอกชนตอ้งแข่งขนัทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพกบัโรงเรียน
ของรัฐและโรงเรียนเอกชนดว้ยกนั ทาํใหโ้รงเรียนเอกชนขนาดเลก็หรือท่ีดอ้ยคุณภาพตอ้งประสบปัญหาขาดทุน
และลม้เลิกไป 

1.7.6)   ไม่มีการกาํหนดจาํนวนโรงเรียนแต่ละประเภทในเขตพื้นท่ีท่ีชดัเจน ทาํให้
บางพื้นท่ีมีโรงเรียนไม่เพียงพอกบัจาํนวนประชากร และบางพื้นท่ีมีโรงเรียนมากเกินไป  

1.8) ด้านเศรษฐกจิ 
1.8.1)   จากวิกฤตทางเศรษฐกิจทาํให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายประเภทตอ้ง

ลม้เลิกกิจการ ลดขนาดลง หรือ เปล่ียนรูปแบบการบริหารจดัการ ก่อใหเ้กิดปัญหาการว่างงาน การนาํเทคโนโลยี
เขา้มาช่วยในกระบวนการผลิต ทาํให้แรงงานบางประเภทขาดแคลน นอกจากนั้นยงัขาดการวางแผนและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทาํใหเ้กิดความซับซอ้นและขาดแคลนในบางเร่ือง ภายใตข้อ้ผกูพนัขององคก์าร
การคา้โลก (WTO) และ APEC ร่วมทั้ง การเปิดเขตการคา้เสรี (FTA) การบริการทางการศึกษาเป็นธุรกิจบริการ
ประเภทหน่ึงท่ีเปิดโอกาสใหต่้างชาติเขา้มาลงทุนในประเทศไทย โรงเรียนเอกชนจึงตอ้งปรับตวัจดัการศึกษาใหมี้
คุณภาพสูงข้ึนและเป็นสากลมากข้ึนเพือ่แขง่ขนักบัต่างชาติ   

จากการวิเคราะห์สภาพดังกล่าวทาํให้เห็นว่าโรงเรียนเอกชนโดยทั่วไปได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นนโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ทาํให้โรงเรียนเอกชน
ตอ้งปรับตวัเองให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว การท่ีรู้เท่าทนัอนาคต หรือ การเปล่ียนแปลง ทาํให้โรงเรียน
เอกชนสามารถอยูร่อด และดาํเนินกิจการการเรียนการสอนไดต่้อไปในอนาคต ดงันั้นจึงควรมีการประเมินผลการ



จดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบเพื่อให้เห็นจุดเด่นจุดด้อย เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข และพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง        

บทสรุปกรอบแนวคิดในการประเมินด้านบริบท ของการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงไดก้าํหนด
องค์ประกอบของการประเมินด้านบริบทท่ีสอดคลอ้งกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก  คือ         
1) สภาพและความตอ้งการของสังคมดา้นการจดัการศึกษา 2) นโยบายและจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา โดยมี
จุดมุ่งหมายของการประเมิน คือ นโยบายและจุดมุ่งหมายของโรงเรียนในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายในดา้นการจดัการศึกษาหรือไม่ อยา่งไร ซ่ึงสภาพแวดลอ้มภายนอก
คือ ทิศทาง และแผนการจดัการศึกษาของชาติ ส่วนสภาพแวดลอ้มภายในคือปทสัถานของการเป็นสถานศึกษา
คาทอลิก  ดงันั้นเพื่อใหก้ารประเมินดา้นบริบทมีความชดัเจน และตรงจุดมุ่งหมายของการประเมิน จึงกาํหนดเป็น
ตวับ่งช้ี ไดด้งัน้ี  

ตัวบ่งช้ีที ่ 1 นโยบายการจดัการศึกษาของโรงเรียนมีความสอดคลอ้งกบัทิศทาง 
และแผนการจดัการศึกษาของชาติ  

ตัวบ่งช้ีที ่ 2 นโยบายการจดัการศึกษาของโรงเรียนมีความสอดคลอ้งกบัแนวทาง
ของการจดัการศึกษาของสถานศึกษาคาทอลิก 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา            
พนัธกิจ และเป้าประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4 จุดเนน้ และ จุดเด่น ท่ีส่งผลสะทอ้นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
2)   มติิการประเมนิด้านปัจจยัป้อนเข้า 

เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในองคป์ระกอบดา้นปัจจยัป้อนเขา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินคร้ัง
น้ี ซ่ึงกล่าวคือ 1) แผนการดาํเนินงาน และโครงสร้างองคก์าร 2) องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา (2.1) สาระ
เน้ือหาในการศึกษา (2.2) ครู ผูส้อน หรือผูใ้หก้ารเรียนรู้ (2.3) ส่ือและอุปกรณ์สาํหรับการศึกษา (2.4)รูปแบบ
วิธีการเรียนการสอน (2.5) ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนการศึกษา (2.6) เงินทุนสนบัสนุน (2.7) 
สถานท่ีศึกษาและบรรยากาศแวดลอ้ม (2.8)  ผูเ้รียน และ 3) หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี  

2.1) แผนการดาํเนินงาน และโครงสร้างองคก์าร   
การพฒันาองค์การเพื่อการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตินั้ น การวางแผนกลยุทธ์ 

(strategic planning)  นบัเป็นเคร่ืองมือในการกาํหนดยทุธศาสตร์  ท่ีเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในการบริหาร
องคก์ารทั้งภาครัฐและเอกชน  จนคาํว่า  “Vision” “Mission”  และ “SWOT  Analysis”  กลายเป็นคาํท่ีติดปากกนั
ในหมู่ผูบ้ริหาร  หลายองค์การได้ลงทุนลงแรงและเวลาในการจัดวางแผนกลยุทธ์เป็นจาํนวนมาก (ทศพร                 
ศิริสัมพนัธ์, 2539; วฒันา  วงศเ์กียรติรัตน์, 2540) อยา่งไรก็ตาม  การมีแผนกลยทุธ์ท่ีวางไวอ้ยา่งงดงามกมิ็ไดเ้ป็น
หลกัประกนัว่าองคก์ารนั้นจะกา้วไปสู่ความสําเร็จได ้ หากองคก์ารนั้นไม่สามารถท่ีนาํกลยุทธ์ท่ีวางไวไ้ปปฏิบติั
ให้บรรลุผลสําเร็จเป็นรูปธรรม  และบ่อยคร้ังท่ีพบว่า  แผนกลยุทธ์ท่ีถูกกาํหนดมาอย่างดีตอ้งประสบกบัความ
ลม้เหลวเพราะองคก์ารไม่สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนพฒันาส่วนต่างๆ ของตวัเองเพื่อท่ีจะนาํกลยทุธ์นั้นไปปฏิบติัให้
เกิดผลได ้ ซ่ึงนอกจากจะทาํใหแ้ผนกลยทุธ์ไดล้งทุนลงแรงตอ้งสูญเปล่าแลว้ก็ยงัทาํใหศ้รัทธาของคนในองคก์ารท่ี



มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ตอ้งเส่ือมลงไปดว้ย  หลงัจากท่ีองค์การไดว้างวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ในการท่ีจะ
บรรลุวิสัยทัศน์แล้ว ก็มาถึงขั้นตอนของการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัซ่ึงโดยปกติองค์การต่างๆ ก็มักใช้การ
วางแผนปฏิบติัการ (action  plan) โดยการแปลงกลยทุธ์ต่างๆ ท่ีจะนาํไปบรรจุในแผนปฏิบติัการนั้นนอกจาก
จะตอ้งคาํนึงถึง “ส่ิงท่ีอยากจะทาํ”  ซ่ึงอยู่ในแผนกลยทุธ์แลว้  ก็ยงัตอ้งคาํนึงถึง “ส่ิงท่ีตอ้งทาํ”  กบัองคก์ารเพื่อให้
องคก์ารสามารถท่ีจะนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติัใหเ้กิดผลไดด้ว้ย  สาํหรับ  “ส่ิงท่ีตอ้งทาํ”  เพื่อเตรียมองคก์ารใหพ้ร้อม
สาํหรับการนาํกลยทุธไ์ปปฏิบติันั้นกป็ระกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 1) การวิเคราะห์กลยทุธ์เพ่ือทราบถึงขอบเขต
ของผลกระทบของการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ท่ีจะมีต่อส่วนต่างๆ ขององคก์าร 2)  การวิเคราะห์และปรับโครงสร้าง
องคก์าร  3) การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบงาน 4) การปรับการจดัอตัรากาํลงัคน  5) การพฒันาทรัพยากรบุคคล
ในองคก์าร 6) การพฒันาวฒันธรรมขององคก์าร ซ่ึงกิจกรรมการพฒันาองคก์ารเหล่าน้ี  ควรไดรั้บการพิจารณา  
และเลือกนาํมาบรรจุอยูใ่นแผนปฏิบติัการอนัเป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์ดว้ย  โดยขอ้พิจารณาในรายละเอียด
ของแต่ละประเด็นมี ดงัน้ี 

2.1.1) การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์  (Strategic  Change  Analysis)              
การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธ์ คือ การพิจารณาว่ากลยทุธ์ท่ีองคก์ารเลือกใชน้ั้นเป็นกลยทุธ์ในลกัษณะใด 
และจะส่งผลให้ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงองคก์ารมากนอ้ยเพียงใดอย่างไรบา้ง ซ่ึงการจาํแนกประเภทของกลยุทธ์
ตามลกัษณะของผลกระทบในการปรับเปล่ียนองคก์ารทาํได ้ ดงัตารางท่ี  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตารางท่ี  7   ประเภทของกลยทุธ์ตามลกัษณะของผลกระทบในการปรับเปล่ียนองคก์าร 
 
ประเภทของกลยุทธ์ ลกัษณะของกลยุทธ์ การเปลีย่นแปลงองค์การ 

1. กลยทุธ์แบบต่อเน่ือง  
Continuation  Strategy 

ดาํเนินการต่อไป  ตามกลยทุธ์เดิมท่ีเคยปฏิบติัมา ไม่จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียน
ขนาดใหญ่ 

2. กลยทุธ์แบบท่ี
เปล่ียนเป็นประจาํ
Routine Strategic  
Change 

การปรับกลยทุธ์ตามฤดูกาลหรือเง่ือนไขอ่ืนท่ีตอ้งทาํ
เป็นประจาํ เช่น การลดราคาเคร่ืองปรับ อากาศใน
ฤดูหนาว การเปล่ียนจงัหวะการส่งนํ้ า  ชลประทาน
ในฤดูการเพาะ-ปลูกพืชฤดูแลง้และฤดูฝน ฯลฯ 

อาจมีการเปล่ียนแปลงวิธีการ
ปฏิบติังานบา้ง 

3. การเปล่ียนกลยทุธ์
ในวงจาํกดัLimited 
Strategic Change 

มีการเปล่ียนแปลงมาผลิตสินคา้ใหม่ หรือเจาะตลาด
ใหม่แต่ไม่แตกแนวไปจากเดิมมากนกั เช่น การท่ี
บริษทัขายนมสดออกผลิตภณัฑน์มไขมนัตํ่าเพิม่ข้ึน
ข้ึนมา หรือการท่ีการรถไฟเพิ่มตูร้ถชั้นพิเศษข้ึนมา 
ใหม่ 

มีการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบติังานบา้ง  แต่ไม่กระทบ
ต่อองคก์ารโดยส่วนใหญ่ 

4. การปรับเปล่ียนกล
ยทุธ์รุนแรง Radical 
Strategic Change 

เป็นการเปล่ียนแปลงประเภทของผลิตภณัฑใ์หม่ท่ี
ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทัว่ทั้งองคก์าร เช่น การท่ี
ธนาคารออมสินเปล่ียนจากการเนน้การระดมเงิน
ออมมาเนน้ท่ีการปล่อยสินเช่ือใหผู้มี้รายไดน้อ้ย 
หรือการท่ีบริษทัซีพี  เขา้มาทาํธุรกิจส่ือสาร
โทรคมนาคม ฯลฯ 

มีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
องคก์าร ระบบงานเทคโนโลยี
การจดัอตัรากาํลงัและ 
วฒันธรรมองคก์าร ฯลฯ  
อยา่งมาก 

5. การปรับเปล่ียน
ทิศทางขององคก์าร 
organizational  
Redirection 

ไดแ้ก่การเลิกประกอบกิจการเดิมและหนัไป
ประกอบกิจการอยา่งอ่ืนแทน เช่น การท่ีกรม
ราชทณัฑเ์ปล่ียนจากการกกัขงัเพื่อลงโทษมาเป็น
การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ทน หรือการท่ีกรม
วิเทศสหการการเปล่ียนจากการเป็นแหล่งรับความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศมาเป็นศนูยใ์หค้วาม
ช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ ฯลฯ 

มีการเปล่ียนแปลงในเกือบ 
ทุกส่วนขององคก์ารใหม่เกือบ
ทั้งหมด 

 
จากตารางท่ี 7  การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธ์น้ีจะช่วยใหส้ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ถึง

ขอบเขตของการเปล่ียนแปลงในส่วนต่างๆ ขององคก์ารท่ีจะตามมาได ้ซ่ึงนอกจากจะช่วยในการเตรียมการสาํหรับการ
ปรับปรุงองคก์ารแลว้กย็งัช่วยพิจารณาความเหมาะสมเป็นไปไดข้องกลยทุธท่ี์กาํหนดข้ึนดว้ย 



2.1.2) การวิเคราะหแ์ละปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ารในการปรับเปล่ียนกลยุทธ์
นั้นหากมีกลยุทธ์ท่ีจะทาํให้โครงสร้างเดิมขององค์การไม่สามารถท่ีจะนํากลยุทธ์ไปปฏิบติัได้ก็จะตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนลกัษณะการจดัโครงสร้างขององคก์ารดว้ย สาํหรับกลยทุธ์ท่ีจะตอ้งทาํใหมี้การปรับเปล่ียนโครงสร้าง
ขององคก์ารนั้นกไ็ดแ้ก่ 
  
ตารางท่ี  8   กลยทุธ์ท่ีทาํใหมี้การปรับเปล่ียนโครงสร้างขององคก์าร 
 

กลยทุธ์ การปรับเปลีย่นโครงสร้างองค์การ 
การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีตอ้ง
สายการผลิตใหม่ 

ตอ้งมีการจดัสายการผลิตข้ึนมาใหม่  และปรับระบบงานของส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น การจดัซ้ือ  โกดงั  การจดัจาํหน่าย  และงานสนบัสนุนเพื่อ
รองรับสายงานการผลิตใหม่ 

การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีไม่
เก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑเ์ดิมหรือการ
แตกตวั (Diversification) 

อาจตอ้งมีการตั้งองคก์ารใหม่ข้ึนมาดาํเนินการ หรือจดัโครงสร้างองคก์าร
ออกเป็นหน่วยตามยทุธศาสตร์ (Strategic Business Unit) 

การปรับเปล่ียนระบบงานเทคโนโลยี
การผลิตหรือการร้ือปรับระบบงาน 
(business Process  Reengineering) 

อาจตอ้งมีการปรับเปล่ียนการจดัโครงสร้างองคก์ารใหส้อดคลอ้งกบั
กรรมวิธีการผลิต เช่น การเปล่ียนวิธีการทาํบตัรประชาชนโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศแทนคน หรือ การใชหุ่้นยนตแ์ทนคนในการผลิต
รถยนต ์ฯลฯ 

การปรับเปล่ียนกลยทุธ์การตลาดโดย
การเพิม่หรือลดประเภทของลกูคา้ท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

อาจตอ้งมีการปรับโครงสร้างองคก์ารใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย   
ถา้เป็นองคก์ารท่ีจดัโครงสร้างตามกลุ่มลกูคา้ เช่น การท่ีโรงพยาบาลของ
รัฐตอ้งเพิ่มช่องทางเฉพาะสาํหรับคนไขท่ี้อยูใ่นระบบประกนัสังคม หรือ
การท่ีบริษทัตอ้งจดัตั้งโชวรู์มใหม่สาํหรับลูกคา้แต่ละระดบัรายได ้ฯลฯ 

การเปล่ียนกลยทุธ์การตลาดโดยการ
ขยายหรือลดตลาดในเชิงภูมิศาสตร์ 

อาจตอ้งมีการปรับโครงสร้างโดยการจดัใหมี้หน่วยเคล่ือนท่ี (Mobile 
Unit) หรือการจดัโครงสร้างองคก์ารตามภูมิศาสตร์ (Geographical 
Organizational Design) 

การร่วมทุน (Joint Venture) จะตอ้งมีการปรับโครงสร้างองคก์ารเพื่อดาํเนินกิจการท่ีเกิดจากการร่วม
ทุนเน่ืองจากนโยบายการบริหารบุคคลการเงิน  และวฒันธรรมองคก์าร
อาจแตกต่างไปจากเดิม 

การใชก้ารจา้งเหมาแทนการ
ดาํเนินการเอง 

อาจตอ้งมีการยบุโครงสร้างเดิมและใหค้นออกจากงานหรือไปปฏิบติังาน
อ่ืน 

การยบุเลิกกิจการ ตอ้งมีการยบุเลิกโครงสร้างองคก์ารเดิมและใหค้นออกจากงานหรือไป
ปฏิบติังานอ่ืน 

 



จากตารางท่ี 8 ส่ิงสาํคญัในการปรับโครงสร้างองคก์ารกคื็อ การจดัแบ่งส่วนงานใหส้อดคลอ้ง
กับภารกิจของหน่วยงาน โดยให้มีความคล่องตัวในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ              
การปรับเปล่ียนกลยทุธ์ บางคร้ังทาํใหอ้งคก์ารจาํเป็นตอ้งปรับระบบ กระบวนการปฏิบติังานเพื่อใหก้ารปฏิบติังาน
เป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีกาํหนดข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีการปรับกลยทุธ์นั้นๆ ทาํใหต้อ้งมีการปรับโครงสร้าง
ขององคก์ารดว้ย ในการปรับระบบงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์นั้น มีแนวทางปรับระบบงาน ดงัตารางท่ี 9    

 
ตารางท่ี   9    กลยทุธ์กบัการปรับระบบงาน 
 

กลยทุธ์ การปรับระบบงาน 
กลยทุธ์แบบต่อเน่ือง 
(Continuation Strategy) 

ระบบงานยงัคงเดิมเป็นส่วนใหญ่ โดยอาจมีการปรับปรุงงาน
เลก็นอ้ยเพื่อพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน 

2. กลยทุธ์แบบท่ีเปล่ียนเป็นประจาํ
(Routine Strategic Change) 

ระบบงานยงัคงเดิมเป็นส่วนใหญ่  โดยมีการปรับปรุงงานเลก็นอ้ย
เพือ่พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน 

3.  การเปล่ียนกลยทุธ์ในวงจาํกดั (Limited 
Strategic Change) 

อาจตอ้งมีการปรับระบบงานคร้ังใหญ่ เช่น ปรับเทคโนโลยกีารผลิต 
สร้างสายการผลิตข้ึนมาใหม่ หรือ ร้ือปรับระบบงานเดิมทั้งหมด 

4.  การปรับเปล่ียนกลยทุธ์อยา่งรุนแรง 
(Radical Strategic Change) 

มีการสร้างระบบงานใหม่ข้ึนมารองรับกลยทุธ์ โดยอาจคง
ระบบงานเดิมไวบ้างส่วน หรืออาจร้ือท้ิงระบบงานเดิมทั้งหมด 

5.  การปรับเปล่ียนทิศทางขององคก์าร
(Organizational Redirection) 

ระบบงานเดิมมกัจะใชก้ารไม่ได ้ จึงจาํเป็นตอ้งออกแบบสร้าง
ระบบงานใหม่ 

  
จากตารางท่ี 9   สาํหรับเทคนิควิธีการปรับระบบงานนั้น ไดแ้ก่  1) การปรับปรุงงานแบบ 

Work Simplification ซ่ึงหมายถึงการปรับปรุงงานโดยการวิเคราะห์แยกออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ แลว้พิจารณา            
ตดั ยุบรวม หรือแกไ้ขให้ระบบงานส้ันข้ึน ใชเ้วลาและทรัพยากรน้อยลง และง่าย สะดวกต่อการปฏิบติัมากข้ึน    
2) การร้ือปรับระบบงาน (Business Process  Reengineering) ซ่ึงเป็นร้ือระบบงานเดิมออกทั้งหมดในกระบวนงาน
หน่ึงๆ  แล้วออกแบบสร้างระบบงานใหม่ข้ึนมาแทนท่ีโดยพิจารณาถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนัมาใชเ้พือ่ทาํใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยา่งมาก เช่น การนาํระบบอตัโนมติั (Automation) มา
ใช้แทนคนในการผลิต หรืองานสํานักงาน 3) การปรับระบบงานโดยกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Improvement) ซ่ึงหมายถึงการสร้างวฒันธรรมในองคก์ารใหผู้ป้ฏิบติังานทุกคนมีส่วนรวมในการคิด
ริเร่ิม และดาํเนินการปรับปรุงคุณภาพงานในส่วนต่างๆ ขององคก์ารอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

2.1.3) การปรับการจดัอตัรากาํลงัคน เม่ือมีการปรับกลยทุธ์  ตลอดจนโครงสร้าง
และระบบงานขององคก์ารแลว้ ขั้นตอนต่อมาของการปรับเปล่ียนองคก์ารก็ไดแ้ก่  การปรับการจดัอตัรากาํลงัคน 
เพือ่จดัคนลงไปปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการปรับการจดัอตัรากาํลงัน้ีอาจทาํได้
โดย ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ท่ีไม่ส่งผลกระทบใหมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารก็อาจใชเ้พียง



วิธีการปรับลกัษณะการมอบหมายงาน (Reassignment) เพื่อจดัแบ่งงานท่ีเกิดข้ึนมาใหม่ หรืองานท่ีเปล่ียนไปกบั
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอยูเ่ดิม 

2.1.4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการปรับกลยุท ธ์ขององค์การนั้ น                     
การพฒันาทรัพยากรบุคคลถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยใหก้ารนาํกลยทุธไ์ปปฏิบติัประสบผลสาํเร็จ เพราะใน
การปรับกลยทุธ์นั้นมกัทาํใหค้นในองคก์ารตอ้งปรับเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ และ ทศันคติในการทาํงาน  เช่น  
การเปล่ียนกลยุทธ์ การดาํเนินงานของทางราชการจากการลงมือจัดการบริการเอง มาเป็นการกาํกบัดูแลและ
ส่งเสริมนั้นกจ็ะตอ้งมีการปรับแนวคิด  แนวการปฏิบติังานของบุคลากรขนานใหญ่  เป็นตน้ การฝึกอบรม  การให้
การศึกษา  และการพฒันาคนดว้ยวิธีการอ่ืนๆ  เช่น การมอบหมายงาน การหมุนเวียนงาน หรือการสอนงาน ฯลฯ  
จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการพฒันาคนในองค์การให้สามารถนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
สาํหรับ  แนวทางการพฒันาบุคคลเพื่อนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติันั้น  มีขอ้พิจารณาท่ีสาํคญั  ดงัน้ี  1) ควรมีการวาง
แผนการพฒันาบุคคลให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ขององคก์าร ระบบงานและการปรับอตัรากาํลงัท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปรับกลยทุธ์นั้นๆ ทั้งในแง่ของเน้ือหาและจงัหวะเวลา  2)  กิจกรรมต่างๆ ในการพฒันาบุคคลนั้นสามารถใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสาร  ตอกย ํ้าใหบุ้คลากรมีความเขา้ใจในกลยทุธ์ใหม่ขององคก์าร 3) ก่อนการแต่งตั้งโยกยา้ย 
หรือบรรจุผูป้ฏิบติังานในตาํแหน่งงานใดก็ตามควรตอ้งแน่ใจว่าผูป้ฏิบติังานคนนั้นไดรั้กการพฒันาให้มีความรู้
ความสามารถเพียงพอสาํหรับงานนั้นแลว้  4) กิจกรรมการพฒันาบุคคลจะส่งผลใหก้ารปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ปฏิบติังานก็ต่อเม่ือ (4.1 ) ผูบ้งัคบับญัชาทราบจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนั้น และกาํชบัผูป้ฏิบติังานท่ีจะเขา้รับ 
การศึกษาหรือฝึกอบรมให้ตระหนกัถึงความคาดหวงัของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อเขาในการเขา้รับการพฒันาคร้ังน้ี
(4.2)  ผูบ้งัคบั บญัชาใหค้วามสาํคญั และสนใจไต่ถามถึงส่ิงท่ีไดรั้บการฝึกอบรมมา (4.3) ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย
งานท่ีผูผ้า่นการฝึกอบรมไดใ้ชค้วามรู้และทกัษะท่ีไดเ้รียนรู้มาและคอยติดตามสนบัสนุนดา้นต่างๆ ใหส้ามารถนาํ
ความรู้นั้นมาใชใ้หไ้ดผ้ล (4.4)  ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารเสริมแรงและกาํลงัใจเม่ือมีการนาํความรู้ใหม่มาใชใ้นงาน 

2.1.5) การพัฒนาวัฒนธรรมขององค์การ  ในการปรับเปล่ียนกลยุทธ์การ
ดาํเนินงานขององคก์ารนั้น  ในบางคร้ังอาจตอ้งมีการปรับเปล่ียนวฒันธรรมขององคก์ารดว้ย เช่น การเปล่ียนกล
ยุทธ์ของกรมราชทัณฑ์จากการท่ีเน้นการคุมขงัเพื่อลงโทษ  มาเป็นการพฒันาคนนั้นเท่ากับเป็นการเปล่ียน
วฒันธรรมองค์การใหม่อย่างพลิกโฉม ฯลฯ ซ่ึงการเปล่ียนวฒันธรรมองค์การในลกัษณะดงักล่าวน้ี จะตอ้งใช้
วิธีการหลายๆ อยา่งประกอบกนั  เช่น 1) ใชก้ารรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์คาํขวญั  วิสัยทศัน ์และกลยทุธ์ใหม่ อยา่ง
เขม้ขน้และต่อเน่ือง  2) ใชก้ารประชุมช้ีแจงจากการเปล่ียนแปลงเร่ืองต่างๆ เช่นโครงสร้างระบบงาน  เป็นเวทีท่ีใช้
ช้ีแจงและตอกย ํ้าถึงความจาํเป็นในการท่ีตอ้งปรับเปล่ียนวฒันธรรมการทาํงานใหม่  3) ใชก้ารนาํนวตักรรมใหม่ 
เช่น เคร่ืองมือใหม่  การจดัโครงสร้างใหม่  ระบบงาน  เป็นเวทีท่ีใชช้ี้แจงและตอกย ํ้าถึงความจาํเป็นในการท่ีตอ้ง
ปรับเปล่ียนแปลง 4)ใชก้ารเปิดโอกาสให้กบับุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ขององคก์าร
ในการปลูกฝังวฒันธรรมใหม่ 5)ใช้การแต่งตั้ งโยกยา้ย การพิจารณาความดีความชอบในการแสดงให้คนใน
องคก์ารเห็นถึงรางวลั  และการลงโทษในการยอมรับ หรือปฏิเสธวฒันธรรมองคก์ารใหม่ สาํหรับปัจจยัท่ีสาํคญัท่ี
สุกต่อการปรับเปล่ียนวฒันธรรมการทาํงานของคนในองค์การนั้น  ได้แก่ (1)  ส่ิงท่ีผูน้ําให้ความสําคญั และ           
คอยติดตาม กาํกบัดูแลอยูเ่สมอ และทุ่มเทให้การสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นการให้วฒันธรรมใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบั
กลยุทธ์ (2)  ลกัษณะการปฏิบติังานและปฏิบติัตนของผูน้าํในสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงควรจะตอ้งสอดคลอ้งกบักล



ยุทธ์และนโยบายท่ีประกาศไว  ้ (3) การปฏิบัติตนของผูน้ ําให้เป็นตัวอย่าง และการยกย่องบุคคลตัวอย่างใน
องคก์าร  (4) การท่ีผูน้าํพยายามส่ือสารตอกย ํ้า เป็นหมาย เกณฑก์ารติดตามผลงาน ตลอดจาความหมายและสาํคญั
จาํเป็นของกลยุทธ์ใหม่และวฒันธรรมการทาํงานใหม่อย่างสมํ่าเสมอ (5) หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาความดี
ความชอบ การลงโทษ และการแต่งตั้งโยกยา้ย 

2.2) กลยุทธ์ในการพฒันาองค์การ 
ท่ีกล่าวมาเป็นการเสนอให้เห็นถึงส่วนสําคญัขององค์การท่ีอาจจะต้องมีการ

ปรับเปล่ียนเพือ่ใหอ้งคก์ารสามารถนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัไดส้าํเร็จ ซ่ึงการปรับเปล่ียนส่วนต่างๆ ดงักล่าวนั้นมี
กลยทุธ์ในการปรับเปล่ียนไดห้ลายกลยทุธ ์ ซ่ึงมีพอสรุปไดด้งัน้ี 

2.2.1) การปรับเปล่ียนโดยการสั่งการ การปรับเปล่ียนองคก์ารดว้ยวิธีน้ีเป็นการท่ี
ผูบ้ริหารใช้อาํนาจสั่งการอย่างเป็นทางการให้มีการปรับเปล่ียนในส่วนต่างๆ ท่ีจาํเป็น ซ่ึงโดยผูท่ี้ปฏิบติังานมี
หนา้ท่ีเพียงปฏิบติัตามคาํสั่งเท่านั้นซ่ึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสมเฉพาะในสถานการณ์ท่ีวิกฤติท่ีทุกส่วนมีความสับสน
วุ่นวายและในสถานการณ์ท่ีทุกอย่างสงบเรียบร้อยราบร่ืนอย่างมากโดยท่ีทุกคนในองคก์ารพร้อมจะปฏิบติัตาม 
ทุกอยา่งท่ีผูน้าํตอ้งการ 

2.2.2) การปรับเปล่ียนโดยการให้มีส่วนร่วมในวงจาํกดัการปรับเปล่ียนองคก์าร
ดว้ยวิธีน้ีใชก้ารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรท่ีมีสาํคญัโดยตาํแหน่งหนา้ท่ีหรือโดยการยอมรับอยา่งไม่เป็นทางการเขา้มา
มีส่วนร่วมในการเป็นผูน้าํในการปรับเปล่ียนองคก์าร คณะกรรมการปฏิรูปองคก์าร  และการใชก้ารบริหารโดย
วตัถุประสงค ์(Management By Objectives หรือ MBO) ฯลฯ  ซ่ึงอาจจะเป็นการลดกระแสการต่อตา้นไดบ้า้ง  
และเป็นการระดมความคิดความร่วมมือจากหลายฝ่าย แต่อาจจะมีปัญหาเร่ืองความล่าช้า ความเบ่ียงเบนจาก
เป้าหมายเดิมได ้

2.2.3) การปรับเปล่ียนองค์การโดยการสร้างกระแสวฒันธรรมใหม่ วิธีน้ีใช้การ
เปิดโอกาสให้ทุกๆคนในองค์การสามารถริเร่ิมให้มีการเปล่ียนแปลงต่างๆ องค์การไดอ้ย่างกวา้งขวางท่ีสุด เช่น   
การจกัใหมี้ระบบขอ้เสนอแนะ  การจดัใหมี้การจดัระบบงานกนัเองในทีม (Autonomous workteam)  หรือการจดัให้
มีระบบการจดัการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) ฯลฯ  วิธีการเหล่าน้ีอาจช่วยใหมี้การเปล่ียนแปลง
องคก์ารในจุดต่างๆ อยู่เสมอซ่ึงเป็นการทาํใหอ้งคก์ารเรียนรู้และปรับตวัอยูต่ลอดเวลา  แต่การเปล่ียนแปลงนั้นอาจ
เป็นไปเพียงในวงจาํกัดหากองค์การไม่มีระบบการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ภายในท่ีดีพอและท่ีสําคญัก็คือการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจไม่สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ท่ีวางไวแ้ละเม่ือผูป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วมปรับสร้างส่ิงใดข้ึน
มาแลว้ ความรู้สึกหวงแหน เป็นเจา้ของอาจเป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีเขาคิดริเร่ิมข้ึนมาได ้

2.2.4) กลยทุธ์แบบผสม เป็นการนาํกลยทุธ์การเปล่ียนแปลงองคก์ารหลายๆ แบบ
มาใช้ร่วมกนั เช่น ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงใช้ กลยุทธ์การสั่งโดยผูบ้ริหารระดับสูงลงมาเป็นวิทยากรในการ
บรรยายเร่ืองการปรับกลยทุธ์การดาํเนินงานขององคก์ารดว้ยตวัเอง การประกอบกบัการสร้างทีมงานการร้ือปรับ
ระบบงานของสาขา และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ขององคก์ารอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการพฒันาส่วนต่างๆ 
ขององคก์ารดว้ยกลยทุธก์ารเปล่ียนแปลงองคก์ารท่ีต่างกนั 



ดงันั้น  การพฒันาองค์การเพื่อการนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติันั้น เป็นขั้นตอนท่ีมี
ความสาํคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่าการวางแผนกลยทุธ์ขององคก์าร  เกือบทุกคร้ังท่ีมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ องคก์าร
กจ็ะตอ้งปรับตวัตาม  เพือ่ใหส้ามารถปฏิบติังานตามกลยทุธ์ท่ีเปล่ียนไปได ้

นอกจากน้ีแนวคิด รูปแบบ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลการดาํเนินงานของ
องคก์าร ตามรูปแบบการประเมินแบบวิธีดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) พบว่าจะเร่ิมตน้จากองคก์ารทาง
ธุรกิจเป็นส่วนใหญ่  แล้วจึงนํามาดัดแปลงใช้กับองค์การของรัฐและองค์การท่ีไม่ มุ่งผลกําไรรวมทั้ ง
สถาบนัการศึกษาในท่ีสุด  ซ่ึง Kaplan & Norton (2005) ไดคิ้ดและพฒันาวิธีดุลยภาพ มาตั้งแต่ตน้ปี ค.ศ. 1990  
เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาตวับ่งช้ีขององคก์ารธุรกิจ ซ่ึงตวับ่งช้ีดา้นการเงินเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถทาํไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช ้ วิธีดุลยภาพ เป็นเคร่ืองมือวดัประสิทธิผลของโปรแกรมและทรัพยากรภารกิจและ
จุดมุ่งหมาย ขอ้แสนอแนะภาระงานบริการ วตัถุประสงค ์ผลกระทบของการจดัการศึกษาองคก์ารท่ีครอบคลุม
มุมมองในการจดัการ 4 ดา้น ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นกระบวนการปฏิบติังาน
ภายในและมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา โดยทั้ง 4 มุมมอง จะเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์และกลยทุธ์ของ
องคก์าร และประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์ตวับ่งช้ี เป้าหมาย และวิธีการ การประเมินผลองคก์ารดว้ยวิธีดุลยภาพ 
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับวดัผลและประเมินผลการดาํเนินกลยุทธ์ขององคก์าร โดยแนวคิดในเร่ืองของการ
ประเมินผลองคก์ารดว้ยวิธีดุลยภาพนั้นเร่ิมตน้จาก Kaplan & Norton (1996) ไดเ้สนอแนวคิดในเร่ืองของ
(Financial Indicators) เพียงอยา่งเดียว องคก์ารควรใหค้วามสาํคญัต่อดชันีวดัในมุมมองดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย ทั้งน้ี 
เน่ืองจากดชันีวดัทางดา้นการเงินมีขอ้จาํกดัหลายประการ คือ 1) ในการดาํเนินธุรกิจนั้น มีปัจจยัท่ีไม่สามารถจบั
ตอ้งได ้เช่น ความพึงพอใจของลูกคา้ ความรู้ ความสามารถในการพฒันาเทคโนโลย ีเป็นตน้ ซ่ึงไม่สามารถใชด้ชันี
วดัดา้นการเงินมาประเมินได ้2) ดชันีวดัดา้นการเงินบอกใหท้ราบถึงขอ้มูลในอดีตเท่านั้น 3)  ประเมินไดเ้พียงแต่
ปัจจยัภายในองคก์าร ไม่สามารถประเมินปัจจยัภายนอกองคก์ารได ้4) ก่อให้เกิดการมุ่งเนน้ผลงานในระยะสั้น
มากกว่าระยะยาวไดเ้สนอว่าองคก์ารควรพิจารณาดชันีวดัใน 4 มุมมอง ซ่ึงประกอบดว้ย มุมมองดา้นการเงิน 
(Financial Perspective) มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal 
Process Perspective) และมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Learning & Growth Perspective)  

จะเห็นไดว้่าการประเมินผลองคก์ารแบบดุลยภาพ เป็นการผสมผสานกนัระหว่าง
การพิจารณาขอ้มูลจากภายนอกซ่ึงไดม้าจากผูถื้อหุ้นและลูกคา้ กบัขอ้มูลจากภายในองคก์ารซ่ึงพิจารณาจาก
กระบวนการทาํงานหลกัของธุรกิจและการเรียนรู้และการพฒันา และในปัจจุบนัน้ีแนวคิดน้ีเป็นท่ีนิยมและใชก้นั
อยา่งแพร่หลายในองคก์าร ต่าง ๆ ทัว่โลก อีกทั้งไดพ้ฒันามากกว่าการเป็นเพียงแค่เคร่ืองมือในการประเมินผล
องคก์ารเท่านั้น แต่ไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือในการนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติั และเคร่ืองมือในการบริหารท่ีช่วยทาํให้
องคก์ารมุ่งเนน้และใหค้วามสาํคญักบักลยทุธ์มากข้ึน  ซ่ึงมุมมองของวิธีดุลยภาพ รายละเอียดมุมมอง ของวิธีดุลย
ภาพมี ดงัน้ี   

(1)  มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)  เป็นการพิจารณาถึงผลของการ
ดาํเนินกลยุทธ์ขององคก์ารท่ีจะแสดงออกมาในรูปของผลประกอบการขององคก์ารซ่ึงมุมมองน้ีมีความสําคญั
อย่างยิ่งสําหรับองคก์ารธุรกิจท่ีมุ่งแสวงหาผลกาํไรเน่ืองจากจะเป็นตวับอกว่า กลยุทธ์ท่ีไดก้าํหนดข้ึนมาและ
นาํไปใชใ้นองคก์ารนั้น ก่อใหเ้กิดผลดีต่อการดาํเนินงานขององคก์ารหรือไม่ โดยวตัถุประสงคห์ลกัท่ีสาํคญัภายใต้



มุมมองน้ี เช่น การเพิ่มข้ึนของรายได ้ (revenue growth) การลดลงของตน้ทุน (cost reduction) หรือ การเพิ่มข้ึน
ของผลิตภาพ (productivity) ประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์ (asset utilization) ภายใตมุ้มมองดา้นการเงินมี
ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัมุมมองดา้นการเงิน 

ดงัต่อไปน้ี Kaplan & Norton (1996)ได้กล่าวถึงมุมมองท่ีสะทอ้นผลการ
ดาํเนินงานทางดา้นการเงินว่าสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงตามวงจรของธุรกิจ คือ ช่วงเจริญเติบโต ถือว่าเป็น
จุดเร่ิมตน้ของวงจรธุรกิจ ซ่ึงบริษทัควรมีสินคา้และบริการท่ีดีท่ีจะช่วยสนบัสนุนการเจริญเติบโต ตวับ่งช้ีทางดา้น
การเงินท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่อตัราการเติบโตของยอดขายรวม อตัราการเติบโตของยอดขายในกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มลูกคา้
และภูมิภาคเป็นตน้ พอเขา้สู่ช่วงต่อเน่ืององคก์ารจะมีเป้าหมายในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดและรักษาการ
เติบโต โดยจะต้องลงทุนในด้านความสามารถทางการผลิตและพฒันาอย่างต่อเน่ืองมากกว่าในช่วงการ
เจริญเติบโต ตวัวดัทางการเงินจะเนน้ท่ีกาํไรสุทธิ กาํไรขั้นตน้ ผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นตน้ สาํหรับธุรกิจ    
ท่ีอยูใ่นวฏัจกัรช่วงเก็บเก่ียว ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนใน 2 ช่วงแรก วตัถุประสงคท์าง
การเงินในช่วงน้ีจะเนน้ถึงกระแสเงินสดท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานเป็นหลกั ซ่ึงในการพฒันาวิธีดุลยภาพนั้น ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและผูรั้บผิดชอบทางดา้นการเงิน จะตอ้งสามารถแจกแจงใหไ้ดว้่าวตัถุประสงคท์างการเงินเป็นอยา่งไรและจะ
ใช้เคร่ืองมือทางการเงินใดเป็นตัววดั อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา                  
อาจจาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนวตัถุประสงคท์างการเงินใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงดว้ย 

พสุ เดชะรินทร์ (2546) กล่าวว่า มุมมองดา้นการเงินมีความสาํคญัอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมุ่งแสวงหากาํไร ทั้งน้ีเน่ืองจากมุมมองดา้นการเงินจะเป็นตวับอกว่า กลยทุธ์ท่ีกาํหนดข้ึนมา 
และการนาํกลยทุธ์ไปใชใ้นการปฏิบติัก่อใหเ้กิดผลดีต่อการดาํเนินงานขององคก์ารหรือไม่ ภายใตก้ลยทุธ์ทางดา้น
การเงินนั้นมกัประกอบไปดว้ยวตัถุประสงคท่ี์สาํคญั 2 ดา้น คือ  1) ดา้นการเพิ่มข้ึนมาของรายได ้ วตัถุประสงค์
และตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัประกอบดว้ย  (1.1) การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากสินคา้หรือบริการใหม่ ตวับ่งช้ีท่ีนิยม ไดแ้ก่ 
รายไดจ้ากสินคา้และบริการใหม่  ต่อรายไดท้ั้งหมดหรือกาํไรสุทธิจากสินคา้และบริการใหม่  (1.2)  การเพิ่มข้ึน
ของรายไดจ้ากลูกคา้กลุ่มใหม่ ตวับ่งช้ีท่ีนิยมไดแ้ก่ รายไดจ้ากลูกคา้ใหม่ต่อรายไดท้ั้งหมด (1.3)  การเพิ่มข้ึนของ
รายไดจ้ากลูกคา้กลุ่มเดิม ตวับ่งช้ีท่ีนิยมไดแ้ก่ การพยายามหารายไดใ้ห้มากข้ึนจากลูกคา้กลุ่มเดิม ตวับ่งช้ีท่ีนิยม
ไดแ้ก่ ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของรายไดต่้อลูกคา้ (1.4) การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างราคา 
ตวัอยา่งของตวับ่งช้ีไดแ้ก่ รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนภายหลงัการปรับเปล่ียนโครงสร้างราคา  2)  ดา้นการลดลงของตน้ทุน
หรือการเพ่ิมข้ึนของผลิตภาพ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการใชสิ้นทรัพยใ์หเ้ป็นประโยชน์มากข้ึน วตัถุประสงคแ์ละดชันี
วดัท่ีสาํคญัประกอบดว้ย  (2.1) การลดลงของตน้ทุนต่อหน่วยตวับ่งช้ีท่ีนิยมไดแ้ก่ ตน้ทุนของหน่วยท่ีลดลงหรือ
ตน้ทุนต่อผลผลิต หรือตน้ทุนต่อพนกังานเป็นตน้ (2.2) การลดลงของตน้ทุนในการดาํเนินงาน ตวับ่งช้ีท่ีนิยม 
ไดแ้ก่ ตน้ทุนในการดาํเนินงานท่ีลดลงหรืออตัราส่วนของตน้ทุนในการดาํเนินงานต่อตน้ทุนทั้งหมด เป็นตน้   
(2.3) การเพิ่มผลิตภาพในการดาํเนินงาน ทั้งน้ีเน่ืองจาก การเพิ่มข้ึนของผลิตภาพจะส่งผลใหต้น้ทุนลดลง ตวับ่งช้ี  
ท่ีนิยม ไดแ้ก่ รายไดต่้อพนกังาน ผลผลิตต่อพนกังาน เป็นตน้ (2.4)  การใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์เน่ืองจากการท่ี
องคก์ารมีสินทรัพยเ์ป็นจาํนวนมากและ สินทรัพยท่ี์องคก์ารมีอยู่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ีจะก่อใหเ้กิดตน้ทุน
แก่องคก์าร ตวับ่งช้ีท่ีนิยมไดแ้ก่ ผลตอบแทนขององคก์ารต่อสินทรัพยท์ั้งหมดหรืออตัราการใชเ้คร่ืองจกัรภายใน
โรงงาน 



นพพร  จุณณะปิยะ (2545) กล่าวว่า ภายใตมุ้มมองดา้นการเงิน องคก์ารจะตอ้ง
ตอบคาํถามว่า "เพื่อใหป้ระสบความสําเร็จทางดา้นการเงินผลประกอบการดา้นการเงินควรจะเป็นอย่างไรใน
สายตาของผูถื้อหุน้" โดยมีตวับ่งช้ีท่ีไดรั้บความนิยมไดแ้ก่ กาํไรเบ้ืองตน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยสิ์น 
อตัราการเจริญเติบโตของทรัพยสิ์นรวม อตัราการเจริญเติบโตของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน อตัราส่วนของ
ทรัพยสิ์นหมุนเวียนหารหน่วยหน้ีสินหมุนเวียน เป็นตน้   

 
 

 
(2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)   

Kaplan & Norton (2005)ไดก้ล่าวว่าในมุมมองดา้นลูกคา้ วตัถุประสงคห์ลกัท่ี
ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัมี 5 ประการคือ ส่วนแบ่งการตลาด การรักษาลูกคา้เก่า การเพิ่มลูกคา้ใหม่            
ความพึงพอใจของลูกคา้ และความสามรถในการทาํกาํไรจากลกูคา้ ดงัน้ี  

2.1)  ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) สะทอ้นสัดส่วนของธุรกิจสําหรับ
การตลาด ในเทอมของจาํนวน ลูกคา้ ค่าใชจ่้ายหรือยอดขาย โดยผา่นหน่วยการขาย 

2.2)  การรักษาลูกคา้เก่า (Customer Retention) วิธีการท่ีช่วยลดตน้ทุนในการ
ทาํธุรกิจทั้งทางตรงและทางออ้ม กคื็อการรักษาฐานลูกคา้เก่าใหด้าํเนินต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  

2.3)  การเพิม่ลูกคา้ใหม่(Customer Acquisition) วดัผลในเชิงของอตัราท่ีธุรกิจ
สามารถดึงลูกคา้หรือไดลู้กคา้ใหม่ หรือธุรกิจใหม่ เช่น จาํนวนลกูคา้ใหม่ ยอดขายในกลุ่มลูกคา้ใหม่ 

2.4)  ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) ประเมินระดบัความ
พึงพอใจของลูกคา้ตามเกณฑผ์ลงานท่ีเนน้เฉพาะ ในเร่ืองการเสนอคุณค่าใหลู้กคา้ เช่น การสร้างความพึงพอใจ
ของลูกคา้ 2.5 กาํไรต่อลูกคา้ (Customer Profitability) วดัผลกาํไรสุทธิของลูกคา้หรือส่วนแบ่งการตลาดหลงัหกั
ค่าใชจ่้ายทั้งหมด ท่ีใชเ้พื่อสนบัสนุนต่อลูกคา้ ส่วนแบ่งการตลาด การทาํกาํไร ความพอใจลูกคา้ การรักษา     
ลูกคา้เก่า การเพิม่ลูกคา้ใหม่ 

ศรีเพญ็ ทรัพยม์นชยั (2541) กล่าวว่า บริษทัตอ้งพฒันาทั้งตวัสินคา้และบริการ
ใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้อยู่ตลอดเวลา เพราะลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตนเอง
มากท่ีสุด ดงันั้นปัจจยัสําคญัในการกาํหนดความสําเร็จในอนาคตของบริษทัใดๆ ก็คือความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์และคณะ (2541) ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่งมอบ
คุณค่าและความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ว่าบริษทัสามารถสร้างคุณค่าสําหรับผลิตภณัฑอ์นัจะนาํไปสู่ความพึงพอใจ
ของลกูคา้ เพือ่บรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยมีหลกัเกณฑ ์2 ประการ คือ  

1)  เครือข่ายการสร้างคุณค่า เป็นวิธีการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑแ์ก่ลูกคา้มากข้ึน 
โดยใชกิ้จกรรมต่างๆ เช่น การออกแบบ การผลิต การตลาด การส่งมอบและการสนบัสนุนผลิตภณัฑ ์ โดยมี
กิจกรรม 9 ประการในการสร้างคุณค่าต่อเน่ือง ซ่ึงประกอบดว้ย กิจกรรมพื้นฐาน 5 ประการ และกิจกรรมสนบัสนุนอีก 
4 ประการ ดงัน้ี  1.1) กิจกรรมพื้นฐานมี 5 ประการ ไดแ้ก่ (1.1.1) การนาํวตัถุดิบเขา้สู่กิจการ (1.1.2)  การดาํเนินการ     



ของฝ่ายต่างๆ ซ่ึงต้องประสานงานกนั (1.1.3) การจัดการส่งสินคา้ออก (1.1.4)  การตลาดและการขาย และ            
(1.1.5)  ผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ 1.2)  กิจกรรมสนับสนุน เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเสริมกิจกรรมพื้นฐาน
ประกอบดว้ย (1.2.1)  โครงสร้างธุรกิจจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทัว่ไป การวางแผน การเงิน การบญัชี 
กฎหมายขอ้บงัคบัของรัฐบาล ซ่ึงเกิดข้ึนในกิจกรรมพื้นฐานและกิจกรรมสนบัสนุน  (1.2.2) การบริหารทรัพยากร
มนุษยเ์ป็นกิจกรรมท่ีมีข้ึนในทุกแผนก (1.2.3) การพฒันาเทคโนโลยีควรจะมีข้ึนในกิจกรรมพื้นฐานและ            
ทุกประเภท (1.2.4) การพฒันาการจดัหาวตัถุดิบและปัจจยัการผลิตหนา้ท่ีน้ีจะตอ้งจดัซ้ือปัจจยัต่างๆ สาํหรับแต่ละ
กิจกรรมพื้นฐาน 2) เครือข่ายการส่งมอบคุณค่า ธุรกิจตอ้งสร้างขอ้ดีเด่นทางการแข่งขนัจากการสร้างเครือข่าย การ
สร้างคุณค่าจากผูข้ายปัจจยัการผลิต ผูจ้ดัจาํหน่ายและลูกคา้ ตลอดจนตอ้งใชร้ะบบการส่งมอบคุณค่าไปยงักลุ่ม
ผูข้ายปัจจยัการผลิต ผูจ้ดัจาํหน่าย และลูกคา้ดว้ยวิธีการต่างๆ ดงัน้ี 2.1) การปรับปรุงอตัราความรวดเร็วในการ
ทาํงานและการลดตน้ทุนในการเสนอขายสินคา้ 2.2) การคดัเลือกผูเ้สนอขายนอ้ยรายแต่มีคุณภาพ ขนส่งทนัท่วงที 
มีการปรับปรุงการทาํงานต่อเน่ืองและมีคุณภาพ 2.3) ระบบการส่งมอบคุณค่าจะเก่ียวขอ้งกบัผูข้าย ปัจจยัการผลิต
และผูจ้ดัจาํหน่าย โดยยึดหลกักระบวนการตอบสนองอย่างรวดเร็ว  2.4) มีการคดัเลือกคนกลางและใชค้วาม
พยายามทาํงานร่วมกนัโดยมุ่งกาํไร 2.5)  ฝ่ายการตลาดจะมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมและมุ่งความสาํคญัท่ี
ราคา สถานท่ี ผลิตภณัฑแ์ละการโฆษณาประชาสัมพนัธ์และส่ิงสําคญัซ่ึงเป็นภาระหนา้ท่ีของฝ่ายการตลาดก็คือ     
การออกแบบและการบริหารระบบการส่งมอบคุณค่าไปยงัลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมายไดเ้หนือกว่าคู่แข่งขนั 2.6)  ผูบ้ริหาร
การตลาดไม่เพียงแต่คิดเก่ียวกบัการขายผลิตภณัฑเ์ท่านั้น แต่ตอ้งมีภาระในการกระตุน้การพฒันาและปรับปรุง
ผลิตภณัฑด์ว้ย 

พสุ เดชะรินทร์ (2546) กล่าวว่า มุมมองดา้นลูกคา้ ตอ้งมีวตัถุประสงคแ์ละตวั
บ่งช้ีท่ีสาํคญั 5 ประการ คือ  1) ส่วนแบ่งการตลาด มีตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัเช่น ส่วนแบ่งการตลาดเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 
ท่ีสําคญั โดยส่วนแบ่งการตลาดจะสะทอ้นสัดส่วนของธุรกิจท่ีไดรั้บจากตลาด (ในเทอมของจาํนวน ลูกคา้ 
ค่าใชจ่้ายหรือยอดขายโดยผ่านหน่วยการขาย)  2) การรักษาลูกคา้เก่า เป็นการวดัความสามารถในการรักษาฐาน
ลูกคา้เดิมขององคก์ารมีตวับ่งช้ีท่ีสาํคญั เช่น จาํนวนลูกคา้ท่ีสูญหายไปในแต่ละปีต่อจาํนวนลูกคา้ทั้งหมด รายได้
จากลูกคา้เก่าต่อรายไดท้ั้งหมด  3) การเพิ่มลูกคา้ใหม่ เป็นการวดัความสามารถขององคก์ารในการแสวงหาลูกคา้
ใหม่เป็นการวดัผลในเชิงอตัราท่ีธุรกิจสามารถดึงลูกคา้หรือไดธุ้รกิจใหม่ มีดชันีท่ีสาํคญัเช่นจาํนวนลูกคา้ใหม่ต่อ
ลูกคา้ทั้งหมด จาํนวนลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึนหรือรายไดจ้ากลูกคา้ใหม่ต่อรายไดท้ั้งหมด  4) ความพึงพอใจของลูกคา้ เป็น
การวดัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการขององคก์ารหรือตวัองคก์ารเองรวมทั้งการเสนอคุณค่า
ใหก้บัลูกคา้ มีตวับ่งช้ีท่ีสาํคญั เช่น จาํนวนลูกคา้ใหม่ต่อลูกคา้ทั้งหมด จาํนวนลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึนหรือรายไดจ้ากลูกคา้
ใหม่ต่อรายไดท้ั้งหมด 5)  ความสามารถในการทาํกาํไรจากลูกคา้ เป็นการวดัผลกาํไรสุทธิของลูกคา้หรือส่วนแบ่ง
การตลาดหลงัหกัค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นการสนบัสนุนต่อลูกคา้ มีตวับ่งช้ีท่ีสาํคญั เช่น กาํไรต่อลูกคา้ 1 ราย      
ส่วนยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพการศึกษานั้น  สุรัฐ ศิลปอนนัต ์(2545) เสนอว่า การพฒันาคุณภาพการศึกษา
ตอ้งกาํหนดเป็นรูปแบบหรือแผน หรือยทุธศาสตร์เป็นตวักาํหนด ยทุธศาสตร์คือแผนการจดัการอนาคตใหเ้ป็นไป
ตามเราประสงค์อย่างต่อเน่ือง ควรใช้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การกระจายอาํนาจ การมีส่วนร่วม การใช้แผน
ยทุธศาสตร์ การประกนัคุณภาพ  และการยึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั  Harris, A. (2006) สรุปหลกัการสาํคญัของการ
พฒันาคุณภาพสําหรับผูเ้รียนทุกคน  คือ โรงเรียนสามารถสร้างความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างการพฒันาครูกบั



การพฒันาโรงเรียน มีการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการทาํงาน ฝึกอบรมบุคลากร จัดพ่ีเล้ียงทาํหน้าท่ีนิเทศ
สนับสนุน การดําเนินงานของโรงเรียน ทั้ งน้ีโรงเรียนต้องมีบุคลากรเต็มใจเข้าร่วมโครงการ ต้องมีผูน้ํา                
การเปล่ียนแปลงในโรงเรียน (cadre group) ในขณะท่ี  สีมา  สีมานนัท ์(2546) เสนอแนวทางในการพฒันา
บุคลากรในราชการไทย  เน่ืองจากแนวโน้มการพฒันาประเทศเขา้สู่การแข่งขนัในเวทีโลก ขา้ราชการจะตอ้ง
ปรับตวัโดยไดรั้บการกระจายอาํนาจใหมี้อิสระในการพฒันางานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เนน้ผลงานเป็นหลกั ไม่ยดึติด
กบัระเบียบ โครงสร้าง ทาํงานเป็นลกัษณะเครือข่าย  ผูบ้ริหารระดบัสูงจะเปล่ียนเป็นผูส้อนงาน (coach)  มากกว่า
บงัคบับญัชา ผูบ้ริหารระดบักลางจะตอ้งพฒันาความรู้ความสามารถรับมอบอาํนาจจากผูบ้ริหารระดบัสูงมาปฏิบติั  
ผูบ้ริหารมีภาระเพิ่มในฐานะผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลง  และสร้างวฒันธรรมองคก์ารใหม่ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งพฒันาตนเอง  เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีทรงความรู้ทาํงานร่วมกบัผูบ้ริหารและประชาชนได ้ เจา้หนา้ท่ีทุกระดบั
จะได้รับอาํนาจในการตัดสินใจและความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน มีการปรับบทบาททกัษะให้กา้วทนับทบาทใหม่              
ทุกคนตอ้งพฒันาตนเอง  แสวงหาความกา้วหนา้และเรียนรู้ร่วมกนั และ สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษา (2550) เสนอแนวทางพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดงัน้ี  (1) การพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตอ้งก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อตวันกัเรียน (2) การพฒันาตอ้งเกิดจากความตอ้งการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มิใช่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานเป็นตวักาํหนด  (3) การพฒันาควรดาํเนินการ ณ สถานท่ี 
ปฏิบติังานของครูและบุคลากรในลกัษณะท่ีเป็น การพฒันาควบคู่ไปกบัการปฏิบติังาน (site  based training)       
(4) การพฒันาควรมีหลากหลายรูปแบบใหเ้ลือกตามความเหมาะสมกบัความตอ้งการของตน (5) การพฒันาควร
ดาํเนินการอยา่งทัว่ถึงต่อกลุ่มเป้าหมายในรูปของเครือขา่ย 

2.2) องค์ประกอบของการจดัการศึกษา 
องคป์ระกอบสาํคญัของการจดัการศึกษามี 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
2.2.1) สาระเน้ือหาในการศึกษา ในกรณีท่ีมีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

ผูจ้ดัการศึกษามกัจดัทาํหลกัสูตรเป็นตวักาํหนดเน้ือหาสาระ หลกัสูตรเหล่าน้ีอาจเป็นหลกัสูตรกลางท่ีใช้สําหรับ
การศึกษาแต่ละระดับ แต่ขณะเดียวกันก็ควรเปิดโอกาสให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดเน้ือหาสาระ              
ท่ีเหมาะสมกับท้องถ่ินได้ด้วย เน้ือหาสาระในการศึกษานั้นควรทนัสมัยทันต่อเหตุการณ์เหมาะสมกับความ
ตอ้งการของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา ทั้งน้ีครูตอ้งทบทวนเน้ือหาสาระท่ีตน
สอนเพื่อปรับแกไ้ขใหถู้กตอ้งทนัสมยั และใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน หากเห็นว่าเน้ือหาผิดพลาดหรือลา้สมยั 
ควรแจง้ผูบ้ริหารใหท้ราบ 

2.2.2) ครู ผูส้อน หรือผูใ้หก้ารเรียนรู้ ผูถ่้ายทอดเน้ือหาสาระไดแ้ก่ครูและอาจารย ์
ซ่ึงถือเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพชั้นสูง บุคคลเหล่าน้ีตอ้งไดรั้บการศึกษาอบรมมาทั้งในดา้นเน้ือหาและวิธีการถ่ายทอด 
เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และสาระวิชาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เง่ือนไขสําคญั
ประการหน่ึงสาํหรับครูและอาจารยคื์อตอ้งมีความต่ืนตวัอยูเ่สมอในการติดตามเรียนรู้เน้ือหาวิชาการวิชาชีพใหม่ๆ 
และวิทยาการด้านการเรียนการสอน ตลอดเวลา บางกรณีตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้วิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ                
ดว้ย อน่ึง ครูและอาจารยต์อ้งพฒันาความสามารถในการประยกุตส์าระเน้ือหาและองคค์วามรู้ใหม่ใหเ้หมาะสมกบั
ผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม  



2.2.3) ส่ือและอุปกรณ์สําหรับการศึกษา ส่ือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อาคาร 
สถานท่ี โต๊ะ เกา้อ้ี กระดานเขียน หนงัสือ แบบเรียน สมุด ดินสอ ตลอดถึงอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัท่ีมีราคาแพงทั้งหลาย 
เช่น อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เหล่าน้ี ส่ือและอุปกรณ์เหล่าน้ีเป็น
ส่วนประกอบท่ีจาํเป็นสําหรับการจดัการศึกษา ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดูแลให้ส่ิง
เหล่าน้ีมีอยา่งเพียงพอ อยูใ่นสภาพใช้งานได  ้และใช้ส่ือเหล่าน้ีเป็นส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเน้ือหาความรู้
ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ครูท่ีมีคุณภาพตอ้งสามารถผลิตและพฒันาส่ือและอุปกรณ์การศึกษา
สาํหรับการสอนของตนดว้ย 

2.2.4) รูปแบบวิธีการเรียนการสอน การศึกษายุคใหม่นั้นมีความแตกต่างไปจาก
การศึกษายุคก่อน ซ่ึงเนน้ท่ีตวัครู ระบบการศึกษายุคใหม่เนน้ความสําคญัท่ีตวัผูเ้รียน ดงันั้น รูปแบบวิธีการเรียน
การสอนใหม่จึงแตกต่างไปจากเดิม จึงเกิดคาํว่า “ปฏิรูปการเรียนรู้” ซ่ึงนาํไปสู่กระบวนการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย เช่น การระดมความคิด การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การนาํชมนอกสถานท่ีเรียน การใชอุ้ปกรณ์
เคร่ืองมือประกอบ รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆน้ี ผูส้อนพึงระมดัระวงัเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนแต่ละ
กลุ่ม และจาํเป็นตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรคป์ระกอบกบัการทาํความเขา้ใจธรรมชาติการเรียนรู้ของผูเ้รียนของตน  

2.2.5) เงินทุนสนบัสนุน การจดัการศึกษาเป็นเร่ืองของการลงทุน ซ่ึงผูล้งทุน
อาจเป็นรัฐบาลในฐานะผูรั้บผิดชอบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูป้กครอง ผูเ้รียน ชุมชน เป็นตน้ เงินทุนเหล่าน้ี
เป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีช่วยใหก้ารจดัการศึกษาเกิดผลตามเป้าหมาย  

2.2.6) สถานท่ีศึกษาและบรรยากาศแวดลอ้ม การจดัการศึกษาในระบบท่ียงัตอ้ง
อาศยั ชั้นเรียน  ยงัเป็นส่ิงจาํเป็น ดงันั้นอาคารสถานท่ี หอ้งเรียน และบรรยากาศแวดลอ้มท่ีใชใ้นการจดัการศึกษา
จึงเป็นส่วนท่ีขาดไม่ได ้ถึงแมจ้ะมีการจดัการศึกษาโดยใชส่ื้อทางไกลก็ตาม ก็ยงัตอ้งมีสถานท่ีสาํหรับการบริหาร
จดัการ การผลิตและถ่ายทอดส่ือ หรือการทาํงานของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ียงัตอ้งใชอ้าคารเป็นสถานท่ี
สาํหรับจดัการเรียนการสอน ส่ิงท่ีผูบ้ริหารและผูจ้ดัการศึกษาตอ้งสนใจดูแลคือความเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภยั 
และการมีบรรยากาศแวดลอ้มท่ีเอ้ือการเรียนรู้ ส่วนครูก็ต้องรับผิดชอบในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้
เหมาะสม หากจาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณปรับปรุงกค็วรแจง้ผูบ้ริหารใหช่้วยดาํเนินการ 

2.2.7) ผูเ้รียน ผูเ้รียนหรือผูศึ้กษาถือเป็นองคป์ระกอบท่ีจาํเป็นท่ีสุดของการจัด
การศึกษา เพราะผูเ้รียนคือผูรั้บการศึกษา และเป็นเป้าหมายหลกัของการจดัการศึกษา การปรับเปล่ียนความรู้และ
พฤติกรรมของผูเ้รียนเป็นดัชนีช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจึงครอบคลุมขั้นตอนท่ี
เก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมสาํหรับการเรียนรู้ การใหก้ารศึกษาอบรม การประเมิน 
และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อเน่ือง ดว้ยเหตุน้ีเป้าหมายการจดัการศึกษาในภาพรวมจึงมิไดจ้าํกดัวงแคบ
เฉพาะในสถานท่ี แต่มุ่งท่ีตวัผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยมีปรัชญาพื้นฐานสาํคญัคือ “ทุกคนตอ้งเป็นส่วนสาํคญัของการ
จดัการศึกษา และการศึกษาตอ้งจดัสาํหรับคนทุกคน” 

2.2.8) ผูบ้ริหาร และบุคลากร ท่ีทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนการศึกษา ในการจดัการศึกษา 
ยงัมีผูท่ี้รับผิดชอบท่ีอาจไม่ไดเ้ป็นผูถ่้ายทอดโดยตรงอีกหลากหลาย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารซ่ึงมีหน้าท่ีจดัการศึกษาท่ีตน
รับผดิชอบใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย นาํไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ และยงัจาํเป็นตอ้งมีบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนร่วมดว้ย 
เช่น เจา้หน้าท่ีธุรการ งานทะเบียน งานโภชนาการและสุขอนามยั รวมทั้งฝ่ายสนับสนุนอ่ืนๆสําหรับผูบ้ริหาร



สถานศึกษานั้นถือเป็นผูท่ี้มีความสําคญัมากท่ีสุดในกลไก การจดัการศึกษา ดงันั้นในประเด็นน้ีผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษา
รายละเอียดความเป็นผูน้าํท่ีสาํคญัและโดดเด่นท่ีผูบ้ริหารพึงมีและพึงเป็น ตามทศันะของนกัวิชาการและนกัการ
ศึกษาดงัต่อไปน้ี     

ภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหาร(Principal Leadership) มีความสําคญัอย่าง
มากต่อบุคคลที่มีตาํแหน่งหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหาร (administrator) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงมี
นักวิชาการและนักการศึกษาจาํนวนมาก แสดงทศันะต่อบทบาทภาวะผูน้าํท่ีสําคญัของผูบ้ริหารไวใ้นหลายๆ           
ดา้นทั้ งดา้นพฤติกรรม คุณลกัษณะ และบทบาทหน้าท่ีต่อภาระงาน  และการดาํเนินงาน ดงันั้น เพื่อให้เขา้ใจ       
ในแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้าํท่ีสําคญัของผูบ้ริหารเป็นพื้นฐานก่อนท่ีจะนาํไปสู่เน้ือหาในส่วนอ่ืนๆ ต่อไป ผูว้ิจยั  
จึงกล่าวถึงนิยามและแนวคิดสาํคญัของภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารตามลาํดบั ดงัน้ี 

(1) นิยามเก่ียวกบัภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหาร 
นิยามของภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหาร (Principal  Leadership) 

มาจากคาํท่ีสาํคญั  2 คาํรวมกนั คือ Principal  และ Leadership ซ่ึงแต่ละคาํเป็นคาํท่ีมีความหมายในตวัเอง คาํว่า 
Principal มีความหมายตามพจนานุกรม The American Heritage Dictionary (1985) หมายถึง ผูน้าํในโรงเรียน
(leader of the school) หวัหนา้ครู  (head of teacher) และ นกัการศึกษาผูมี้อาํนาจและมีความสาํคญัต่อโรงเรียน               
(the educator who has executive authority for a school) ส่วนคาํว่า  leadership หรือ ภาวะผูน้าํไดรั้บความสนใจ
และมีการศึกษามาเป็นเวลานานแลว้เพ่ือใหรู้้ว่าอะไรเป็นองคป์ระกอบท่ีจะช่วยใหผู้น้าํมีความ สามารถ ในการนาํ
หรือมีภาวะผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้น ความหมายจากการศึกษาโดยสรุป หมายถึง ความสามารถในการนาํ      
ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัยิ่งสําหรับความสําเร็จของผูน้าํ ทั้งน้ี เม่ือนาํคาํมารวมกนัความหมายของภาวะผูน้าํท่ีสําคญัของ
ผูบ้ริหาร (Principal  Leadership) จึงมีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย และแตกต่างกนั ซ่ึง Sergiovanni (2009)     
ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีความหมาย ของความเป็นผูบ้ริหารมีหลากหลาย และแตกต่างกนัก็เน่ืองจากขอบเขตเน้ือหา 
และความสนใจในการศึกษาของนกัวิจยัหรือแมก้ระทัง่มีมิติหรือ มุมมองแต่ละดา้นแตกต่างกนั การศึกษานั้นได้
ศึกษาตั้งแต่คุณลกัษณะ (Traits) อาํนาจ (Power) และพฤติกรรม (Behavior) ในปัจจุบนัน้ีกย็งัมีการศึกษาภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารอยูต่ลอดเวลาและพยายามจะหาภาวะผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพในองคก์าร และในสถานการณ์ต่างๆกนั                 
ในท่ีน้ีจึงขอนาํเสนอเพ่ือการศึกษาวิจยั ดงัต่อไปน้ี   

ด้านมุมมองต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  Authors Leithwood, 
Seashore Louis, Anderson, and Wahlstrom (2004) อา้งในสองประเด็นท่ีสาํคญั ของการเป็นผูบ้ริหาร (Principal) 
คือ จะตอ้งยึดมัน่และกระทาํตนในการเป็นผูน้าํดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียน ดงัน้ี  1) ตอ้งรู้ถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โรงเรียนทั้งหมดท่ีนาํไปสู่ส่ิงท่ีนกัเรียนเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเรียนการสอนในชั้นเรียน  2)  ผล
ของการเป็นภาวะผูน้าํมกัยิง่ใหญ่เสมอ(leadership effects are usually largest)ไม่ว่าท่ีไหน หรือเม่ือไร เพราะหาก
ขาดผูน้าํท่ีมีความสามารถ ปัญหาต่างๆยอ่มไม่ถูกแกไ้ข ความเป็นผูน้าํจึงเหมือนเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา (leadership is 
the catalyst) ท่ีอาจนาํไปสู่การตอบสนองปัจจยัอ่ืน ๆ  

Kapp (2009) จากการสังเคราะห์เอกสารดา้นความหมายของภาวะ
ผูน้าํท่ีสําคญัของผูบ้ริหาร หมายถึง คุณลกัษณะ และพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงมีสําคญัในการขบัเคล่ือนพฒันา
องคก์าร ดว้ยอาํนาจตามตาํแหน่งหนา้ท่ี  



ดังนั้ น  สรุปได้ว่ า  ภาวะผู ้นํา ท่ีสําคัญของผู ้บ ริหาร  หมายถึง 
คุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสําคญัท่ีสุด มีอาํนาจสูงสุดตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในโรงเรียน สาํหรับการขบัเคล่ือน
พฒันาองคก์ารทุกดา้น และท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีนาํไปสู่ผลสมัฤทธ์ิ และการเรียนรู้ของนกัเรียนทุกคน 

(2) ภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหาร     
แนวคิดเก่ียวกบัศาสตร์การเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา (principalship)  

มีตน้กาํเนิดมาจากการจดัตั้งโรงเรียนของรัฐ เพราะนั่นคือรูปแบบของการบริหาร(Guthrie, 1993 อา้งถึงใน 
Seyfarth, 1999)  ซ่ึงมีพื้นฐานการทาํงานเก่ียวกบัดา้นบุคลากร การเงิน และการปฏิบติังานประจาํวนั แต่เม่ือ
องคก์ารมีขนาดใหญ่ข้ึน มีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน รูปแบบการบริหารงานในโรงเรียนก็เปล่ียนไป การบริหาร
จัดการภายในโรงเรียนมีความสําคญัมากกว่าความเป็นหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น หน้าท่ีของผูบ้ริหารจึงถูก
มอบหมายมาใหเ้ป็นผูรั้บผิดชอบภารกิจทั้งหมดของโรงเรียนภายใตก้ารบริหารงานอย่างมืออาชีพ จากแนวคิดน้ี
ผูว้ิจยันาํมาแสดงไวเ้พื่อรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  สังเคราะห์เป็นองคป์ระกอบของ
ภาวะผูน้าํท่ีสําคญัของผูบ้ริหารตามลาํดบั  ซ่ึงจุดมุ่งหมายสาํคญั ในการศึกษาวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งก็
เพื่อกาํหนดองคป์ระกอบสาํหรับเป็นกรอบและแนวทางในการวิจยั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีความสาํคญัมากท่ีสุดใน
องค์การ ท่ีจะขับเคล่ือน และพฒันาให้งานทุกอย่างในโรงเรียนดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลดังมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 

Seyfarth (1999) ไดก้าํหนดบทบาทของภาวะผูน้ําท่ีสําคญัของ
ผูบ้ริหารไวใ้นหนงัสือ The principal: New Leadership for New Challenges โดยกาํหนดบทบาทของผูน้าํเชิงการ
บริหารไว ้ 3 ประการใหญ่ๆ  คือ 1) ผูน้าํองคก์าร (Organizational Leader) 2) มีภาวะผูน้าํทางวิชาการ (Instructional 
leadership) 3)ผูจ้ดัการ (manager) 

Sergiovanni (2009) ไดก้าํหนดบทบาทตามภาระงานและความ
รับผิดชอบของภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารในหนงัสือ  The principalship: a reflective practice perspective   
ซ่ึงไดก้าํหนดบทบาทหลกัทั้งส้ิน 4 องค์ประกอบ ดงัต่อไปน้ี 1) การวางแผน(planning) 2) การจดัองคก์าร
(organizing)   3)การนาํ (Leading) และ 4) การควบคุม (controlling)  

Roe (2003) ไดเ้สนอกรอบการทาํงานของภาวะผูน้าํท่ีสําคญัของ
ผูบ้ริหารไว ้2 องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี  1) การปรับปรุงพฒันาการเรียนรู้ในโรงเรียน (improving learning in the 
school) และ 2) การส่งเสริมสนบัสนุนและการบริการ (supporting service)   

Silcox, S. Cavanagh, R.F.& Macneill, N. (2004) ซ่ึงไดท้าํวิจยัเร่ือง 
การตรวจสอบภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารต่อการจดัการศึกษา ไดเ้สนอองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของ
ผูบ้ริหารเอาไว ้5 องคป์ระกอบคือ 1)พนัธะผกูพนัต่อครู (engaging teachers) 2) แสดงความคาดหวงัต่อการจดัการ
เรียนการสอนของครู (Expressing expectations of teacher instruction) 3) ร่วมตดัสินใจในเร่ืองหลกัสูตร (Sharing 
Curriculum decision making ) 4) การพฒันางานตามเป้าหมาย (Developing a sense of common purpose) 5) การ
ดาํเนินการและฟ้ืนฟใูหโ้รงเรียนมีประสิทธิผล(Effecting school renewal)   

The Institute for Educational Leadership; IEL (2000)  ซ่ึงเป็น
สถาบนัสําหรับเตรียมผูน้าํทางการศึกษา ณ มลรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกาไดส้รุปบทบาทของภาวะผูน้าํ



เชิงบริหารไว ้ 5  ประการกล่าวคือ 1) การสร้างวิสัยทศัน์ (establishing a vision) 2)ตั้งเป้าหมาย (setting goals)   
การจดัสรรบุคลากร (managing staff) 3) ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน (rallying the community)                 
4) สร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ (creating effective learning environments) และ 5) ใหก้ารส่งเสริม
สนบัสนุนแก่ผูเ้รียนแนะนาํดา้นการเรียนการสอน (building support systems for students guiding instruction) 

Dinham (2005) ไดศึ้กษาปัจจยัของภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารท่ี
ทาํใหโ้รงเรียนมีผลลพัธ์ท่ีโดดเด่นในงานวิจยัช่ือ Principal Leadership for Outstanding Educational Outcomes 
พบว่าการบริหารท่ีประสบความสาํเร็จมีปัจจยั 6  องคป์ระกอบดงัน้ี 1) การมีความตระหนกัและพนัธะสัญญาต่อ
องคห์รือบุคคลภายนอก (External Awareness and Engagement) 2) มีบุคลิกภาพและสัมพนัธภาพท่ีดี (Personal 
Qualities and Relationships)  3) มีวิสัยทศัน์ ความคาดหวงัและวฒันธรรมแห่งความสาํเร็จ (Vision, Expectations 
and a Culture of Success) 4)  ทาํใหค้รูเกิดการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบและความไวว้างใจ (Teacher Learning, 
Responsibility and Trust) 5) ใหก้ารสนบัสนุนและความร่วมมือแก่ผูเ้รียนและการดาํเนินการตามเป้าหมาย 
(Student Support, Common Purpose and Collaboration)  6) อคติต่อนวตักรรมและการดาํเนินการ (A Bias Towards 
Innovation and Action) 

Gurr (2005) ไดศึ้กษาในงานวิจยัเร่ือง The International Successful 
School Principalship Project (ISSPP): Comparison across country case studies  งานวิจยัเปรียบเทียบถึงบทบาท
ภาวะผูน้ําท่ีสําคัญของผูบ้ริหารท่ีทาํให้โรงเรียนประสบความสําเร็จระหว่างประเทศ ซ่ึงสรุปตรงกันว่ามี                
5 องคป์ระกอบดงัน้ี 1) มีความรับผิดชอบ (accountability) 2) มีความสามารถ (capacity)  3) มีอาํนาจในการ
ตดัสินใจ(decision making) 4) มีภาวะผูน้าํทางวิชาการ(instructional leadership) 5) มีความน่าเคารพและไวว้างใจ
(trust and respect)   

Robbin & Alvy (2009) ไดร้วบรวมและสังเคราะห์บทบาทของ
ภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารในหนงัสือ Principal’s companion: strategy for the job easier ซ่ึงไดก้าํหนด
บทบาทหลกัทั้งส้ิน 3 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 1) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (learner)  2) การเป็นผูจ้ดัการ
(manager)  3) การเป็นสญัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม (shaper of school culture)   

Tornsen (2009) ไดส้รุปไวใ้นดุษฎีนิพนธ์ของเขาว่าองคป์ระกอบ
เบ้ืองตน้ของภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารคือ 1) เป็นผูว้างแผน และตดัสินใจ (planning and decision)  1)  เป็น  
ผูมี้ความรับผดิชอบ (responsibility) 1)  มีความน่าไวว้างใจ (accountability of trust) 1) มีภาวะผูน้าํในการจดัหา
และอาํนวยความสะดวก (provide leadership)    

The Principal :An Effective Educational Leader. (2010) ไดก้าํหนด
บทบาทของภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารไว ้  3 บทบาทใหญ่ๆ  คือ 1)  เป็นผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ (Principal 
as Organizational Leader) 2) เป็นผูน้าํทางวิชาการ (Instructional leadership) 3) เป็นผูจ้ดัการในองคก์าร 
(managing the organization) 

Rowland (2008) ไดส้รุปไวใ้นดุษฎีนิพนธ์ของเขา ว่าความสัมพนัธ์
ระหว่างบทบาทของภาวะผูน้าํเชิงการบริหารต่อขวญักาํลงัใจของครู (The Relationship of Principal Leadership 
and Teacher Morale) พบว่า   บทบาทท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัของผูบ้ริหาร คือ 1) การมีภาวะผูน้าํท่ีสําคญั        



ของผูบ้ริหาร (Administrative Leadership) 2) การส่งเสริมสนบัสนุนครูในทุกดา้น (supporting  teachers)  และ    
3) การพฒันาความเป็นมืออาชีพใหแ้ก่บุคคลากร (professional development)    

Cannon (2004) ไดส้รุปไวใ้นดุษฎีนิพนธ์ว่าองคป์ระกอบของภาวะ
ผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารของโรงเรียน คาทอลิกมี 5 องคป์ระกอบ คือ 1) เป็นผูจ้ดัการดา้นธุรกิจ (business matrix 
management) 2) เป็นผูมี้ภาวะผูน้าํแบบส่งเสริมสนบัสนุน (supported leadership) 3) เป็นผูจ้ดัความสําคญัของ
ภาระงาน (split task specialization) 4) เป็นผูแ้บ่งปันดา้นการงาน (job sharing) และ 5) เป็นผูมี้ภาวะผูน้าํแบบ
บูรณาการ (integrated  leadership) 

John C. Daresh (2006) ไดก้าํหนดบทบาทและคุณลกัษณะของ
ภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารไวใ้นหนงัสือ Beginning the principalship: a practical guide for new school leader 
โดยองคป์ระกอบหลกัทั้ง  3 ประการ คือ 1) มีเทคนิคและทกัษะในการบริหารจดัการ (technical and  managerial 
skills) 2)มีความตระหนกัในตวัเอง (self awareness) และ 3) มีบทบาทหนา้ท่ีทางสังคม (socialization)              
The association for supervision and Curriculum Development (1989) ไดเ้สนอแนวคิดว่าผูน้าํทางการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลจะตอ้งปฏิบติัตนตาม 5 องคป์ระกอบต่อไปน้ี 1) มีวิสัยทศัน์ (provide a vision) 2) มีทกัษะดา้นการ
จดัการ (management) 3) ส่งเสริมดา้นการจดัการเรียนการสอน  (support for instruction) 4) เป็นผูก้าํกบัติดตาม
ดา้นการเรียนการสอน (monitor instruction) 5) เป็นแหล่งทรัพยากร (resourceful) 

Covey (1991)  ไดเ้สนอแนวคิดว่าการเป็นผูน้าํทางการศึกษาจะตอ้ง
มีคุณลกัษณะ 8  องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 1) เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (continually learning) 2)เป็นผูใ้หบ้ริการ (service 
oriented) 3) มีทศันคติท่ีดี คิดดี มีความสุข (positive energy) 4) เช่ือมัน่ในผูอ่ื้น (believe in other people) 5) สร้าง
ความสมดุลในชีวิต (balanced life) 6) มองว่าชีวิตคือการผจญภยั (life as an adventure) 7) เป็นผูมี้ส่วนร่วมและ
ประสานงาน (synergistic) 8) ฟ้ืนฟสูมรรถนะของตนในทุกดา้น(self renewal)   

Bennis & Nanus (1985 อา้งใน Daresh, 2006) ไดเ้สนอกลยทุธ์การ
เป็นผูน้าํเชิงการบริหารไว ้5  องคป์ระกอบต่อไปน้ี 1)มีวิสัยทศัน์ (provide a vision) 2)ส่ือสารในส่ิงท่ีมีความหมาย
(meaning through communication) 3) มีความน่าไวว้างใจโดยตาํแหน่ง (trust through positioning) 4) ฟ้ืนฟู
สมรรถนะของตนในทางบวก (positive self renewal) 5) มุ่งความสาํเร็จ (energy on success) 

The National Association of Elementary School Principals (2002) 
ไดเ้สนอมาตรฐานเชิงกลยทุธ์การเป็นผูน้าํเชิงการบริหารท่ีควรรู้และควรทาํ(standard for what principals should 
know and be able to do) ซ่ึงเสนอไว ้6 มาตรฐานต่อไปน้ี  คือ 1)นาํโดยมุ่งการเรียนรู้ของนกัเรียน (lead by student 
learning)  1)พฒันาดา้นวิชาการและสังคม (academic and social development) 1) สร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้
(create a culture of learning) 1) พฒันาการเรียนการสอน (instructional improvement) 1) เขา้ร่วมและสัมพนัธ์กบั
ชุมชน(engage the community) 

The Council of Chief State School Officers (2008) ไดเ้สนอ
มาตรฐานท่ีผูน้าํเชิงการบริหารท่ีควรมีทกัษะของการเป็นผูน้าํสถานศึกษา ซ่ึงเสนอไว ้6 มาตรฐานต่อไปน้ี  คือ    
1) มีวิสัยทศันด์า้นการเรียนรู้ (vision of learning) 2) พฒันาดา้นวิชาการ (sustaining instruction) 3) บริหารจดัการ



องค์การ(organizational management) 4) ซ่ือสัตยใ์นคุณธรรม (integrity) 5) เขา้ร่วมและสัมพนัธ์กบัชุมชน 
(engage the community) และ 6) มีความรับผดิชอบ (responsibility) 

Wirt & Krug (1998) ได้สังเคราะห์พฤติกรรมของภาวะผูน้าํ           
ท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารไว ้5 องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 1)การติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน (monitoring student 
progress) 2) การกาํหนดภารกิจ (defining mission) 3) หลกัสูตรการจดัการ (managing curriculum) 4) นิเทศการ
สอน (supervising teaching) และ 5) ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน (promoting instructional climate) 

Wilmore (2002) ไดร้วบรวมและสังเคราะห์บทบาทของภาวะผูน้าํ   
ท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารในหนงัสือ Principal Leadership: Applying the New Educational Leadership Constituent 
Council (ELCC) Standards  ซ่ึงมีทั้งส้ิน 5 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 1) การทาํงานอยา่งมีมาตรฐาน (meeting the 
standard) 2)การสร้างวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ (creating vision and culture) 3) การจดัการทรัพยากร (organized 
resources) 4) การสร้างความร่วมมือ (establishing collaboration) 5) การพฒันาความเป็นมืออาชีพ(professional 
development) 6) การทาํใหโ้รงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (transforming the learning community) 

The National Association of Elementary School Principals (1997) 
ไดส้งัเคราะห์สมรรถนะของภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารไว ้5 ดา้นดงัต่อไปน้ี คือ 1) ดา้นหลกัสูตรและการเรียน
การสอน (curriculum and instruction) 2) ดา้นการประเมินผล (assessment) 3) การจดัการองคก์าร (organizational 
management) 4) การจดัการงบประมาณ (fiscal management) 5) การจดัการทางการเมือง (political management)   

The office of Principal preparation and development (2009)        
ไดส้งัเคราะห์องคป์ระกอบของสมรรถนะแห่งความสาํเร็จของภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารไว ้ 12 องคป์ระกอบ  
ดงัต่อไปน้ี  คือ 1) คิดอย่างมีกลยุทธ์ิ (strategic thinking) 2) มีภาวะผูน้าํแบบใฝ่บริการ(service leadership)            
3) การมีผลกระทบและอิทธิพลต่อผูอ่ื้น (impact and influent) 4) มีภาวะผูน้าํแบบทีม (team leadership)               
5) การพฒันาคนอ่ืนๆ (developing other) 6) มีภาวะผูน้าํทางวิชาการ (instruction leadership) 7) มีความรับผิดชอบ
(accountability)  8) การมุ่งผลของงาน (driving for result)  9) การเป็นผูน้าํและผูจ้ดัการต่อการเปล่ียนแปลง
(leading and managing change) 10) การสร้างและดูแลความสัมพนัธ์(building and maintaining collaborative 
relationship) 11) เป็นเลิศในการดาํเนินงาน(operational excellence)  และ 12) การวางแผนและจดัการ (planning 
and organizing)   

Larry & Gerald (1994)ไดส้ังเคราะห์ภารกิจของภาวะผูน้าํท่ีสาํคญั
ของผูบ้ริหารใน 2 มิติคือ พฤติกรรมดา้นการจดัการ และพฤติกรรมการเป็นผูน้าํ ซ่ึงใน 2 มิติท่ีคาบเก่ียวน้ีภาวะผูน้าํ
ท่ีสําคญัของผูบ้ริหารมีภาระงาน 5  ดา้นดงัต่อไปน้ี  คือ 1) การพฒันาหลกัสูตร (curriculum development)           
2) การพฒันาการเรียนการสอน (instruction improvement) 3) การบริการนกัเรียน (student service) 4)  การจดัการ
งบประมาณและอาํนวยความสะดวก (financial and facility management) 5) การสัมพนัธ์กบัชุมชน (community 
relation)   

Smith & Richard (1989) ระบุองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํท่ีสาํคญั
ของผูบ้ริหารในหนงัสือ Instructional Leadership :How principal make a difference. Alexandria, VA: 
Association for Supervision and Curriculum Development. ว่าภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารมีภาระงาน  4  ดา้น



ดงัต่อไปน้ี  คือ 1) เป็นผูจ้ัดหาทรัพยากร (resource provider) 2) การเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอน 
(instruction resource) 3)เป็นผูมี้ความสามารถดา้นการส่ือสาร(communicator) 4) การปรากฏตวัใหเ้ห็น (visible 
presence)   

จากการจดักลุ่มองค์ประกอบของภาวะผูน้ําท่ีสําคญัของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สามารถสรุปไดว้่าภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัท่ีสุด  5 ประการของผูบ้ริหารไดแ้ก่ 1) มีภาวะผูน้าํทางวิชาการ  
2) มีความสามารถดา้นการบริหารจดัการ 3) มีพนัธะผกูพนัต่อชุมชน 4) วิสยัทศัน ์และ 5) มีความรับผดิชอบ  

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นปัจจยัป้อนเขา้ของการจดัการศึกษาโรงเรียน
เอกชนคาทอลิก 

วิศิษฐ ์ศรีวิชยัรัตน ์(2543) ไดใ้หค้วามคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ และ
คุณสมบติัท่ีสาํคญัของผูบ้ริหาร ผูร่้วมงาน ครู อาจารย ์และนกัเรียนไว ้ดงัน้ี  ดา้น  

1)  ผู้บริหารหรือผู้นํา  ประกอบดว้ย  (1) ผูบ้ริหารหรือผูน้าํใน
สถาบนัการศึกษาคาทอลิก ถือว่าเป็นผูท่ี้พระเจา้ส่งมา เพื่อปฏิบติัภารกิจท่ียิ่งใหญ่ให ้พระเจา้ พระศาสนา และแก่
สถาบนั ซ่ึงประกอบดว้ย คณาจารย ์พนกังาน เจา้หนา้ท่ี นกัเรียน ศิษยเ์ก่า และสังคมโดยทัว่ไป (2)  ผูบ้ริหารสูงสุด
ของสถาบนัการศึกษาคาทอลิก ตอ้งมีภาวะผูน้าํ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการดาํรงชีวิตตามจิตตารมณ์
ของคริสตชน คือ เป็นคนของพระเจา้ และของพระศาสนจกัร หวัใจของการบริหารและของผูน้าํ คือ การตดัสินใจ
โดยอาศยัมิติทางศีลธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้ง (3) ผูบ้ริหารตอ้งไม่หวงัการยกย่องสรรเสริญจากการปฏิบติังาน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากผูค้นในสถาบนัท่ีตนบริหารอยู ่เพราะการไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูบ้ริหาร นบัว่าเป็นเกียรติ
อยู่แลว้ (4) ผูบ้ริหารตอ้งมีผูร่้วมบริหารท่ีดี ผูบ้ริหารจะเก่งกาจสามารถเพียงใดก็ทาํคนเดียวไม่ได ้จึงตอ้งสรรหา    
ผูร่้วมบริหารท่ีดี มีความสามารถมาร่วมสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั มีการจดัสรรหน้าท่ีให้ทาํ พร้อมทั้งอาํนาจ ความ
รับผดิชอบ ใหต้ระหนกัถึงความรับผดิชอบท่ีตอ้งทาํงานใหส้าํเร็จ ซ่ึงทุกคนมีเป้าหมายอนัเดียวกนั คือ ความสาํเร็จ 
ความเจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงย ัง่ยนืของสถาบนัเป็นสาํคญั (5) ผูบ้ริหารตอ้งทาํตวัเป็นพยาน คือ การใหต้วัอยา่ง ท่ีดี 
ผูค้นจะเห็นไดแ้จ่มแจง้จากการกระทาํและการดาํรงชีพท่ีดี และจากการท่ีผูบ้ริหารยืนหยดัเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ 
ท่ีมีมิติทางศีลธรรม เช่น สิทธิมนุษยชน การปกครองท่ีดี หรือธรรมาภิบาล เป็นตน้ 

2)  ผู้ร่วมทมีงาน ซ่ึงสงัคมปัจจุบนัเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผล
ต่อการศึกษา หรือ องคก์ารต่าง ๆ ตอ้งปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน การดาํเนินการตามการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวตอ้งอาศยัทีมงานร่วมบริหารจดัการ จะอาศยัแต่ผูบ้ริหารสูงสุดคนเดียวมิได ้การมีผูร่้วมทีม
บริหารอาจจะเป็นใครก็ไดแ้มมิ้ใช่คาทอลิก แต่เขาเหล่านั้นจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี (1) มีความรู้ความสามารถ      
(2) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต (3) มีความขยนัขนัแขง็ (4) มีจิตใจใฝ่บริการ (5) มีประสิทธิภาพ (6) มีความกลา้ทาง
คุณธรรม (7)  มีความยติุธรรม (8) มีความคงเสน้คงวา 

3)   การบริหารจัดการ ในยุคปัจจุบนัการบริหารจดัการอยา่งโปร่ง
ใส่ ยุติธรรม และมีความร่วมมือของทุกฝ่ายขององคก์าร เป็นเร่ืองท่ีสังคมให้การยอมรับ ทุกคนในองคก์ารร่วม
รับผดิชอบในองคก์ารของตน การบริหารจดัการท่ีดี โดยทัว่ไปจะมุ่งเนน้ใหเ้กิดลกัษณะและเง่ือนไขในการบริหาร
จดัการ ดงัน้ี (1) การมีส่วนร่วมของทุกคนในองคก์าร (2) มีความสุจริต และโปร่งใส (3) มีความรับผิดชอบต่อ



สังคม (4) มีความชอบธรรมในทุกระบวนการ (5) มีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน แน่นอน และเป็นธรรม                
(6) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4)  ครู อาจารย์ สถาบนัการศึกษาคาทอลิกนอกจากมีการเลือกสรร
ครู อาจารยท่ี์ดีเขา้มาตามวิธีการและกฎเกณฑข์องทางโรงเรียนแลว้ ยงัตอ้งคาํนึงถึงความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม และศีลธรรมของครู อาจารย ์อีกดว้ย ยิ่งไปกว่านั้นเขาจะตอ้งเขา้ใจวิสัยทศัน์และจิตตารมณ์พระวรสาร 
คือ ความจริง สันติ และความรักด้วย ครู อาจารย์ ของสถาบันการศึกษาคาทอลิก ควรจะมีคุณสมบติั ดังน้ี            
(1)  เป็นผูมี้การพฒันาทางดา้นจิตวิญญาณ ความสามารถทางเทคโนโลยี (2) เป็นผูย้ึดมัน่ในอุดมการณ์ คุณค่า 
จุดประสงคข์องการศึกษา และผูใ้หก้ารศึกษา (3) ต่ืนตวัและสนใจเสมอเก่ียวกบัผูอ่ื้น เช่น นกัเรียน เพื่อนครู สังคม  
(4) ใชเ้วลาและมีความอุตสาหะในกิจกรรม (5) มีจิตนารมณ์แห่งการสร้างสรรค ์และมานะอดทนในการทาํงาน
และในเวลาเดียวกนักเ็ป็นคนท่ีมีอารมณ์ขนั ร่าเริง  (6) พฒันาความสามารถท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง
ได ้(7) มีความสามารถในบริบทของความเป็นสากล และการยอมรับความหลากหลายของความคิด วิธีการและอ่ืน 
ๆ (8) แสวงหาความรู้และปรีชาญาณ เพ่ือใหต้นเองเป็นผูท่ี้ทนัสมยัเสมอ และนาํความรู้ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารเชิง
ความรู้เหล่านั้นมาแบ่งปันให้เพื่อนร่วมงาน ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัอนัจะเป็นประโยชนต่์อการบริหาร
จดัการ (9)  คิดถึงอนาคต ไม่มองแต่ปัจจุบนั 

นิลวรรณ แซ่จิว (2546) วิจยัเร่ืองภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน
ในเครือคาทอลิก พบว่า ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือคาทอลิกตามการรับรู้ของครูและผูป้กครอง เป็น
ผูมี้ความขยนัขนัแข็ง ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความรู้ความสามารถ     
ในการบริหารการศึกษาเป็นอย่างดี ผูบ้ริหารของโรงเรียนในเครือคาทอลิกมีพฤติกรรมภาวะผูน้ําในด้านการ     
วางพื้นฐานหรือควบคุมมาตรฐานพฤติกรรมใหก้บัผูอ่ื้นสูง โดยเฉพาะภาพลกัษณ์ของการเป็นผูท่ี้มีความศรัทธาใน
ศาสนา และยึดหลักทางศาสนาเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต ภาพลักษณ์ท่ีครูและผูป้กครองคาดหวงัของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือคาทอลิกคาดหวงัใหผู้บ้ริหารโรงเรียนเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะในดา้น
การบริหารการศึกษา และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษา นอกจากน้ียงัคาดหวงัใหผู้บ้ริหารเป็นผูท่ี้มีความ
ขยนัขนัแข็ง ทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม และเป็นผูท่ี้มีความกลา้ทางจริยธรรม กลา้คิดกลา้
ตดัสินใจในส่ิงท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  

 วิโรจน์   เสียงไพเราะ (2546) ทําการวิจัยเร่ือง  วิสัยทัศน์ของ
ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี พบว่า 
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรีอยู่ในระดับสูงทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารโรงเรียน
สังกดัสังฆมณฑลราชบุรีได้ปรับตัวให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดในการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบนัมากข้ึน โดยท่ี
ผูบ้ริหารพฒันาความรู้ความสามารถของตนใหม้ากข้ึน ศึกษาเพิ่มเติมเพ่ิมมากข้ึน เช่นเดียวกบัพฤติกรรมความเป็น
ผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี ท่ีอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกนั เน่ืองจากผูบ้ริหาร
ไดรั้บการศึกษาสูงข้ึนและตระหนกัในความสาํคญัของภาวะผูน้าํ โดยเฉพาะดา้นวิชาการ เพราะวิชาการคือหวัใจ
ของการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 

พงษ์เกษม  สังวาลย์เพ็ชร (2548) ทําการวิจัยเร่ือง  บทบาทของ
ผูบ้ริหารในการส่งเสริมการใชห้ลกัธรรมคาทอลิกในสถานศึกษาสังกดัอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต  4 



การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ทราบ 1) บทบาทของผูบ้ริหารของผูบ้ริหารท่ีปฏิบติัจริงในการส่งเสริมหลกัธรรม
คาทอลิกในสถานศึกษา 2) บทบาทของผูบ้ริหารตามความคาดหวงัในการส่งเสริมหลกัธรรมคาทอลิก                
ในสถานศึกษา 3) ความแตกต่างระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารท่ีปฏิบติัจริงกบัความคาดหวงัในการส่งเสริม
หลกัธรรมคาทอลิกในสถานศึกษาสังกดัอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ประชากรคือ สถานศึกษาคาทอลิก      
เขต 4 ของอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 8 แห่ง เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม เก่ียวกบัการส่งเสริมหลกัธรรม
คาทอลิกในสถานศึกษา สร้างจากกรอบแนวทางการพฒันาจิตตาภิบาลของโรงเรียนในอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
รวบรวมขอ้มูลเดือนธนัวาคม 2548 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย                 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยัพบว่า บทบาทของผูบ้ริหารท่ีปฏิบติัจริงในการ
ส่งเสริมหลกัธรรมคาทอลิกในสถานศึกษาสังกดัอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้น
อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ดงัน้ี งานช่วยเหลือผูย้ากไร้ งานอภิบาล งานการจดัการ
มาตรฐาน งานการสร้างบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร งานการจดักิจกรรมการเรียนรู้และอบรม และงาน
ปฏิบติัธรรม ตามลาํดบั บทบาทของผูบ้ริหารตามความคาดหวงัในการส่งเสริมการใช้หลกัธรรมคาทอลิกใน
สถานศึกษาสังกดัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบั
จากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ดังน้ี งานการจดัการมาตรฐาน งานอภิบาล งานการสร้างบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากร งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และอบรม งานช่วยเหลือผูย้ากไร้ และงานปฏิบัติธรรม ตามลาํดับ 
บทบาทของผูบ้ริหารท่ีปฏิบติัจริงกบัความคาดหวงัในการส่งเสริมการใชห้ลกัธรรมคาทอลิกในสถานศึกษาสังกดั
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ทั้งในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

Helm (1989) ศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงวฒันธรรมและเชิง
สัญลกัษณ์ในโรงเรียนคาทอลิกในเมืองอาร์ลิงตนั (Arlington) รัฐเวอร์จิเนีย ในระหว่างปีการศึกษา 1987-1988 
พบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนคาทอลิกดงักล่าวแสดงภาวะผูน้าํเชิงวฒันธรรมและเชิงสัญลกัษณ์โดยประพฤติปฏิบติัตน
เป็นตวัตน้แบบ  (Model) ในเร่ืองค่านิยมทางศาสนา ในขณะเดียวกนั ผูบ้ริหารเหล่านั้นก็มีความพิถีพิถนัในการ
คดัเลือกครูโดยเนน้ความสาํคญัของครูในอนัท่ีจะเป็นตน้แบบท่ีดีสาํหรับนกัเรียนและเนน้เป็นพิเศษในเร่ืองการให้
การศึกษาอบรมดา้น ศาสนา  และการมีมโนธรรมอนัสูงส่ง ซ่ึงบรรยากาศเช่นว่าน้ีจะดาํเนินไปอยา่งราบร่ืนดว้ยการ
สร้างเสริมความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างครูอาจารย ์ตลอดจนการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ และการร่วมแบ่งปัน
เทคนิควิธีการนิเทศการสอนและการร่วมกนัตดัสินใจแบบเป็นทีมงาน นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัไดเ้นน้ถึง “สายใยแห่ง
สัมพนัธภาพ” (Web of Relationships) ท่ีเช่ือมโยงผูป้กครอง ครูอาจารย ์นกัเรียน และผูบ้ริหารเขา้ไวด้ว้ยกนั
ภายในขอบข่ายของเขตปกครองของวดั โดยย ํ้ าว่าสายใยดังกล่าวเป็นองค์ประกอบสําคัญยิ่งในการสร้าง
วฒันธรรม ผูว้ิจยัไดส้รุปว่าพฤติกรรมของผูบ้ริหารมีผลกระทบต่อวฒันธรรมของโรงเรียนเป็นอยา่งมาก  และ
เสนอแนะว่าจะตอ้งมีการกาํหนดแนวทางใหม่ ๆ ในการฝึกอบรมผูบ้ริหารโรงเรียนคาทอลิกต่าง ๆ ใหมี้ศกัยภาพท่ี
จะเป็นผูน้าํแบบปรับเปล่ียนสภาพ  (Transformational  Leader) 

Anastasio (1996) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการคดัเลือกและการเตรียม
ผูบ้ริหารโรงเรียนคาทอลิกในสังฆมณฑล 6 แห่งของสหรัฐอเมริกา พบว่ามากกว่าสองในสามของสังฆมณฑล
เหล่านั้นมีโครงการคดัเลือกและเตรียมฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายบริหาร โดยใหว้ิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัในทอ้งถ่ิน
เป็นผูถ้่ายทอดทฤษฎี ส่วนดา้นเทคนิควิธีการปฏิบติังานนั้น แต่ละสงัฆมณฑลเป็นผูอ้บรม นอกจากน้ี ผลการศึกษา



น้ีแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัในเร่ืองภาวะผูน้าํและเร่ืองฝ่ายจิตวิญญาณระหว่างผูบ้ริหารท่ีเป็น
ฆราวาสและผูบ้ริหารท่ีเป็นนักบวช และช้ีใหเ้ห็นดว้ยว่าโครงการคดัเลือกและเตรียมผูบ้ริหารดงักล่าวจะประสบ
ผลสําเร็จอย่างยิ่ง หากมีความร่วมมือระหว่างสังฆมณฑลต่าง ๆ รวมทั้งมีความร่วมมือกนัระหว่างนักบวชและ
คณะกรรมการสรรหา  ตลอดจนมีความร่วมมือประส่านงานกนักบัวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ดว้ย 

Helbling (1992) ศึกษาเก่ียวกับโครงการฝึกอบรมผูบ้ริหาร
สถานศึกษาคาทอลิกท่ีดาํเนินอยู่ในมหาวิทยาลยัฟอร์ดแฮม (Fordham University) ในระหว่างปี ค.ศ. 1978-
1991  พบวา่ โครงการดงักล่าวประสบผลสาํเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไวเ้ป็นอยา่งดี โดยท่ีเป้าหมายบรรลุผล
อย่างมากท่ีสุดก็คือ “เพื่อท่ีจะตอบสนองความต้องการของพระศาสนจักรในการฝึกอบรมผูบ้ริหารสําหรับ
โรงเรียนวดั” และ “เพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริหารในยุคปัจจุบนัท่ีกาํลงัมีวิวฒันาการและการแผ่ขยาย
ออกไปมากยิง่ข้ึน” ซ่ึงมีผูต้อบแบบสอบถามการศึกษาคร้ังน้ีร้อยละ 98 ยนืยนัว่า โครงการดงักล่าวช่วยใหพ้วกเขา
บรรลุเป้าหมายของตน และกล่าวถึงเหตุผลหลกัสองประการท่ีทาํใหพ้วกเขาตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวก็
คือ “เพื่อท่ีจะรับใช้พระศาสนจักรในการพฒันาการศึกษาคาทอลิกให้ดีข้ึน” และ “เพื่อท่ีจะเพิ่มความรู้
ความสามารถในการดาํเนินงานตามหนา้ท่ีแห่งวิชาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน” 

บทสรุปกรอบแนวคิดในการประเมินด้านปัจจัยป้อนเข้า จากการ
เอกสารและวรรณกรรมด้านปัจจยัป้อนเขา้สามารถกาํหนดกรอบทรัพยากรการบริหารท่ีเรียกว่า  4  M’s              
ซ่ึงประกอบด้วย คน (man) เงิน (money) วสัดุอุปกรณ์หรือส่ิงอาํนวยความสะดวก (material) และ การจดัการ 
(management) นั้ น จึงสามารถกําหนดองค์ประกอบของการประเมินด้านปัจจัยป้อนเข้าในการวิจัยคร้ังน้ี  
ประกอบดว้ย 1) ระบบการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา  อนัประกอบดว้ย มีแผนการดาํเนินงาน โครงสร้างองคก์าร  
และการบริหารอย่างเป็นระบบ  ครบวงจรใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา  2)  ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษามีประสิทธิผล อนัประกอบดว้ย  (1) ทรัพยากรบุคคล (2) ทรัพยากรดา้นงบประมาณ และ  (3)  ทรัพยากร
ดา้นส่ือ และอุปกรณ์สาํหรับการศึกษา  สถานท่ีศึกษาและบรรยากาศแวดลอ้ม  และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการ
กาํหนดเกณฑก์ารประเมินจึงกาํหนดองคป์ระกอบดา้นปัจจยัป้อนเขา้เป็นตวับ่งช้ี  ดงัต่อไปน้ี  

ตัวบ่งช้ีที ่ 5  มีแผนการดาํเนินงาน โครงสร้างองคก์าร  และการบริหารอย่างเป็น
ระบบ  ครบวงจรใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่ 6  ทรัพยากรบุคคล 1)  ครู ผูส้อน หรือผูใ้ห้การเรียนรู้ 2) ผูบ้ริหาร       
3)  ดา้นคณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง  ชุมชน  

ตัวบ่งช้ีที ่ 7   ทรัพยากรดา้นงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที ่ 8   ทรัพยากรดา้นส่ือ และอุปกรณ์สาํหรับการศึกษา  สถานท่ีศึกษาและ

บรรยากาศแวดลอ้ม 
3) มติิการประเมนิด้านกระบวนการ 

เพือ่ใหเ้กิดความชดัเจนในองคป์ระกอบดา้นกระบวนการ ท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินคร้ังน้ี 
ซ่ึงกล่าวคือ (1) การจดัการเรียนรู้และการพฒันาผูเ้รียน และ (2) การดาํเนินงานตามภารกิจการบริหารจดัการ
ภายในสถานศึกษา ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี  

3.1) การจดัการเรียนรู้และการพฒันาผู้เรียน   



การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการสาํคญัในการนาํหลกัสูตรสู่การปฏิบติั หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสําคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูเ้รียน เป็นเป้าหมายสาํหรับพฒันาเด็กและเยาวชน ในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณสมบติัตามเป้าหมาย
หลกัสูตร ผูส้อนพยายามคดัสรร กระบวนการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้โดยช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ผา่นสาระท่ีกาํหนดไว้
ในหลกัสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ พฒันาทกัษะต่างๆ อนั
เป็นสมรรถนะสาํคญัใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 

3.1.1) หลกัการจดัการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้ รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน      

การเรียนรู้ สมรรถนะสําคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลกัว่า ผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้                 
ยดึประโยชนท่ี์เกิดกบัผูเ้รียน ระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็
ตามศกัยภาพ คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสมอง เนน้ใหค้วามสาํคญัทั้งความรู้ และ
คุณธรรม 

3.1.2) กระบวนการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลายเป็นเคร่ืองมือท่ีจะนาํพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นสาํหรับ
ผูเ้รียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติั ลงมือ
ทาํจริง กระบวนการจดัการ กระบวนการวิจยั กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันา
ลกัษณะนิสัย กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน พฒันา เพราะจะ
สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ดงันั้น ผูส้อน จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาทาํความ
เขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพือ่ใหส้ามารถเลือกใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.1.3) การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
ผูส้อนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน แลว้    
จึงพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผล เพือ่ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

3.1.4) บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายของหลกัสูตร  ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนควรมีบทบาท  ดงัน้ี    

(1) บทบาทของผูส้อน 1) ศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แลว้นาํ
ขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน  2) กาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการให้
เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้และทกัษะกระบวนการ ท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลกัการ และความสัมพนัธ์ รวมทั้ง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 3) ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พฒันาการทางสมอง เพือ่นาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย  4) จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้



เกิดการเรียนรู้ 5) จดัเตรียมและเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
มาประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  6) ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน 7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใชใ้นการซ่อมเสริม
และพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 

(2) บทบาทของผูเ้รียน  1) กาํหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเอง  2) เสาะแสวงหาความรู้ เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ความรู้ ตั้งคาํถาม คิดหา
คาํตอบหรือหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีการต่าง ๆ  3) ลงมือปฏิบติัจริง สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และนาํ
ความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ 4) มีปฏิสัมพนัธ์ ทาํงาน ทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มและครู 5) ประเมิน
และพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง  และสาํหรับนโยบายสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ 2553 สืบเน่ืองจากนโยบายดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต ตามแผนบริหารราชการแผน่ดิน  
ปีงบประมาณ 2551-2554  ซ่ึงรัฐบาลไดใ้หค้วามสาํคญัในเร่ืองเก่ียวกบัการใชห้ลกัประกนัขั้นพื้นฐานของบริการ
สาธารณะภายใตบ้ทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ การพฒันาคนและสังคมใหมี้คุณภาพ การมีสภาพแวดลอ้มท่ีนาํไปสู่
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความมัน่คงในชีวิต  และประชาชนมีความสุข ได้กาํหนดให้มีนโยบายการศึกษา 10 
ประการ ดงัน้ี 1) ยกระดบัคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคลอ้งกนัตั้งแต่ระดบัปฐมวยั
จนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา  2)การเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3)  พฒันาหลกัสูตรปรับระบบการผลิตและพฒันาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทัว่ถึงต่อเน่ือง  และกา้วทนั
การเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวตัน์  4) ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ        
การเรียน การสอนและการเรียนรู้อย่างจริงจงั  รวมทั้งการเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกวา้งขวาง      
5)  ดาํเนินการใหบุ้คคลมีสิทธิเสอมกนัในการรับการศึกษา 12 ปีโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย  และให้ครอบคลุมผูย้ากไร้  
ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ หรืออยู่ในสภาวะยากลาํบากมากข้ึน 6) เพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่าน
กองทุนใหกู้ย้ืมท่ีผกูพนักบัรายไดใ้นอนาคต และเช่ือมโยงกบันโยบายการผลิตบณัฑิตท่ีตอบสนองความตอ้งการ
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถของประเทศ 7) สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศสําหรับ
ผูด้อ้ยโอกาส 8)สนับสนุนการผลิตและพฒันากาํลงัคนให้สอดรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการผลิตและการ
บริการ 9)  เร่งผลิตกาํลงัคนระดบัอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสนับสนุนความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
พร้อมทั้งพฒันารับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 10)ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ผา่นองคก์ารต่าง ๆ 

วสัิยทศัน์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์การ
หลกัในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวยัเรียนอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

พนัธกจิ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวยัเรียนทุกคนให้ไดรับ
การพฒันาเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ  และคุณลักษณะตามมาตรฐาน การศึกษา ด้วยระบบการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายการให้บริการของ สพฐ.  (1) ดา้นโอกาสทางการศึกษา  (2) ดา้น
คุณภาพการศึกษา (3) ดา้นประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  



กลยุทธ์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเก่ียวกบัการจดัและ

ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทาํผลผลิต  จาํนวน 5 ผลผลิต  ได้แก่ ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษาผูจ้บ
การศึกษาภาคบงัคบั  ผูจ้บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพฒันา
สมรรถภาพ  และเดก็ดอ้ยโอกาสไดรั้บการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยใหส้าํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จาํนวน 185 เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเป็นหน่วยกาํกบั  ประสาน  ส่งเสริมการจดัการศึกษาให้กบัสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นหน่วย
ปฏิบติัการจดัการศึกษา ซ่ึงในปีงบประมาณ 2552  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานกาํหนดการ
ขบัเคล่ือนกลยทุธ ์6 กลยทุธ์  ดงัน้ี 

1) ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่นกัเรียนทุกคน 

2) เพิ่มอตัราการเขา้เรียนในทุกระดบัทั้งเด็กทัว่ไป ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส  
ลดอตัราการออกกลางคนั และพฒันารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนท่ีอยู่นอกระบบ
การศึกษา 

3) ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พฒันา
ผูเ้รียน  สมรรถนะครูและบุคลากรอยา่งเป็นระบบ  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และปฐมวยั  และการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ผูเ้รียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรการศึกษาอยา่ง
เตม็ตามศกัยภาพ 

4) เร่งรัดพฒันาความพร้อมในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ใหแ้ก่สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสงักดัเพือ่การเรียนรู้และการบริหารจดัการ 

5) สร้างความเขม้แขง็และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารและการจดัการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอาํนาจอยา่งมีประสิทธิภาพบนหลกัธรรมาภิบาลในสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษา 

6) เร่งพฒันาการศึกษาและคุณภาพชีวิตนกัเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ดงันั้นสรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้และการพฒันาผูเ้รียนมีความสาํคญัอยา่ง
ยิ่งท่ีสถานศึกษาจะตอ้งตระหนกัและตอ้งบริหาร จดัการให้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดทั้งดา้น การจดัการเรียนรู้  
การออกแบบการเรียนรู้ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนทุกดา้นตามนโยบายของการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
นอกจากน้ี  มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ของรูปแบบการประเมิน แบบดุลยภาพ   
ซ่ึงมีส่วนคลา้ยคลึงในการประเมินกระบวนการของการประเมินแบบ CIPPI  เป็นการพิจารณากระบวนการภายใน 
ท่ีเป็นกระบวนการหลกัท่ีองคก์ารตอ้งใหค้วามสาํคญัภายใตมุ้มมองน้ีจะมุงเนน้กระบวนการท่ีส่งผลกระทบต่อความ
พึงพอใจของลูกคา้และการบรรลุวตัถุประสงคท์างดา้นการเงิน โดยกระบวนการท่ีสําคญัภายใตมุ้มมองน้ี เช่น 
นวตักรรม (Innovation) กระบวนการ (Operations) การบริการหลงัการขาย (Post sale Service)   เม่ือองคก์ารกาํหนด
เป้าหมายและสร้างกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แลว้  องคก์ารตอ้งปรับปรุงโครงสร้างการ
ดาํเนินงานและกระบวนการปฏิบติัการภายในใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินกลยุทธ์ให้ประสบผลสําเร็จ ดงันั้น    



การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และการจดัการกระบวนการปฏิบติังานภายในจึงจาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งกนั 
(ศรีเพญ็ ทรัพยม์นชยั, 2541) โดยมีผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบักระบวนการปฏิบติังานภายใน
ดงัต่อไปน้ี  Kaplan & Norton (2005) กล่าวว่า บริษทัจะตอ้งปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานภายในใหส้ามารถ
ตอบสนองวตัถุประสงค์ในมุมมองด้านการเงินและลูกคา้โดยกระบวนการท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินการให้
ประสบผลสาํเร็จ ประกอบดว้ย 2 กระบวนการคือ 1) กระบวนการส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ โดยพิจารณา
เช่ือมโยงคุณค่าของกระบวนการปฏิบติังานภายในตั้งแต่ การผลิต การตลาดและบริการหลงัการขาย โดยพิจารณา
ในดา้นคุณภาพ ค่าใชจ่้าย เวลาและคุณลกัษณะของผลงาน 2) กระบวนการในนวตักรรม เป็นการศึกษาความ
ตอ้งการและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใน
อนาคต ไดแ้ก่การวิจยัการออกแบบและกระบวน การ พฒันาผลิตภณัฑ ์ (บริการ) ท่ีสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ บริการ
ใหม่และตลาดใหม่ 

ศรีเพญ็ ทรัพยม์นชัย (2541) ไดแ้บ่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลการ
ปฏิบติังานภายในออกเป็น 2 ส่วน เพือ่สร้างความสามารถในการแข่งขนัใหโ้ดดเด่น และเพิ่มโอกาสในการแข่งขนั
คือ1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลการปฏิบติังานภายในท่ีสะทอ้นภาพความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ระยะเวลาการ
ผลิต คุณภาพของสินคา้และบริการ ทกัษะในการทาํงานของพนกังานและอตัราผลผลิต 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วดัผลการปฏิบติังานภายในท่ีมีการวดัความสามารถเชิงการแข่งขนัในอนาคตของบริษทั เช่น ความสามารถทาง
เทคโนโลยีของกิจการตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยี โดยอาจจดัลาํดบัเทคโนโลยีของบริษทัเทียบกบัคู่แข่ง 
ระยะเวลาในการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ระยะเวลาในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือเพิ่มอตัราผลผลิตใหม่ๆ  
ส่วนดนยั เทียนพุฒ (2544) กล่าวว่า ดชันีวดัผลดา้นกระบวนการภายในมีผลกระทบสูงสุดต่อความพึงพอใจของ
ลูกคา้และบรรลุผลสาํเร็จต่อวตัถุประสงคท์างดา้นการเงินขององคก์าร โดยจะแตกต่างจากการวดัผลเดิมๆ คือ  
เนน้ท่ีการพยายามติดตามและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจท่ีมีอยู ่   และนพพร จุณณะปิยะ (2544) กล่าวว่า ภายใต้
มุมมองดา้นกระบวนการปฏิบติัภายใน จะตอ้งพิจารณาว่า "เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูถื้อหุ้นและของ
ลูกคา้ องคก์ารควรจะตอ้งปรับปรุงพฒันาขบวนการใด" และตวับ่งช้ีท่ีไดรั้บความนิยมไดแ้ก่ จาํนวนคร้ังหรือ
จาํนวนคาํสั่งซ้ือท่ีส่งมอบทนัเวลาเทียบจาํนวนส่งมอบทั้งหมด ระยะเวลาท่ีไดรั้บคาํสั่งจากลูกคา้ไปจนถึงลูกคา้
ไดรั้บสินคา้ เปอร์เซ็นตสิ์นคา้สาํเร็จรูปท่ีไม่ผา่นการตรวจสอบ เปอร์เซ็นตสิ์นคา้ระหว่างการผลิตท่ีไม่ผ่านการ
ตรวจสอบ เปอร์เซ็นตว์ตัถุดิบหรือวสัดุต่างๆ ท่ีไม่ผา่นการตรวจสอบ ตน้ทุนการผลิตต่อตนัหรือต่อยอดขายใน
ธุรกิจ ตน้ทุนท่ีใชใ้นการเปล่ียนวตัถุดิบใหเ้ป็นสินคา้สําเร็จรูป  สําหรับมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 
(Learning & Growth Perspective)  เป็นการพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํเป็นตอ้งสร้างข้ึน เพื่อใหเ้กิดการเติบโต
และการปรับปรุงองคก์ารในอนาคต ภายใตมุ้มมองน้ี องคก์ารตอ้งพิจารณาว่าในการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค ์ภายใต้
มุมมองดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ และดา้นกระบวนการภายใน องคก์ารตอ้งมีการเรียนรู้ พฒันาและเตรียมตวัอยา่งไร
บา้ง โดยวตัถุประสงคห์ลกัท่ีสําคญัภายใตมุ้มมองน้ี เช่น  บุคลากรภายในองคก์าร (People) ระบบขอ้มูล
สารสนเทศ (Information System)  และระเบียบวิธีปฏิบติัขององคก์าร (Organization Procedures) ผูเ้ช่ียวชาญ
หลายท่านไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโตดงัต่อไปน้ี 

Kaplan & Norton (2005) กล่าวว่า การวดัผลทางดา้นการเรียนรู้และ      
การเติบโต มาจากการวดัผลหลกั 3 ส่วนคือ ความพึงพอใจของพนกังาน การรักษาพนกังานและผลิตภาพของ



พนกังาน ซ่ึงความพึงพอใจของพนกังานจะส่งผลใหพ้นกังานมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัองคก์าร สามารถรักษาพนกังาน
ใหอ้ยู่กบัองคก์ารไดเ้ป็นระยะเวลานาน และผลงานท่ีทาํไดมี้ประสิทธิภาพ โดยองคก์ารจะตอ้งพฒันาทกัษะ
ความสามารถของพนกังาน ยกระดบัเทคโนโลยี สารสนเทศใหมี้ความแม่นยาํต่อการตดัสินใจและปฏิบติังาน 
รวมทั้งจดัสภาพแวดลอ้ม ในการทาํงานใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังาน  ซ่ึงพสุ เดชะรินทร์ (2546) กล่าวว่า 
มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต องคก์ารจะตอ้งพิจารณาว่าในการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตมุ้มมองดา้น
การเงิน ดา้นลูกคา้และกระบวนการภายในองคก์ารจะตอ้งเรียนรู้ พฒันาและเตรียมตวัอยา่งไรบา้ง วตัถุประสงค ์
ภายใตมุ้มมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต มี 3 ดา้นหลกัๆ ไดแ้ก่  

1)  ดา้นเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลภายในองคก์าร โดยพิจารณาในดา้น   
1.1)  ทกัษะ ความสามารถของพนกังาน ซ่ึงมกัวดัในหลายลกัษณะ   เช่น จาํนวนชัว่โมงท่ีพนกังาน  ไดรั้บการอบรมต่อปี
หรือการสํารวจทกัษะท่ีมีความสําคญัต่อกลยุทธ์ขององคก์ารและพิจารณาว่ามีพนักงานท่ีมีทกัษะในดา้นนั้นๆ 
เพียงพอหรือยงั 1.2) ทศันคติและความพึงพอใจของพนกังาน ซ่ึงโดยมากมกัวดัดว้ยการทาํสาํรวจทศันคติของ
พนกังาน 1.3) อตัราการหมุนเวียน เขา้ออกของพนกังาน ซ่ึงมกัจะวดัโดยพิจารณาจากอตัราการเขา้-ออก ของ
พนกังาน  

2)  ด้านเก่ียวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ ดัชนีท่ีนิยมใช้ได้แก่                  
ความถูกตอ้งของขอ้มูล อตัราท่ีระบบไม่สามารถใชก้ารได ้ ความทนัสมยัของขอ้มูล (วดัท่ีเวลาในการใหข้อ้มูล) 
อตัราความครอบคลุมของขอ้มูล (วดัจากขอ้มูลท่ีเรียกใชส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่)   

 3)  ดา้นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ระบบจูงใจและโครงสร้างองคก์าร 
โดยมีการกาํหนดวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัวฒันธรรมและระบบจูงใจท่ีเอ้ืออาํนวยในการทาํงานของพนกังานหรือ
จาํนวนขอ้เสนอท่ีพนกังานเสนอและมีการนาํไปปฏิบติั 

นพพร จุณณะปิยะ (2544) กล่าวว่า ภายใตมุ้มมองดา้นการเรียนรู้และ    
การเติบโตตอ้งพิจารณาว่า "เพื่อใหส้ามารถบรรลุวิสัยทศัน์ เราควรคงไว ้ซ่ึงความสามารถในการเปล่ียนแปลงและ
พฒันา" และมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโตจะพดูถึงคน ระบบ และเทคโนโลยี โดยมีตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวกบัคน 
ไดแ้ก่อตัราการลาออกของทีมงานท่ีมีความสาํคญักบับริษทั จาํนวนชัว่โมงอบรมสัมมนาต่อคน ความพึงพอใจของ
พนกังาน เปอร์เซ็นตค่์าใชจ่้ายดา้นการฝึกอบรมพฒันาต่อยอดขายสาํหรับตวับ่งช้ีดา้นเทคโนโลย ีไดแ้ก่ เปอร์เซ็นต์
เงินทุนดา้นเทคโนโลยีหรือความพร้อมของเทคโนโลยี และตวับ่งช้ีดา้นระบบไดแ้ก่ ความพร้อมของระบบงาน 
เช่น การมีระบบคุณภาพ ISO ระบบวางแผนงบประมาณ เปอร์เซ็นตเ์งินลงทุนในระบบต่อยอดขาย เปอร์เซ็นต์
บุคลากรท่ีดูแลดา้นพนกังาน ดา้นเทคโนโลย ี ดา้นคอมพิวเตอร์และดา้นระบบต่อพนกังานทั้งหมดภายใตมุ้มมอง
แต่ละมุมมอง จะประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัน้ี 

1)  วตัถุประสงค ์ (Objective) ท่ีสาํคญัของแต่ละมุมมอง ซ่ึงวตัถุประสงค์
ตามแนวคิดของการประเมินผลองคก์ารแบบดุลยภาพ คือ ส่ิงท่ีองคก์ารมุ่งหวงัหรือตอ้งการท่ีจะบรรลุในดา้นต่าง ๆ 

2)  ตวับ่งช้ี (Measures หรือ Key Performance Indicators) ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ี
ของวตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้น ซ่ึงตวับ่งช้ีเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัว่าองคก์ารบรรลุวตัถุประสงคใ์น
แต่ละดา้นหรือไม่ 



3) เป้าหมาย (Target) ไดแ้ก่ เป้าหมายหรือตวัเลขท่ีองคก์ารตอ้งการจะ
บรรลุของตวับ่งช้ีแต่ละประการ 

4) แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม (Initiatives) ท่ีองคก์ารจะจดัทาํเพื่อ
บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดข้ึน โดยแผนงานน้ียงัไม่ใช่แผนปฏิบติัการท่ีจะทาํ แต่เป็นเพียงแผนงานเบ้ืองตน้ท่ีตอ้งทาํ
เพือ่บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

3.2) การดาํเนินงานตามภารกจิการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา 
ภารกิจการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบนั  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงานใหญ่ๆ 

ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํเสนอรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
3.2.1) การบริหารงานวิชาการ 

งานวิชาการ ถือเป็นหวัใจสาํคญัในการจดัการศึกษา ในระดบัสถานศึกษา
การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการดาํเนินงานเก่ียวกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นจุดมุ่งหมายของการพฒันาผูเ้รียน โดยทัว่ไปงานวิชาการจะประกอบดว้ย การศึกษา
ปัญหาในชุมชน  และสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การพฒันาและการนาํหลกัสูตรไปใช ้ การจดัเตรียมการเรียนการ
สอน การจดัวสัดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และส่ือการเรียนการสอน การส่งเสริมการสอน การวดัและ
ประเมินผล การดาํเนินงานเก่ียวกบัหอ้งสมุด แหล่งการเรียนรู้ การนิเทศติดตามผล การวางแผนและการกาํหนดวิธี
ดาํเนินงานทางดา้นวิชาการ รวมถึงการประชุมทางวิชาการในระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การบริหารงานวิชาการ   
จะประกอบดว้ย การดาํเนินงานเก่ียวกบัการกาํหนดวิสัยทศัน์และนโยบายทางดา้นวิชาการ การจดัทาํมาตรฐาน
ดา้นวิชาการ การพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษา การส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมดา้นวิชาการ การพฒันาส่ือ
ตน้แบบ การเผยแพร่กิจกรรมการศึกษาและพฒันาบุคลากรทางดา้นวิชาการ การนิเทศติดตามผล การวดัและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา รายละเอียดในการดาํเนินการจะมีความชดัเจน เม่ือไดจ้ดัตั้ง
สาํนกังานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เรียบร้อยแลว้การบริหารวิชาการในยคุปฏิรูป
การศึกษา โรงเรียนและสํานกังานฯเขตพื้นท่ีการศึกษาจะมีโอกาสในการตดัสินใจมากข้ึน ทั้งน้ีเป็นไปตาม
หลกัการกระจายอาํนาจทางการศึกษา ท่ีให้สถานศึกษาและสํานักงานฯเขตพื้นท่ีการศึกษารับผิดชอบการ
บริหารงานวิชาการโดยตรง เป็นเร่ืองท่ีสถานศึกษาและสาํนกังานฯเขตพื้นท่ีการศึกษาจะตอ้งปรับตวัอย่างมาก 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งรู้ เขา้ใจ และมีทกัษะเก่ียวกบัการบริหารวิชาการ โดยเฉพาะในเร่ืองของการบริหาร
หลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน และโรงเรียนท่ีประสบความสาํเร็จในการบริหารงานวิชาการ 
ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้าํทางวิชาการทั้งทางดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงหมายความว่า ผูบ้ริหารและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตอ้งรู้และเขา้ใจกรอบแนวคิดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นอยา่งดี จนสามารถนาํไปดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามกรอบ
หลกัสูตรแกนกลาง และในขณะเดียวกนักส็นองความตอ้งการ ความสนใจ และศกัยภาพของผูเ้รียน ผูป้กครอง 
ชุมชน และทอ้งถ่ิน รวมทั้งสามารถนาํหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัอยา่งมีคุณภาพ ดว้ยการจดักระบวนการเรียนรู้      
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั การพฒันาส่ือและเทคโนโลยีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และการพฒันาแหล่งการเรียนรู้           
ท่ีเพียงพอเหมาะสม ซ่ึงหัวใจสําคญัของการพฒันางานวิชาการอยู่ท่ีการดาํเนินงานเก่ียวกบัหลกัสูตรการเรียน               
การสอนซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  



(1) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
หลกัสูตรเป็นขอ้กาํหนดและแนวทางในการจดัประสบการณ์ใหก้บั

ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิต นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยในพระราชบญัญติั
ดงักล่าวไดก้าํหนดเร่ืองหลกัสูตรไวใ้นหมวด 4 ว่าดว้ยแนวการจดัการศึกษาโดยกาํหนดให้คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของ
ชาติการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ และใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนา้ท่ีจดัทาํ
สาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงคด์งักล่าว ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นอกจากน้ี 
ยงัไดก้าํหนดไวว้่าหลกัสูตรการศึกษาระดบัต่างๆ ตอ้งมีลกัษณะหลากหลาย ใหจ้ดั  ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัโดยมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเ้หมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ  สาระหลกัสูตรทั้งท่ีเป็นวิชาการและ
วิชาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนใหมี้ความสมดุล ทั้งดา้นความรู้ ความคิด  ความสามารถ ความดีงาม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม (มาตรา 29)  เพื่อใหส้อดคลอ้งและสนองสาระท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  กระทรวงศึกษาธิการ  

(2) การจดัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลกัสูตรท่ีกาํหนดมาตรฐานการ

เรียนรู้ในการพฒันา ผูเ้รียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สําหรับผูเ้รียนทุกคน                         
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถปรับใชไ้ดก้บัการจดัการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศยัในส่วนของการศึกษาปฐมวยั กาํหนดใหมี้หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการสร้าง
เสริมพฒันาการ และเตรียมผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมในการเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1หลกัสูตรการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน กาํหนดโครงสร้างท่ีเป็นสาระการเรียนรู้ จาํนวนเวลาไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีแสดง
คุณภาพเม่ือเรียนจบ 12 ปี และเม่ือจบการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นโดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนตาม    
ความถนดั ความสนใจ ความตอ้งการ และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

(3) หลกัสูตรสถานศึกษา 
ความเช่ือมโยงของหลกัสูตรแกนกลางกับหลักสูตรสถานศึกษา

หลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึง หลกัสูตรท่ีโรงเรียนไดด้าํเนินการจดัทาํหรือพฒันาข้ึน โดยจดัทาํองคป์ระกอบ
ต่างๆ ของหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามขอบข่ายท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลว้จดัทาํ
สาระหรือรายละเอียดให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของโรงเรียน ชุมชนและท้องถ่ินรวมทั้ ง ความถนัด                      
ความสนใจ และความสามารถของนกัเรียน หลกัสูตรของแต่ละโรงเรียนจึงมีส่วนท่ีเป็นแกนกลางเหมือนกนั               
แต่แตกต่างกนัในส่วนท่ีเพ่ิมเติมตามวิสัยทศัน์ และความตอ้งการของบุคคลต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ในขณะท่ี
หลกัสูตรทอ้งถ่ินกบัหลกัสูตรสถานศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา มีลกัษณะเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เน่ืองจากเป็น
หลกัสูตรท่ีจดัทาํสาระเพิม่เติมจากส่วนท่ีเป็นแกนกลาง โดยมุ่งเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจของ
ชุมชนและทอ้งถ่ิน ซ่ึงก็เป็นลกัษณะของหลกัสูตรทอ้งถ่ินนั่นเอง และ การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา   



สถานศึกษาเป็นชุมชนของผูต้อ้งการแสวงหาความรู้ สถานศึกษาจึงตอ้งมีหลกัสูตรของตนเองคือ หลกัสูตร
สถานศึกษา ประกอบดว้ย การเรียนรู้ทั้งมวลและประสบการณ์อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพื่อพฒันา
ผูเ้รียน โดยจะตอ้งจดัทาํสาระการเรียนรู้ทั้งรายวิชาท่ีเป็นพื้นฐาน และรายวิชาท่ีตอ้งการเรียนเพิ่มเติม เป็นรายปี
หรือรายภาค จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทุกภาคเรียน และกาํหนดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคจ์ากมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานการสร้างหลกัสูตรของสถานศึกษา จะตอ้งกาํหนดวิสัยทศัน์ เพื่อมองอนาคตว่า ชุมชนและสังคม       
จะเปล่ียนแปลงอยา่งไร สถานศึกษาตอ้งปรับตวั ปรับหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั กาํหนดพนัธกิจพร้อมดว้ย
เป้าหมาย มาตรฐานการเรียนรู้มาจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีครอบคลุม กาํหนดสาระการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปีหรือรายภาค และคณะครูอาจารยร่์วมกนัออกแบบการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะในดา้นการอ่าน การเขียน การคิด
เลข การคิดวิเคราะห์ และการใชค้อมพิวเตอร์ ดว้ยวิธีการสอนท่ียึดหัวขอ้เร่ือง จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ หรือ สังคมศึกษาเป็นหลกัตามความเหมาะสมของทอ้งถ่ิน บูรณาการเขา้ดว้ยกนัอยา่งสมดุล รวมทั้ง
การกาํหนดเวลาเรียน และจาํนวนหน่วยกิต และแนวทางการวดัประเมินผูเ้รียนอีกดว้ย  ดงัไดก้ล่าวถึงสาระสาํคญั
ของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในส่วนท่ีเป็นหลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรสถานศึกษา จะเห็น
ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนัเพื่อสร้างคุณภาพตามแนวการจดัการศึกษา ในหมวด 4 แห่งพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีปัจจยัสู่ความสาํเร็จของหลกัสูตรสถานศึกษาการดาํเนินการเพื่อใหห้ลกัสูตร
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา จาํเป็นตอ้งมีปัจจยัท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อ
การขบัเคล่ือนการจดัการศึกษา ดงัน้ี 

(1)  ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยผูบ้ริหาร
จะตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํในการจดักระบวนการเรียนการสอน เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้ไดต้ามจุดหมาย 
และโครงสร้างสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร รวมทั้งการพฒันาเน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความ
สนใจและความถนดัของผูเ้รียนซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งเรียนรู้และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร กระบวนการพฒันา
หลกัสูตรการจดัทาํเน้ือหาสาระและและกระบวนการเรียน การนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา เพื่อทาํ
หนา้ท่ีเป็นผูน้าํการพฒันางานต่างๆ ในสถานศึกษา 

(2) บุคลากร หมายถึง ครู บุคลากรในสถานศึกษา ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ผูบ้ริหารนอกสถานศึกษา ผูน้าํชุมชน กรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองนกัเรียน รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีของ
สาํนกังานฯ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผูเ้รียน จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความพร้อมในการเรียนรู้ และการ
พฒันาไปสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้บุคลากรดงักล่าว จะตอ้งไดรั้บการพฒันาใหเ้กิดความเขา้ใจหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสามารถพฒันาจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีทกัษะ 

(3)  งบประมาณ เป็นปัจจัยสําคญัท่ีทาํให้การบริหารจดัการ
หลกัสูตรใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เต็มตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ โดยมีการระดมทุนและทรัพยากรมาใชจ่้าย
อยา่งพอเพียง ทั้งการจดัสรรงบประมาณแผน่ดิน ในรูปของเงินอุดหนุน และทุนการศึกษา สถานศึกษาจะมีอาํนาจ
และโอกาสในการตัดสินใจใช้จ่ายงบประมาณตามความต้องการของสถานศึกษา ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการสถานศึกษา และครูอาจารยม์ากข้ึน 



(4)  แหล่งการเรียนรู้และส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษา สถานศึกษา
จดัแหล่งการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนทุกรูปแบบ เช่น หอ้งสมุด การจดับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มท่ีดีภายในโรงเรียน การ
จดักิจกรรมเสริมความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน การใชแ้หล่งการเรียนรู้ชุมชน เช่น พิพิธภณัฑ ์
สวนสัตวส์วนสาธารณะ ศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการ เป็นตน้ นอกจากนั้น จะตอ้งมีการผลิต การจดัหาและ
พฒันาส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาให้พอเพียง สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างคุม้ค่า เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

(5)  พฒันาระบบบริหารจดัการ การนาํหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เร่ิมจากการพฒันาระบบขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน ครู ผูบ้ริหาร ผูน้าํชุมชน กรรมการสถานศึกษา ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี 
เป็นตน้การพฒันาศกัยภาพครู ถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีจะทาํใหร้ะบบการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 
ดาํเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลผูบ้ริหารสถานศึกษาจะเป็นผูจ้ดัการให้ระบบการเรียน
การสอนเป็นไปตามหลกัสูตร ตอ้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัเทคนิควิธีการพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีจะนาํไป
พฒันาแนวทางปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม 

อย่างไรก็ตามการวัดการประเมินผล และการเทียบโอน
ประสบการณ์ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีครูใชพ้ฒันาคุณภาพผูเ้รียน จะช่วยใหไ้ดข้อ้มูล
สารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความกา้วหนา้ และความสาํเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน โดยการวดัและประเมินผล
ตามระดบัชั้นเรียน ท่ีมุ่งหาคาํตอบว่าผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการคุณธรรมและ
ค่านิยมอนัพึงประสงค ์การประเมินคุณภาพระดบัสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ดา้นการเรียนรู้เป็นราย
ปีและช่วงชั้น นาํไปปรับปรุงและพฒันาใหไ้ดต้ามมาตรฐานการเรียนรู้ และการประเมินคุณภาพระดบัชาติ ในปี
สุดทา้ยของแต่ละช่วงชั้น ไดแ้ก่ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ
มธัยมศึกษาปีท่ี 6  ผูเ้รียนท่ีสามารถจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ถือว่า จบการศึกษาภาคบงัคบั และจบถา้   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ถือว่า จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งน้ีผูเ้รียนตอ้งผา่นการศึกษาตามเกณฑท่ี์กาํหนด  ส่วนการ
เทียบโอนผลการเรียนสถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียน โดยการนาํความรู้ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ และ/หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผลการเรียน
ของหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงในระดบัท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่การพิจารณาเทียบโอน สถานศึกษาสามารถดาํเนินการได้
ดงัน้ี   

ก.  พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษา ซ่ึงจะใหข้อ้มูลท่ีแสดงความรู้
ความสามารถของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ 

ข.  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง     
การทดสอบ การสมัภาษณ์ ฯลฯ 

ค.  พิจารณาจากความสามารถ 
การเทียบโอนผลการเรียน จะเป็นการนาํผลการศึกษาจากหลกัสูตร

หน่ึงไปยงัอีกหลกัสูตรหน่ึงในระดบัเดียวกนั โดยนาํผลการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ หรือรายวิชาหรือจาํนวนหน่วย
กิตการเรียนท่ีผา่นการประเมินแลว้มาทดแทน และนบัต่อเน่ืองกบัหน่วยการเรียนหรือหน่วยกิตอ่ืนท่ีประสงคจ์ะ



เรียน เป็นการเทียบระดบัการศึกษาเพื่อจบการศึกษา มี 3 ลกัษณะคือ (1) การเทียบวุฒิจากหลกัสูตรต่างประเทศเขา้
สู่หลกัสูตรในประเทศ (2) การเทียบระหว่างหลกัสูตรหรือเทียบต่างรูปแบบ เช่น หลกัสูตรการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ กบัการเรียนรู้ตามอธัยาศยั และ (3) การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในระดบัเดียวกนั หรือต่างรูปแบบกนั  

ส่วนการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั 
นั้น หลกัสูตรสถานศึกษาจะบรรลุเป้าหมายและวิสัยทศัน์ท่ีกาํหนดไวเ้พียงใดนั้น ภารกิจการบริหารงานวิชาการ
ประการหน่ึงท่ีสําคญัยิ่ง คือการพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั สถานศึกษาจะตอ้งส่งเสริม
สนบัสนุนใหค้รูอาจารยจ์ดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ และสรุปองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง โดยมี
การศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความถนดัความสนใจ และความ
ตอ้งการของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีกาํหนดไว ้
ในหลกัสูตรอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ี การพฒันาส่ือและเทคโนโลยกีารเรียนรู้ สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนใหก้าร
จดัการเรียนรู้ของครูอาจารยบ์รรลุผล โดยการพฒันาส่ือและเทคโนโลยีท่ีมีความหลากหลายเหมาะสม และ
เพียงพอใหค้รูอาจารยไ์ดเ้ลือกพฒันาและใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งไดผ้ล และส่ือและเทคโนโลยีนั้น 
ควรเน้นตั้งแต่การจดัทาํ จดัหาจากทอ้งถ่ินไปจนถึงส่ือท่ีทนัสมยัเป็นสากล และ การพฒันาแหล่งเรียนรู้  
กระบวนการเรียนรู้และสาระท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา มุ่งเนน้ไปท่ีการจดัใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ดงันั้น โรงเรียนจึงตอ้งพฒันาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้มีความพร้อมสําหรับจดัการเรียนรู้ พร้อมทั้งประสานจดัการเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียนดว้ย 

3.2.2) การบริหารงานบุคคล 
ลกัษณะบุคลากร และการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาและเขตพื้นท่ี

การศึกษาบุคลากรในสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นขา้ราชการในสังกดัองคก์ารกลางบริหารงานบุคคล
ของขา้ราชการครู เป็นบุคลากรท่ีเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการบริหารจดัการทุกระดบั ทาํใหอ้งคก์ารสู่ความสาํเร็จ 
เจริญกา้วหนา้ และบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บุคลากรในสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตอ้งมีลกัษณะสาํคญั คือ ประการหน่ึงตอ้งเป็นคนดีและเป็นคนเก่ง โดยเฉพาะบุคลากรในสถานศึกษา
จะตอ้งจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด และบุคลากรของเขตพื้นท่ีการศึกษาจะตอ้งสนบัสนุนงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา จึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความชาํนาญ มีอุดมการณ์ท่ีจะรับใชส้ังคม มีประสบการณ์พิเศษใน
ลกัษณะท่ีเรียกว่า "มืออาชีพ"นอกจากนั้น ดา้นกระบวนการบริหารงานบุคคลมีองคก์ารกลางบริหารงานบุคคลท่ี
ตอ้งยดึหลกัการกระจายอาํนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จะมีรูปแบบการบริหาร
ดว้ยองคค์ณะบุคคลทุกระดบั ทั้งองคก์ารกลางบริหารงานบุคคล ระดบันโยบายในส่วนกลางระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษาและระดบัสถานศึกษาตามลาํดบัในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา ตอ้งให้
ความสําคญัทุกกระบวนการขั้นตอน ตั้ งแต่การพิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาเพื่อการสรรหาการ
บริหารงานบุคคล และกระบวนการพฒันา การส่งเสริมขวญักาํลงัใจ เพื่อใหมี้ผลต่อการปฏิบติังานตามท่ีคาดหวงั 
ทุกขั้นตอนเป็นลกัษณะการบริหารโดย องคค์ณะบุคคลท่ีประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน และยึดหลกัตามระบบ
คุณธรรม 4 ประการ ไดแ้ก่ หลกัความสามารถ (competence) หลกัความเสมอภาค (equality) หลกัความมัน่คง 
(security)และหลกัความเป็นกลางทางการเมือง (political neutrality) 



(1) แนวทางการบริหารงานบุคคล ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 กาํหนดให้
มีองคก์ารกลางบริหารงานบุคคลโดยใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานทางการศึกษาในระดบั
สถานศึกษาของรัฐและระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงเป็นขา้ราชการในสังกดัองคก์ารกลางบริหารงานบุคคลของ
ขา้ราชการครู โดยยดึหลกัการกระจายอาํนาจทางการบริหารงานบุคคลสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ทั้งน้ี
ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดอยา่งไรกต็าม การบริหารงานบุคคล ควรยดึหลกัการสาํคญั 3 ประการ คือ 1)  การ
รักษาความเป็นมาตรฐาน ตอ้งมีระบบคุณธรรมเป็นหลกัส่งเสริม  2)  การสร้างประสิทธิภาพ และความประหยดั 
3) การมีส่วนร่วมของบุคลากรและประชาชน 

 
 

(2) บทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารงานบุคคล 
เม่ือมีการกระจายอาํนาจการบริหารจัดการจากกระทรวงไปยงั

สถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารทั้งสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาจะเปล่ียนแปลงไป
จากเดิมโดยจะเป็นการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารจะมีมากข้ึนซ่ึงนอกจาก
จะตอ้งบริหารจดัการให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการกาํหนดแลว้ ยงัจะตอ้งบริหาร
หน่วยงานใหเ้ป็นไปตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด  การบริหารงานบุคคลตามหลกัการกระจายอาํนาจการ
บริหารและการจดัการศึกษาในสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้น คณะกรรมการจะมีอาํนาจการบริหารงาน
บุคคล โดยกาํกบัดูแลใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารสาํนกังานฯ เขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีองคก์ารกลางบริหารงานบุคคลกาํหนด ทั้งน้ีขั้นตอนของการบริหารงานบุคคล
ในหลายเร่ือง เช่นการสรรหาบุคลากร การเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง หรือการใหค้วามดีความชอบ หรือการ
ดาํเนินการทางวินยัจะแลว้เสร็จในระดบัสถานศึกษาหรือระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น คุณสมบติั
ของผูบ้ริหารจึงตอ้งสอดคลอ้งกบับทบาทและพนัธกิจดงักล่าว เช่น เป็นนกับริหาร  มืออาชีพ ทนัสมยัและมีลีลา
การบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี (good governance) อนัไดแ้ก่ 
หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความคุม้ค่า และหลกัความรับผิดชอบ 

(3) ปัจจยัความสาํเร็จของการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาและเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาจะประสบความสาํเร็จ มีปัจจยัท่ีควร
คาํนึงถึง ดงัน้ี 1) การยดึหลกัการสาํคญัตามระบบคุณธรรม 4 ประการ ไดแ้ก่ หลกัความสามารถ หลกัความเสมอ
ภาคหลกัความมัน่คง และหลกัความเป็นกลางทางการเมือง 2)  การวางแผนกาํลงัคน โดยมีขอ้มูลบุคคลท่ีทนัสมยั 
เพื่อให้สถานศึกษา/เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใชใ้นการบริหารจดัการบุคคลให้บรรลุเป้าหมาย  3) การพฒันาบุคคล      
โดยกาํหนดนโยบายเพื่อเนน้การสร้างคน เป็นการลงทุนระยะยาว มีการพฒันาบุคคลอย่างทัว่ถึง ตรงความตอ้งการ
เป็นรายบุคคล ติดตามประเมินผลอยา่งเป็นระบบ ทั้งน้ีมีเป้าหมายเพื่อทาํงานได ้ทาํงานดี ทาํงานเก่ง สอนงานได ้มี
การเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง การดูงาน การโยกยา้ยงาน เพื่อใหเ้กิดการพฒันา 4) การส่งเสริมความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพ และใหข้วญักาํลงัใจ 5) การใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมและปลกูฝังอุดมการณ์ความเป็นเจา้ของ 



(4) เทคนิคการบริหาร ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และ
สิทธิประโยชน์เก้ือกูลการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการมีความผกูพนัต่อ
สถานศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา มีเทคนิคสาํคญัในแต่ละดา้น  ดงัน้ี   

1)   ระบบเงินเดือน เป็นแรงจูงใจสาํคญัท่ีจะทาํใหค้รูและบุคลากร
ทางการศึกษามีกาํลงัใจในการปฏิบติังาน มีหลกัสาํคญั 6 ประการคือ (1) หลกัความเพียงพอ (2) หลกัความ
ยติุธรรม ทั้งความยุติธรรมภายในและความยติุธรรมภายนอก และความเป็นธรรมเฉพาะบุคคล (3) หลกัความ
สมดุล (4) หลกัความมัน่คง (5)หลกัการจูงใจ และ (6) หลกัการควบคุม 

2)  ค่าตอบแทน มีทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน ถา้เป็น
ตวัเงิน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนการเป็นวิทยากร ค่าอาหาร ค่าทาํการล่วงเวลา เป็นตน้ ส่วนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ รางวลั 
เกียรติบตัรเพื่อตอบแทนท่ีทาํคุณความดี เป็นตน้ 

3) สวสัดิการ มีการบริหารดา้นสวสัดิการและสิทธิประโยชนอ่ื์นท่ี
เก้ือกลูใหใ้นลกัษณะจูงใจ เช่นคา่เช่าบา้น ค่ารักษาพยาบาล การส่งเสริมใหไ้ปศึกษาดูงาน ลาศึกษาต่อ เป็นตน้สรุป 
เทคนิคสาํคญัเพื่อใหก้ารบริหารระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์เก้ือกลู เพื่อสร้างขวญั
กาํลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานท่ีมีผลงานดีเด่น ทาํใหเ้กิดความผูกพนัและมีความเป็นเจา้ของในสถานศึกษา/เขตพื้นท่ี
การศึกษา คือใชห้ลกัเพือ่ใหเ้กิดแรงจูงใจ ซ่ึงจะทาํใหก้ารบริหารจดัการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย   

อย่างไรก็ตามการบริหารงบประมาณ การเงิน และระบบบญัชี    
ลกัษณะงานงบประมาณและการเงินในสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การจดัการดา้นงบประมาณและการเงิน 
มีแนวทางสอดคลอ้งกบัหลกัการกระจายอาํนาจการบริหารโดยให้เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงบประมาณ 
(budgeting entity) และหน่วยบริหารการเงิน (financial  entity) ใหส้ถานศึกษาเป็นหน่วยบริหารการเงินท่ีสามารถ
กาํหนดความตอ้งการงบประมาณของตนเอง โดยจดัทาํงบประมาณผา่นเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และมีอิสระในการ
จดัการทรัพยสิ์นและหารายไดเ้พิ่มไดม้ากข้ึนทั้งน้ีมุ่งเนน้ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการ ช่วยระดมทรัพยากร
และการลงทุนจากแหล่งต่าง ๆ โดยมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใชท้รัพยากรเพื่อความโปร่งใส
และความรับผิดชอบอีกดว้ย  ดงันั้น งานงบประมาณและการเงินจึงเป็นไปในลกัษณะของการใหค้วามเป็นอิสระ 
คล่องตวัซ่ึงเป็นไปตามแนวทางการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ควบคู่กบัระบบการ
ตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ ภายใตก้ารบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมุ่ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงกาํหนดแนวทางหลายประการ เช่น จดัสรรงบประมาณรวมเป็นกอ้น มุ่งท่ี
แผนงานและผลงาน กาํหนดมาตรฐานการจดัการทางการเงิน โดยใหมี้การคาํนวณตน้ทุนกิจกรรม การบริหาร
สินทรัพย ์ เป็นตน้การจดัทาํระบบบญัชีตามเกณฑพึ์งรับ-พึงจ่าย และจดัใหมี้ระบบการตรวจสอบเพื่อใหเ้กิดความ
รวดเร็ว มีขั้นตอนท่ีไม่ตอ้งผ่านการกลัน่กรองหลายขั้นตอนเกินความจาํเป็น ทั้งน้ี  การตดัสินใจในทาง
งบประมาณและทางการเงินจะอยู่ในระดบัสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามากท่ีสุด จะเห็นไดว้่าลกัษณะ
กระบวนการงบประมาณเปล่ียนแปลงไป สถานศึกษามีอิสระและคล่องตวัในการบริหารงบประมาณและ
ทรัพยากร โดยจดัสรรผา่นดา้นอุปสงคห์รือผูเ้รียน (demand side financing) หรือสนองความตอ้งการของผูเ้รียน
ตามแนวทางการจดัการศึกษาท่ีถือว่าผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด แทนการจดัสรรระบบเดิม ซ่ึงจดัสรรผา่นดา้นอุปทานหรือ
สถานศึกษา (supply side financing) สถานศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยบริหารการเงิน สามารถกาํหนดความตอ้งการ



งบประมาณของตนเองไดโ้ดยจดัทาํงบประมาณผ่านเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แมว้่าสถานศึกษาของรัฐจะไม่เป็นนิติ
บุคคลก็ตาม แต่จะมีความเป็นอิสระ คล่องตวัในการจดัการทรัพยสิ์นและหารายไดเ้พิ่มไดม้ากข้ึน โดยมุ่งเนน้ให้
สังคมมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และช่วยระดมทรัพยากรและการลงทุนจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งน้ีจะมีระบบ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใชท้รัพยากร เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ภายใตก้าร
บริหารจดัการทรัพยากรท่ีมุ่งถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกด้วย และ การบริหารงบประมาณแบบมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิ และระบบงบประมาณแบบมุ่งผลงาน และการประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1)   การบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ   
การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result Based Management) 

หรือเรียกกนัทัว่ไปว่า RBM เป็นการบริหารท่ีมุ่งเนน้ผลผลิต (output) และผลลพัธ์ (outcome) ผลผลิต เป็นผลท่ี
เกิดข้ึนโดยตรงจากการดาํเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือเสร็จกิจกรรมนั้น ๆ เช่น จาํนวน
ส่ือการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือ จาํนวนครูท่ีผ่านการอบรมหลกัสูตรการสอนภาษาองักฤษระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นตน้ ผลลพัธ์ เป็นผลท่ีเกิดข้ึนตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งเป้าหมายไว ้ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัจากการ
ดาํเนินกิจกรรมแลว้เสร็จเป็นเวลาพอสมควร ไม่เกิดข้ึนทนัทีทนัใด เช่น ระดบัคะแนนจากการทดสอบสูงข้ึน 
นกัเรียนจบการศึกษาภาคบงัคบั สามารถประกอบอาชีพสุจริตได ้ เป็นตน้ในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้
ผลงาน โดยใชก้รอบความคิดของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ระบบดงักล่าวจึงมีวิธีการโดยระบุ พนัธกิจ 
(mission) ขององคก์าร เป้าหมายและวตัถุประสงคอ์ยา่งเป็นระบบ มีการประเมินผลสมํ่าเสมอ โดยเช่ือมโยงขอ้มูล
เก่ียวกบัทรัพยากรท่ีใชเ้พื่อใหไ้ดผ้ลผลิตและผลลพัธ์ตามท่ีกาํหนดไว ้

2)  ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 
2.1) หลักการระบบงบประมาณแบบ มุ่ ง เน้นผลง าน 

(Performance Based Budgeting) มี หลกัการท่ีเป็นจุดเนน้ คือ  (1) ค่าใชจ่้าย  (2) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
(3) ตรวจสอบได ้ (4) มีมาตรฐานช้ีวดัผลการดาํเนินการ (performance) ทั้งดา้นผลผลิตและผลลพัธ์ อยา่งไรก็ตาม 
การมุ่งเนน้ผลงานของสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายและจุดหมายของรัฐบาล 

2.2) หลกัการการจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน หลกั
สาํคญัของการจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน มีดงัต่อไปน้ี (1)ลดการควบคุมจากส่วนกลาง ส่งเสริมใหเ้กิด
การบริหารท่ีคล่องตวัตอบสนอง ต่อความตอ้งการของแผนงาน  (2) ลดขั้นตอนในการอนุมติัเบิกจ่าย  (3) ให้
ความสาํคญักบัการวางแผนเชิงกลยทุธ์ (4) กระตุน้เร่ืองประสิทธิผลของหน่วยงาน ว่าบรรลุผลลพัธ์ไดห้รือไม่ จะ
ปรับปรุงผลลพัธ์ไดอ้ยา่งไร(5) กระตุน้เร่ืองประสิทธิภาพของแผนงาน วา่บรรลุผลลพัธ์ โดยเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด
ไดห้รือไม่ ปรับปรุงผลลพัธ์โดยเสียค่าใชจ่้ายเท่าเดิมไดห้รือไม่ (6) ผลกัดนังบประมาณจากแผนงานท่ีไม่ก่อใหเ้กิด
ผลลพัธ์ เป็นก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ (7) เนน้ผลผลิตมากกว่าทรัพยากรท่ีใชไ้ป  (8) ใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็นตวัช้ีนําเป้าหมายของนโยบายของหน่วยงาน (9) กาํหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์มากกว่า 1 
ปีงบประมาณ (10) เลือกระบุผลผลิตท่ีทาํใหชุ้มชน สังคม ประชาชนพอใจ  (11) เนน้ผลผลิต ผลลพัธ์ ของการ
ดาํเนินงาน ความพอใจของชุมชน ผูป้กครอง ประชาชนการเสร็จทนัเวลา ตน้ทุนต่อหน่วย และประสิทธิผล     
(12) จาํกดัรายจ่ายภายในวงเงินท่ีจาํกดั (13) เปล่ียนแปลงการจดัสรรทรัพยากร เพื่อการไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกว่า  



(14) เปล่ียนวฒันธรรมจากการทาํงานตามขอ้บงัคบัเป็นทาํงานตามพนัธกิจขององคก์าร (15) ลดกระบวนการ
ทาํงาน เพือ่ใหค้ล่องตวัในการบริหารงบประมาณ แต่เพ่ิมความรับผดิชอบต่อผลผลิตและผลลพัธ์ 

3) การประยุกต์ใช้การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน                
ในสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3.1)   การเตรียมการ สถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาจะตอ้ง
เตรียมการตามมาตรฐานการ จดัการทางการเงิน 7 ดา้น (7 Hurdles) คือ (1) การวางแผนงบประมาณ (budget 
planning) โดยจดัทาํแผนกลยทุธ์ กาํหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ จุดหมาย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกิจกรรมสาํคญั
ท่ีส่งผลต่อผลผลิตและผลลพัธ์ ท่ีมีการจดัทาํกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง           
(2)  การคาํนวณตน้ทุนของกิจกรรม (activity costing) โดยวิธีการคาํนวณตน้ทุนในแต่ละกิจกรรมและตน้ทุนต่อ
หน่วยของผลผลิตอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม (3) จดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง (procurement management) โดยจดัซ้ือจดั
จา้งท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้  (4) การบริหารทางการเงิน/การควบคุมงบประมาณ (financial 
management control) โดยกาํหนดรายการโครงสร้าง มีเอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็น มีระบบควบคุมการเบิกจ่ายและ
การบริหารจดัการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ  (5) การจดัทาํบญัชีพึงรับ-พึงจ่าย หรือรายงานและผลการ
ดาํเนินงาน (accrual basis) โดยบนัทึกบญัชีตามรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนของงวดเวลาหน่ึง 
มีการบนัทึกบญัชีลูกหน้ีและเจา้หน้ี รวมทั้งบนัทึกบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง (6) การบริหารสินทรัพย ์ (asset 
management) โดยมีระบบการบริหารสินทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ และมีคู่มือการดาํเนินงานบริหารสินทรัพย ์       
(7) การตรวจสอบภายใน (internal audit) โดยมีระบบตรวจสอบภายในท่ีมีความ อิสระ และมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี 
รูปแบบและแนวทางการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา  ในการบริหารงบประมาณ 
สถานศึกษาจดัตั้งงบประมาณภายใตเ้ขตพ้ืนท่ีการศึกษา และขอรับงบประมาณโดยอนุมติัเงินประจาํงวดจากสาํนกั
งบประมาณโดยตรง ทั้งน้ีสถานศึกษาอาจไดรั้บมอบหมายใหเ้บิกจ่ายจากสาํนกังานคลงัจงัหวดัโดยตรงกไ็ด ้  

1)  รูปแบบของการจดัสรรเงินงบประมาณ  แนวทางการ
บริหารงบประมาณเดิมท่ีมีการจดัสรร เป็นหมวดรายจ่าย 7 หมวดตามแผนงานหรือโครงการ เม่ือเปล่ียนไปสู่ความ
เป็นอิสระตามหลกัการกระจายอาํนาจโดยยึดแนวทางการบริหารจดัการท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน จะมีรูปแบบการ
จดัสรรงบประมาณท่ีมีประเด็นสาํคญั ดงัน้ี  1.1) ใหอิ้สระและความคล่องตวัในการบริหารจดัการทรัพยากรแก่
สถานศึกษา ภายใตค้วาม รับผิดชอบ ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้  1.2) จดัสรรผา่นดา้นอุปสงคห์รือผูเ้รียน 
โดยลดงบประมาณที่จดัสรรผา่นดา้นอุปทาน  หรือสถานศึกษาลงตามลาํดบั เพื่อสนองความตอ้งการของผูเ้รียน  
ซ่ึงถือว่าสาํคญัท่ีสุด สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจดัสรร
งบประมาณเพื่อการศึกษา ไดแ้ก่ (1) จดัสรรเงินอุดหนุนทัว่ไป เป็นค่าใชจ่้ายรายบุคคล (2) จดัสรรทุนการศึกษา 
ในรูปของกองทุนกูย้ืมแก่ผูเ้รียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดน้อ้ย (3) จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาข้ึนเป็นพิเศษสาํหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการเป็นพิเศษ (4) จดัสรรงบประมาณ เป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการและ
งบลงทุน (5) จดัสรรกองทุนกูย้มืดอกเบ้ียตํ่า (6) จดัตั้งกองทุนเพือ่พฒันาการศึกษา 

2)  แนวทางการบริหารงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณ จะปรับเปล่ียนใหส้ถานศึกษา/เขต

พ้ืนท่ีการศึกษา มีความเป็นอิสระ คล่องตวัพร้อมทั้งมีกระบวนตดัสินใจโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา ภายใตค้วาม



รับผดิชอบเพือ่ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ทั้งน้ีจะตอ้งใหส้งัคมทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาํใหรั้ฐไม่จาํเป็นตอ้งจดัการศึกษาโดยตรง อาจใหบุ้คคล ครอบครัว สถาบนั 
องคก์ารต่าง ๆ ในสังคมเขา้มามีส่วนในการจดัการศึกษาดว้ยเหตุน้ี ส่วนกลางจะทาํหน้าท่ีดา้นกาํกบัดูแล 
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลดา้นนโยบายแผน และมาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากร      
โดยสถานศึกษาเป็นหน่วยปฏิบติั ซ่ึงเป็นหน่วยบริหารการเงินท่ีทาํหนา้ท่ีเสนอเป้าหมายและความตอ้งการผา่นเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ในระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน พร้อมทั้งเจรจาต่อรองและมีขอ้ตกลงร่วมกนั ใหเ้ขตพ้ืนท่ี
การศึกษาทาํหนา้ท่ีโอนเงินไปยงัสถานศึกษา วางฎีกา และเบิกเงินจากคลงัจงัหวดั คลงัอาํเภอ เพื่อโอนเงินให้
สถานศึกษาอน่ึง งบประมาณของสถานศึกษากบัของเขตพื้นท่ีการศึกษาจะแยกออกจากกนั หากเขตพื้นท่ี
การศึกษาจะนํางบประมาณของสถานศึกษามาใช้จะต้องได้รับความยินยอมเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาก่อน นอกจากน้ียงัมีประเด็นสาํคญัในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา เช่น  (1) บริหารและ
ตดัสินใจบนฐานของขอ้มูลสารสนเทศดา้นการเงินท่ีสัมพนัธ์กบัเป้าหมาย หรือผลผลิต เป็นระบบ มีความถูกตอ้ง 
น่าเช่ือถือ และไดม้าตรฐาน (2) ใชร้ะบบบญัชีตามเกณฑพ์ึงรับ-พึงจ่าย ซ่ึงเป็นการบนัทึกการรับรู้รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายลกัษณะเดียวกบัระบบบญัชีธุรกิจ (3) จดัทาํมาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 ประการ ดงักล่าวแลว้ 
เพือ่ใหเ้กิดกระบวนการครบวงจร การบริหารจดัการท่ีทนัสมยั 

3)  กระบวนการงบประมาณ 
สาํหรับกระบวนการงบประมาณมีขั้นตอนคือ เม่ือไดรั้บ

อนุมติัจากสํานกังบประมาณแลว้ เขตพื้นท่ีการศึกษาจะจดัสรรเงินงบประมาณไปยงัสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ตามขอ้ตกลงในเร่ืองเป้าหมายการดาํเนินงานและวงเงินงบประมาณ สถานศึกษาแต่ละแห่งจะตอ้งทาํ
แผนกลยทุธ์ เพื่อจดัทาํแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework: 
MTEF) ซ่ึงเป็นแผนท่ีเช่ือมการตดัสินใจของงบประมาณรายจ่ายประจาํปีกบักลยทุธ์ การจดัสรรทรัพยากรระยะ
ปานกลาง (ระยะ 3 ปี) ซ่ึงช่วยใหเ้กิดความมัน่ใจต่อการตดัสินใจเพิ่มหรือลดงบประมาณในแต่ละปี สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายนโยบายคลงัระยะปานกลาง หรือจัดทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีแสดงถึงพนัธกิจ เป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์ผลผลิต ผลลพัธ์และการติดตามผลดาํเนินการ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  ส่วนบทบาทของผูบ้ริหารในการ
บริหารงบประมาณและการเงิน  ในดา้นการบริหารงบประมาณ ผูบ้ริหารควรมีกระบวนการพิจารณางบประมาณท่ี
มีประสิทธิภาพ  ดงัน้ี 

1) การจัดทาํงบประมาณ โดยสถานศึกษา/เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเสนอเป้าหมายและความตอ้งการงบประมาณ ในขั้นตอนน้ี ผูบ้ริหารจะตอ้งทาํแผนงบประมาณระยะ
ปานกลาง (3 ปี) ประกอบดว้ย  (1) การประมาณการเป้าหมาย จาํนวนนกัเรียนล่วงหนา้ 3 ปี พิจารณาขอ้มูลจาํนวน
เด็กท่ีเกิดและจะเขา้เรียนในแต่ละปี จากทะเบียนสํามโนครัวในเขตทอ้งท่ีบริการของโรงเรียน (2) การประมาณ
การงบประมาณ พิจารณาจากผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาและแผนดาํเนินการของโรงเรียน ตามกรอบนโยบายของรัฐ
และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน (3) การกาํหนดวงเงินงบประมาณขั้นตํ่า (based line budget) ท่ีตอ้งการขอในแต่ละปี 

2)  การ จัดสรร งบประม าณผู ้บ ริ หา รคว รจัดสร ร
งบประมาณโดยแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) งบลงทุนและงบดาํเนินการ และ (2) งบรายหวั ซ่ึงอาจแบ่งการ



จดัสรรงบรายหวัออกเป็น 2 ระยะ คือระยะแรก จดัสรรจาํนวนร้อยละ 80 ระยะหลงัจดัสรรร้อยละ 20 ของจาํนวน
รายหวัทั้งปี 

3)  การบริหารและควบคุมงบประมาณ ผูบ้ริหารตอ้ง
รับผิดชอบเงินงบประมาณอยา่ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และไดผ้ลตามเป้าหมาย ทั้งงบลงทุน งบดาํเนินการและ
งบรายหวั ทั้งน้ี ตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของเร่ืองนั้นๆ 

4)  การติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน ผูบ้ริหารตอ้งมี
ความสามารถสูงในการติดตาม ตรวจสอบและรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหส้ถานศึกษาหรือเขตพื้นท่ี
การศึกษาไดร้ายงานผลดาํเนินงาน (performance report) โดยการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบกบัเป้าหมายและ
แผนงานท่ีวางไว ้และรายงานการเงิน (financial report) ซ่ึงเป็นการรายงานท่ีจดัทาํจากขอ้มูลตามระบบบญัชีของ
สถานศึกษาในการบริหารงบประมาณน้ี ผูบ้ริหารอาจนาํหลกั วงจรการควบคุมคุณภาพ (P DCA) มาใชต้ามความ
เหมาะสม คือ การวางแผน (Plan) การดาํเนินการ (Do) การตรวจสอบ/ประเมินตนเอง (Check) และการปรับปรุง 
(Act) อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งตระหนกัเสมอว่า บทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารงบประมาณ
และการเงินจะอยูภ่ายใตข้องการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการเสมอ เพื่อสอดคลอ้งกบัการกระจายอาํนาจการ
บริหารจดัการท่ียึดโรงเรียนหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นฐาน โดยผูบ้ริหารจะตอ้งพฒันาโครงสร้างวฒันธรรม     
การทาํงานใหม่ มีการมอบหมายใหมี้ผูรั้บผิดชอบปฏิบติังานโดยตรง เช่น จดัใหมี้บุคลากร ท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะ โดยแยกออกจากผูท้าํหนา้ท่ีสอนมารับผิดชอบงานดา้นงบประมาณและการเงินโดยตรง ซ่ึงจะทาํ
ใหก้ารปฏิบติัและการบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทมา
เป็นผูก้าํกบั ติดตาม ประเมินและปรับปรุงใหม้ากข้ึน 

3.2.4   การบริหารทัว่ไป 
การบริหารทัว่ไปของสถานศึกษาและสาํนกังานการศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาตามมาตรา 39 
แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การบริหารทัว่ไปจะเป็นกิจกรรมสนบัสนุนการดาํเนินงานของ
สถานศึกษาและหน่วยงานใหเ้กิดความคล่องตวั สามารถดาํเนินกิจการไปสู่เป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพใน
ปัจจุบนั สถานศึกษามกัแบ่งการบริหารงานออกเป็น 6 งาน คือ งานวิชาการ งานกิจการนกัเรียนงานบุคลากร งาน
ธุรการการเงินและพสัดุ งานอาคารสถานท่ี และงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน เม่ืองานดา้นวิชาการ งบประมาณและ
บริหารงานบุคคลได้แยกออกไปต่างหากแลว้ การบริหารงานส่วนท่ีเหลือคือ งานบริหารทัว่ไป ซ่ึงอาจ
ประกอบดว้ย งานธุรการ งานอาคารสถานท่ี และงานความสมัพนัธ์กบัชุมชน โดยจาํแนกภาระงานยอ่ยได ้ ดงัน้ี 

(1) งานธุรการ ประกอบดว้ย งานสารบรรณ การดาํเนินการทัว่ไปของ
สถานศึกษาตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ การควบคุมงานเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ เช่น สมุดหมายเหตุ 
ทะเบียนครูทะเบียนนกัเรียน บญัชีเรียกช่ือ สถิติต่าง ๆ เป็นตน้ 

(2) งานอาคารสถานท่ี ประกอบดว้ย การจดัสํานกังาน ห้องธุรการ 
หอ้งพกัครู หอ้งพยาบาล หอ้งประชุมและหอ้งอ่ืน ๆ การดูแลรักษาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี อุปกรณ์ต่างๆ             
ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย รวมทั้งการปรับปรุงบริเวณใหมี้ภูมิทศันท่ี์ดี ร่มร่ืน สะอาดและปลอดภยั 



(3) งานความสัมพนัธ์กบัชุมชน ประกอบดว้ย การใหค้วามร่วมมือกบั
ชุมชน เช่น ใหค้วามรู้ใหย้มือุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ใหบุ้คลากรไปร่วมกิจกรรมในชุมชน รวมทั้งการรับความ
ช่วยเหลือจากชุมชนเช่น ให้ชุมชนเขา้มาร่วมบริหารงานโรงเรียน เชิญมาเป็นวิทยากรวิชาชีพ เป็นตน้                       
งานความสัมพนัธ์กบัชุมชนจะมีบทบาทสาํคญัมากข้ึน ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
กาํหนดให้ชุมชนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยเป็นกรรมการ
สถานศึกษา และการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา ซ่ึงถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีตอ้งตระหนกัต่อความร่วมมือ
ปฏิบติังานกบัชุมชนอยา่งดีสาํหรับการบริหารทัว่ไปของสาํนกังานฯ เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นงานประสานส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย 
กฎเกณฑม์าตรฐาน และเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึงอาจประกอบดว้ย งานธุรการ งานระบบฐานขอ้มูลและ
สารสนเทศงานประสานงาน งานประชาสัมพนัธ์ งานส่งเสริมสนบัสนุน งานประกนัโอกาสในการศึกษา                  
งานอาํนวยการและการติดตามตรวจสอบ งานนโยบาย แผน และการจดัทาํงบประมาณ งานสนบัสนุนการประชุม 
งานพฒันาการบริหาร งานพฒันาโครงการ เป็นตน้ ตามขอ้เสนอสาํนกังานปฏิรูปการศึกษา โดยจาํแนกภาระงาน
ยอ่ยได ้ดงัน้ี 

1)  งานธุรการ – จาํแนกเป็นงานธุรการของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี และ
งานธุรการของสถาน ศึกษารวมถึงการเช่ือมโยงงานระหว่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษากบัสถานศึกษา/และหรือหน่วยงาน
อ่ืนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และงานธุรการระหว่างกลุ่มงานต่าง ทั้งน้ี ระบบงานธุรการจะตอ้งกาํหนดภาระงานและ
ขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีชดัเจน มีความสะดวก รวดเร็ว สั้น และสามารถดาํเนินการใหส้ิ้นสุดทั้งกระบวนงานได ้
ณ จุดเดียว (one-stop service) 

2)  งานระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ – จาํแนกเป็นระบบ
ฐานขอ้มูลของสถานศึกษาหน่วยงานการศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงควรมีระบบเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่าง
สถานศึกษากบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระหวา่งเขตพ้ืนท่ีการศึกษากบัหน่วยงานส่วนกลาง โดยมีการวางระบบการ
จดัเก็บขอ้มูลทั้งของสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยา่งชดัเจน เพื่อมิใหเ้กิดความซํ้ าซอ้นในการเกบ็ สามารถ
ใชฐ้านขอ้มูลเดียวกนัไดเ้พื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตามประเมินผล จดัทาํนโยบายหรือการ
ตดัสินใจ 

3)  งานประสานงาน – จาํแนกเป็นการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและการประสานงานระหว่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษากบัหน่วยงานภายนอกเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา (หน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาค ทอ้งถ่ินและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน) การประสานงานน้ี อาจเป็น
ทั้งในแนวด่ิงหรือแนวราบ ทั้งน้ีระบบประสานงานตอ้งมีความชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 

4)  งานประชาสัมพนัธ์ – ประกอบดว้ยการประชาสัมพนัธ์ภายใน
องคก์ารและภายนอกองคก์ารทั้งของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อใหบุ้คลากร
ในองคก์ารและสาธารณชนไดรั้บรู้รับทราบ และเขา้ใจร่วมกนั 

5)  งานส่งเสริมสนบัสนุน – ประกอบดว้ยการส่งเสริมดา้นศาสนา
และวฒันธรรม การส่งเสริมการศึกษาเอกชน การส่งเสริมสนบัสนุนองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดั
การศึกษา การพฒันาสมรรถนะการบริหารของสถานศึกษา การสนบัสนุนการพฒันาดา้นงบประมาณ การบริหารงาน



บุคคล การพฒันาบุคลากร หรือการพฒันา ดา้นวิชาการ เป็นตน้ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอาจสนบัสนุนการ
บริหารการเงินการบญัชีของถานศึกษาขนาดเลก็ท่ีไม่สามารถจา้งเจา้หนา้ท่ีการเงินการบญัชีเป็นการเฉพาะได ้งาน
ส่งเสริมสนบัสนุนยงัรวมไปถึงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของสถานศึกษาดว้ย เช่น กรณีเกิดภยัธรรมชาติ การ
ขาดแคลนครู การขาดแคลนวสัดุครุภณัฑ ์หรืออุปกรณ์ท่ีจาํเป็น 

6)  งานประกนัโอกาสในการศึกษา – เขตพื้นท่ีการศึกษาตอ้ง
ประกนัใหผู้ด้อ้ยโอกาสไดรั้บการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ซ่ึงรวมไป
ถึงการรับนกัเรียน ระบบทะเบียนผูเ้รียน ระบบการเทียบโอน เป็นตน้ 

7)  งานอาํนวยการและการติดตามตรวจสอบ – ทั้งภายในหน่วยงาน
และระหว่างหน่วยงานเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงิน การบญัชี การโอน การเบิกจ่าย ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การพสัดุ 

8)  งานนโยบาย แผน และการจดัทาํงบประมาณ – สํานกังานฯ               
เขตพื้นท่ีการศึกษาดูแลงานวิเคราะห์ การจดัทาํแผนกลยทุธ์ การส่งเสริมใหส้ถานศึกษาทาํแผนกลยทุธ์ การจดัทาํ
งบประมาณและแผนดาํเนินการประจาํปี เป็นตน้ 

9)  งานสนบัสนุนการประชุม ของคณะกรรมการ และอนุกรรมการ
ต่างๆ 

10)  งานพฒันาการบริหาร – ไดแ้ก่ การปรับระบบการบริหารจดัการ 
การพฒันาประสิทธิภาพ ของกระบวนการทาํงาน การประกนัคุณภาพ การเสริมสร้างคุณค่าและวฒันธรรมการ
ทาํงานท่ีดี เป็นตน้ 

11)  งานพฒันาโครงการ – สาํนกังานฯ เขตพื้นท่ีการศึกษาอาจจดัทาํ
โครงการท่ีจาํเป็นต่างๆเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เช่น 
การจดัทาํโครงการป้องกนัและกาํจดัยาเสพติดในโรงเรียน การจดัทาํโครงการหอ้งสมุดเคล่ือนท่ี โครงการอนุรักษ์
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน โครงการส่งเสริมศิลปกรรม เป็นตน้  

นอกจากนั้นปัจจยัความสําเร็จของการบริหารทัว่ไปในสถานศึกษา
และสาํนกังานฯเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัจจยัสาํคญัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จในบริหารทัว่ไปในสถานศึกษาและสาํนกังาน
ฯ เขตพื้นท่ีการศึกษามี ดงัน้ี 

1)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารสาํนกังานฯเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จะตอ้งเป็นภาวะผูน้าํสูงปัจจยัแรกของความสาํเร็จขององคก์ารทั้งสถานศึกษาและสาํนกังานฯ เขตพื้นท่ีการศึกษา 
คือ ผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้าํ มีความรู้ ทกัษะ และความสามารถในเร่ืองงานเป็นอย่างดี เป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ รู้    
พนัธกิจของหน่วยงานชดัเจน เป็นผูท่ี้มีความสามารถครองตน ครองคน และครองงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
พฒันาตนเองใหท้นัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ และทนัความเปล่ียนแปลง สามารถติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงได ้เขา้ใจเพ่ือนร่วมงานทุกระดบั และสามารถนาํเสนองาน รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบติังาน 
ดว้ยวาจาและเอกสารไดเ้ป็นอยา่งดีในภาวะท่ีการบริหารทัว่ไปอยูใ่นระยะการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษา
ทาํความเขา้ใจในภารกิจท่ีกาํหนดให้ เพื่อให้การบริหารทัว่ไปสามารถส่งเสริมและสนบัสนุนการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณไดเ้ป็นอยา่งดี 



2)  การจดับุคลากรปฏิบติังานใหต้รงกบัความสามารถและตามถนดั  
การบริหารทัว่ไปในระดบัสถานศึกษาจะตอ้งมีบุคลากร/เจา้หนา้ท่ี/เจา้พนกังานธุรการมาดาํเนินงานบริหารทัว่ไป 
ไม่ใช่ใหค้รูผูส้อนมาทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบงานธุรการ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลเสียมากกว่าผลดี กล่าวคือครูผูส้อนจะไดมี้
เวลาปฏิบติัการสอนไดเ้ต็มเวลา และเจา้พนกังานธุรการก็จะไดรั้บผิดชอบงานสารบรรณการจดัสาํนกังาน รวมถึง
การใหบ้ริการงานอ่ืน เช่น การจดัรถรับส่งนกัเรียน การจดัอาหารกลางวนั เป็นตน้การจดับุคลากรใหรั้บผิดชอบ
งานบริหารทัว่ไปเป็นเร่ืองสําคญั จะตอ้งจดัให้มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานน้ีเป็นการเฉพาะ จึงจะทาํให้การ
ปรับเปล่ียนและพฒันาทกัษะการดาํเนินงานในสํานกังานเป็นอย่างดีและบุคลากรดงักล่าวควรไดรั้บการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง เช่น การเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นงานเป็นตน้ 

3)  การจัดระบบสํานักงานท่ีดี ปัจจุบันมีการพฒันาระบบการจัด
สาํนกังานใหม่เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัและลดขั้นตอนการปฏิบติังานใหส้ะดวกและรวดเร็วมากข้ึน โดยเฉพาะ
ระบบงานสารบรรณ ส่วนใหญ่งาน เอกสารจะใชค้อมพิวเตอร์แทนพิมพดี์ดซ่ึงทาํให้การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และการจดัแบบฟอร์มการพมิพ ์มีความสะดวกรวดเร็ว บางสาํนกังานไดมี้การต่อเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนั 
(ระบบ LAN) รวมทั้งการจดัระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตในสาํนกังานดว้ย ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
ดงักล่าวเป็นส่วนสําคญัในการจดัระบบสํานกังาน ดงันั้นสํานกังานฯเขตพ้ืนท่ีการศึกษาซ่ึงจะเป็นสํานกังานท่ี
ตั้งข้ึนใหม่ สามารถตั้งตน้และจดัระบบสาํนกังานใหถู้กตอ้งและเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพไดเ้ป็นอยา่งดี 

4)  การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างคุม้ค่า ประหยดั ใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด ทรัพยากรซ่ึงรวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวก สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปาโทรศพัท ์
กระดาษ เป็นปัจจยัหลกัในการบริหารงานท่ีมกัถูกละเลย สถานศึกษาและหน่วยงานจึงควรสอดส่องดูแล และ
สร้างความตระหนกัให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้สึกเป็นเจา้ของและใช้ทรัพยากรเหล่าน้ีให้เกิดประโยชน์
คุม้คา่และประหยดั 

5)  การประเมินตรวจสอบผลการดาํเนินงานเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง   
การประเมินและตรวจสอบการดาํเนินงานเป็นวิธีการท่ีถือว่าเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จขององคก์ารโดยเทียบเคียง
กนัเป้าหมายท่ีกาํหนด สถานศึกษาจาํเป็นตอ้งประเมินและตรวจสอบความกา้วหนา้ของ โครงการทางวิชาการ            
ว่าส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพนกัเรียนมากนอ้ยเพียงใด แลว้ปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ให้เกิดความมัน่ใจในการ
ปฏิบติังานไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไดม้ากข้ึน 

6)  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการบริหารทั่วไป    
การนาํผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการบริหารทัว่ไปนั้น มุ่งเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวั สะดวกและรวดเร็ว               
ดงัจะเห็นไดว้่าปัจจุบนัมีการปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ ก็มุ่งเนน้ในการปรับบทบาท อาํนาจหนา้ท่ี และขนาด
ขององคก์ารใหเ้ลก็กะทดัรัดและคล่องตวั การแกไ้ขและพฒันาโดยนาํผลการประเมินมาใชจ้ะนาํไปสู่ความสาํเร็จ
ขององคก์ารทั้งสถานศึกษา และสาํนกังานฯเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการปฏิบติังานใดๆ มิได้
หมายถึง คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และวิธีการเท่านั้น แต่ตอ้งหมายรวมถึงวฒันธรรมขององคก์าร และวฒันธรรมใน
การทาํงานของบุคคลในองคก์ารนั้นๆ ดว้ย จึงจะประสบความสาํเร็จโดยแท ้ ส่วนเทคนิคการบริหารสถานศึกษา
และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสู่การเป็นองคก์ารสมยัใหม่ เทคนิคการบริหารสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาใหเ้ป็น
องคก์ารสมยัใหม่ เป็นการพฒันาทั้งระบบ เร่ิมจากการใหบุ้คลากรในองคก์ารเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อนัจะ



นาํไปสู่การทาํให้องคก์ารเป็นองคก์ารแห่งเรียนรู้ และองคก์ารแห่งการเรียนรู้จกัก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
ตามแนวปฏิรูปการศึกษานัน่เอง 

1) แนวคิดในการพฒันาการบริหาร แนวคิดในการพฒันาการ
บริหารสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มี รากฐานมาจากแนวความคิดของ  
Senge  ซ่ึงมีฐานของการพฒันา 5 ประการ คือ    

1.1) การเป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่เรียน (personal mastery)   
1.2)   การเช่ือมโยงและพฒันากรอบแห่งภูมิปัญญา (mental 

model)    
1.3)   การมีวิสยัทศันร่์วม (shared vision)    
1.4)  การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (team leaning)            
1.5)   การคิดเป็นระบบ (system thinking) 

 
 
2) แนวทางการบริหารเพือ่ไปสู่การเป็นองคก์ารสมยัใหม่ 

แนวคิดในการพัฒนาการบริหารเพื่อไปสู่การเป็นองค์การ
สมยัใหม่หรือองคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้น มีแนวทางแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ ระดบับุคคลและระดบัองคก์าร 
สาํหรับเทคนิคในการพฒันาการบริหารใน ขอ้ 1.1 และ 1.2 เป็นเทคนิคท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาระดบับุคคลและ
นาํไปสู่การพฒันาระดบัองคก์าร การสร้างวิสัยทศันร่์วม การทาํงานร่วมกนัเป็นทีมและการคิดเชิงระบบ 

2.1)  การเป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่เรียน (personal mastery) เป็นการสร้าง
ความรอบรู้ของแต่ละบุคคลใหท้นัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในทุกดา้น เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ทุกคนในองคก์ารตอ้งไดรั้บการพฒันา การพฒันาบุคลากรท่ีสาํคญัคือ การพฒันาตนเอง ตระหนกั
และรับผิดชอบต่อภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย สถานศึกษาและสาํนกังานตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหทุ้กคนไดรั้บ
การพฒันาโดยการจดัฝึกอบรม จดัประชุมสัมมนาและการพาไปศึกษางานนอกสถานท่ี เป็นตน้ ผูบ้ริหารจะตอ้ง
รู้จกัใชว้ิธีการกระตุน้และยัว่ยใุหค้ณะครูและบุคลากรในหน่วยงานเกิดความกระหายใคร่รู้ ปัจจุบนัเป็นช่วงของ
การปฏิรูปการศึกษาท่ีเนน้การปฏิรูปการเรียนรู้ หน่วยงานไดพ้ยายามส่งเสริมให้มีครูแกนนาํ ครูตน้แบบ                   
ครูแห่งชาติ ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศกเ์กียรติยศ เป็นตน้ รวมทั้งการจดันิทรรศการเผยแพร่ผลการดาํเนินการปฏิรูป
การเรียนรู้ ทั้งระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา และระดบัอุดมศึกษา ผลการดาํเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2542 –2544 
พบว่าครู อาจารย ์ ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก ์ มีความต่ืนตวัและสนใจต่อการพฒันาความรู้และทกัษะเพื่อนาํไปใช้
ปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก 

2.2)  การเช่ือมโยงและพฒันากรอบแห่งภูมิปัญญา (mental 
model) เป็นการต่อยอดความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่เดิมรวมกนัเขา้กบัความรู้ประสบการณ์ใหม่ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์จนเกิดองคค์วามรู้ใหม่ เกิดประสบการณ์ใหม่ สร้างความคิดใหม่ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาองคก์าร จะเห็น
ไดจ้ากการปฎิรูปการเรียนรู้ท่ีมุ่งปรับวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียน เปล่ียนวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 



เม่ือไดผ้ลกน็าํไปเผยแพร่ รวบรวมผลแห่งการพฒันาอยา่งเป็นระบบเป็นการวิจยัในชั้นเรียน แลว้นาํผลไปเผยแพร่
และพฒันาต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

2.3) การสร้างวิสยัทศันร่์วม (shared vision) ผลจากการพฒันา
ในระดบับุคคล จะนาํไปสู่การพฒันาองคก์ารใหไ้ปสู่องคก์ารสมยัใหม่หรือองคก์ารแห่งการเรียนรู้ได ้ ส่ิงแรก       
ท่ีตอ้งทาํคือ การสร้างความเขา้ใจใหต้รงกนั ทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ สถานศึกษาและสาํนกังานฯ
เขตพื้นท่ีการศึกษา จะตอ้งมีแผนกลยทุธ์ โดยการศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการ และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ระดบัสูง ระดบัเดียวกนัและระดบัล่าง เพื่อนาํมาวิเคราะห์และกาํหนดวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาหรือสาํนกังานฯ
เขตพื้นท่ีการศึกษาแลว้แต่กรณี โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่าย ถา้บุคคลในองคก์ารไดพ้ฒันาตนเอง
หรือไดรั้บการพฒันาจากหน่วยงานเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แลว้ ก็สามารถท่ีจะนาํความรู้และประสบการณ์มา
แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั และกาํหนดขอ้ตกลงในการพฒันาร่วมกนัไปสู่ทิศทางท่ีพึงประสงค ์

2.4)  การเรียนรู้เป็นทีม (team learning) การสร้างทีมงานเป็น
เร่ืองจาํเป็นอยา่งยิ่งของสถานศึกษาและสาํนกังานฯเจตพ้ืนท่ีการศึกษา การพฒันาองคก์ารไม่ว่าในระดบัใด หากมี
ทีมงานดี ผลงานท่ีปรากฏก็จะมีความชดัเจนเป็นท่ียอมรับ ตวัอยา่งเช่น โรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่นต่าง ๆ จะมี
ทีมงานท่ีมีความรับผิดชอบและปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเขม้แขง็ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้โรงเรียน
หรือสํานกังานใดมีทีมงานไม่เขม้แขง็ก็จะประสบความสําเร็จไดย้าก การพฒันาทีมงานจึงเป็นเร่ืองใหญ่และมี
ความสาํคญัท่ีผูบ้ริหารและคณะครูตอ้งตระหนกัและเสริมสร้างใหมี้พลงั เม่ือมีพลงัร่วมกนัในทิศทางท่ีตรงกนัยอ่ม
เกิดพลงัท่ียิง่ใหญ่ ผลกัดนัใหส้ถานศึกษาหรือสาํนกังานไปสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.5)  การคิดเป็นระบบ (system thinking) องคก์ารแห่งการ
เรียนรู้จะตอ้งเป็นองคก์ารท่ีคิดเป็น ระบบ มองเห็นจุดแขง็จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการทาํงาน การคิดเป็น
ระบบของคณะครูและบุคคลากรในสถานศึกษาจะช่วยกนัผลกัดนัและพฒันาวิสัยทศัน์ทาํให้สถานศึกษาเป็น
สถาบนัท่ีพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้คุณภาพและมีมาตรฐานสูง และนาํไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 

3)  ปัจจัยของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยองคร์วม มีปัจจยัในการบริหาร 3 ประการ คือ การบริหารจดัการดว้ยขอ้มูล (managing by data)    
การปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง (continuous improvement) และการคิดเป็นระบบ (system thinking)                
ทั้ง 3 องคป์ระกอบน้ีจะตอ้งพฒันาไปพร้อมกนัและเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั  

นอกจากนั้นสถานศึกษาถือเป็นหน่วยงานหลกัท่ีจดักิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามจุดมุ่งหมายการศึกษา ดาํเนินการบริหารโดยผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
กาํกบัโดยคณะกรรมการสถานศึกษา มีระบบประกนัคุณภาพท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางพฒันาให้การบริการดา้นการ
เรียนการสอนมีคุณภาพ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษามีอาํนาจการบริหารอยา่งมาก ทั้งอาํนาจท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย
และไดรั้บมอบจากผูมี้อาํนาจโดยตอ้งรับผดิชอบต่อผลการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงตอ้งมีดชันีช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิของ
งานและการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา แสดงผลงานความกา้วหนา้ในการบริหารโรงเรียนตามเป้าหมาย      
ท่ีกาํหนดยทุธศาสตร์สาํคญัในการดาํเนินการดงักล่าวเรียกว่า การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-Based 
Management) ถือว่าเป็นนวตักรรมทางการบริหารรูปแบบหน่ึงท่ีนาํมาใชใ้นการปฏิรูปการศึกษาหลายประเทศ  
ทัว่โลก รวมทั้งประเทศไทยดว้ย  1)  หลกัการสาํคญัในการบริหารจดัการศึกษาท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  การบริหาร



จดัการศึกษาท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน มีหลกัการและกรอบแนวความคิดดงัน้ี  1.1)  หลกัการกระจายอาํนาจ 
(decentralization) เป็นการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาจาก ส่วนกลางไปยงัสถานศึกษา ใหส้ามารถตดัสินใจ
ดาํเนินการไดส้อดคลอ้งกบัแนวทางพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพสูงสุด  1.2)  หลกัการใชโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ลาง 
(school center) โรงเรียนจะเป็นหน่วยงานบริหารไม่ใช่ผูถู้กบริหาร โรงเรียนจะเป็นหน่วยสําคญัในการ
เปล่ียนแปลงและพฒันาศกัยภาพของเด็ก สามารถกาํหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ทิศทางการวางแผนจดัการศึกษา
ของตนเอง ท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งในระดบัส่วนกลาง เขตพื้นท่ีการศึกษา ทอ้งถ่ิน และชุมชน  1.3)  หลกัการมี       
ส่วนร่วม (collaboration, participation) ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมและใหค้วามร่วมมือในการบริหาร 
การตดัสินใจและการจดัการศึกษา ทาํใหเ้กิดความตระหนกัและความรู้สึกเป็นเจา้ของ 1.4 ) หลกัการพึ่งตนเอง 
(self management) เนน้ใหโ้รงเรียนมีระบบการบริหารตนเอง มีอาํนาจหนา้ท่ีและรับผิดชอบการดาํเนินงานตาม
ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมองเห็นจุดหมาย เป้าหมายของโรงเรียนตรงกนั 
สามารถบูรณาการสภาวการณ์ของทอ้งถ่ินกบัโรงเรียน มาส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดด้ว้ยความภาคภูมิใจ  
1.5) หลกัการประสานงาน (coordination) สามารถประสานงานกนัไดทุ้กระดบัทั้งแนวตั้งและแนวนอน เป็น
กิจกรรมท่ีตอ้งเนน้และเขม้แขง็ ทั้งการสร้างความเขา้ใจระหว่างบุคลากรในโรงเรียน และบุคคลภายนอก รวมทั้ง
การประสานงาน แสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ ทั้งทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  1.6) หลกัความ
ต่อเน่ืองและหลากหลาย (continuity and diversity) การบริหารจาํเป็นตอ้งมีความต่อเน่ือง ใชเ้วลา รวมทั้งการใช้
เทคนิคการบริหาร จะตอ้งมีความหลากหลายและสอดคลอ้งกนั มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนั สามารถปรับใชก้าร
บริหารตามสถานการณ์ท่ีนาํไปสู่ผลสัมฤทธ์ิได ้  1.7)  หลกัการพฒันาตนเอง (self-improvement) โรงเรียนจะตอ้ง
พฒันาไปสู่องคก์ารการเรียนรู้(learning organization) พฒันาตนเองอยูเ่สมอเพ่ือใหเ้กิดการพฒันา ทั้งการพฒันา
องคก์าร พฒันาวิชาชีพพฒันาบุคคล และพฒันาทีมงาน โดยนาํองคป์ระกอบเหล่าน้ีมาวิเคราะห์ สังเคราะห์       
เป็นวิสัยทศัน์และแผนกลยทุธ์สาํหรับสถานศึกษานั้น ๆ 1.8)  หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) 
ส่วนกลางและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะกาํหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน และจะมีองคก์ารตรวจสอบคุณภาพ 
ทั้งน้ีจะเป็นการประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  หลกัการในการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานดงักล่าว จะตอ้งคาํนึงถึงหลกัธรรมรัฐ หรือธรรมาภิบาล(good governance) ทั้ง 6 ประการ มาประกอบการ
บริหารดว้ย คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความรับผดิชอบ หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม และ
หลกัความคุม้ค่า โดยจะต้องมีอาํนาจในการตดัสินใจเก่ียวกับการพฒันาครูในโรงเรียน ในด้านความรู้ 
ความสามารถและการจดัทรัพยากรในโรงเรียน 2) รูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐานเป็น
รูปแบบการบริหารโดยคณะกรรมการ เพื่อการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น  4  รูปแบบ คือ 2.1)  รูปแบบ    
ท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นหลกั (Administrator Central SBM) ผูบ้ริหารโรงเรียนจะเป็นประธาน กรรมการจะเลือกตั้ง
จากกลุ่มผูป้กครอง ครูอาจารย ์ และชุมชน คณะกรรมการมีบทบาทใหค้าํปรึกษา แต่อาํนาจการตดัสินใจอยูท่ี่
ผูบ้ริหารโรงเรียน  2.2) รูปแบบท่ีครูเป็นหลกั (Professional Control SBM) โดยครูในฐานะเป็นผูใ้กลชิ้ดเด็กมาก
ท่ีสุดย่อมรู้ปัญหาไดดี้กว่าและสามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุด ตวัแทนคณะครูจะเป็นกรรมการโรงเรียนมากท่ีสุด   
และร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2.3) รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลกั (Community Control SBM)  
รูปแบบน้ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด โดยตวัแทนชุมชนจะเป็นประธาน 
ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 2.4) รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทหลกั (Professional 



Community Control SBM) เป็นรูปแบบท่ีเช่ือว่า ครูและผูป้กครองต่างมีความสาํคญัในการจดัการศึกษาใหแ้ก่ เด็ก
การบริหารงานในรูปกรรมการจะมีสดัส่วนของครูและผูป้กครองมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ โดยผูบ้ริหารโรงเรียนเป็น
ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร  แนวทางตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาํหนดใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ระดบัตํ่ากว่าปริญญาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อทาํหน้าท่ีกาํกบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์ารชุมชนผูแ้ทนองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า
ของสถานศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิ โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ ซ่ึงรูปแบบของ
คณะกรรมการจะเป็นลกัษณะผสมผสาน มีจาํนวนกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพน้จากตาํแหน่งจะเป็นไปตามท่ีกาํหนด          
ในกฎกระทรวง 3) ปัจจยัท่ีเอ้ือและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการศึกษาท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน          
3.1)  ปัจจยัสาํคญัท่ีเอ้ือ ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการนาํรูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ไดแ้ก่ การกระจายอาํนาจ
ทางการศึกษาอยา่งแทจ้ริง โดยการยอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งจากทุกฝ่ายทุกระดบั มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง
และต่อเน่ือง มีการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งคณะครู อาจารย ์ คณะกรรมการโรงเรียน                
อาจรวมถึงผูป้กครองและชุมชน จุดสาํคญัอยูท่ี่ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผูน้าํ 
และมีความภาคภูมิใจต่อความสาํเร็จซ่ึงกนัและกนั 3.2) ปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นอุปสรรคปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารจดัการศึกษาท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน มกัเกิดจากความรู้และความเขา้ใจเร่ืองการเปล่ียนแปลง แต่ไม่ยอม
เปล่ียนวิธีคิดและการปฏิบติังาน อาํนาจการตดัสินใจถูกผกูขาดผูบ้ริหารบางคนยงัใชค้วามคิดเห็นส่วนตวัในการ
ตดัสินใจและการเกิดความขดัแยง้กนัระหวา่งผูบ้ริหาร ครูและคณะกรรมการ โรงเรียน รวมถึงการขดัแยง้ในชุมชน
และทอ้งถ่ิน เช่น สถาบนัศาสนา เป็นตน้ 4)  บทบาทของผูบ้ริหาร ครู และชุมชนในการบริหารจดัการศึกษาท่ีใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  การสร้างคุณลกัษณะใหย้อมรับความเปล่ียนแปลงไม่ใช่เร่ืองง่าย ตอ้งใชเ้วลาในการสร้างความ 
เขา้ใจ และตระหนกัยอมรับในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน บทบาทของผูบ้ริหาร ครู และชุมชน ในรูปแบบของการ
บริหารท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน กบัรูปแบบเดิมท่ีเคยปฏิบติัจะแตกต่างกนั ดงัจะไดเ้ปรียบเทียบใหเ้ห็นแต่ละประเด็น 
ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี  10 บทบาทของผูบ้ริหาร ครู และชุมชนในการบริหารจดัการศึกษาทีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
 
บทบาท
ของ 

การบริหาร
แบบเดมิ 

การบริหารทีใ่ช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 

ผูบ้ริหาร -   รับคาํสัง่จาก
ส่วนกลางตั้งแต่ 
งานวิชาการ 
หลกัสูตร 
งบประมาณ 
บุคลากร และ 

-   เป็นแบบผูน้าํการพฒันา โดยอาศยัความร่วมมือจากคณะกรรมการ มีอิสระ
และคล่องตวัในการบริหารจดัการควบคูก่บัความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้
สาํหรับงบประมาณจะไดรั้บเงินอุดหนุนแบบเหมาจ่าย (block grant) 
สถานศึกษาจะตอ้งกาํหนดสาระการเรียนรู้ และวิธีการจดักิจกรรม การเรียนการ
สอน และรับผดิชอบในการบริหารงานบุคคลมากข้ึนกวา่เดิม 
 



ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
-   การแกปั้ญหา
ตอ้งเสนอเร่ือง 
ข้ึนไปตามลาํดบั 

 
 
-   แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ตดัสินใจเองโดยใชก้ระบวนการกลุ่มและขอ้มูล
สารสนเทศ และกระบวนการตดัสินใจ 

ครู - เป็นผูป้ฏิบติั
ตามคาํสั่งจาก 
ผูบ้งัคบับญัชา
ตามลาํดบัขั้น 
ทุกกรณี 

-   เป็นผูร่้วมงาน ร่วมตดัสินใจ เป็นนกัพฒันาและนกัปฏิบติั ร่วมกบัผูบ้ริหาร 
และคณะกรรมการวางแผนพฒันาระยะยาว (school charter) และการจดัทาํแผน
ประจาํปี 

ผูป้กครอง
หรือ 
ชุมชน 
 

- เป็นผูรั้บบริการ
จากโรงเรียน 
ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

-  เป็นทั้งผูใ้ห ้ผูรั้บ ผูร่้วมหุน้ ผูส้นบัสนุนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ช่วยเหลือดูแลทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน ์มีส่วน
ร่วมแกไ้ขปัญหาในกรณีเกิดปัญหาข้ึนในโรงเรียน 
 

4)   ยุทธศาสตร์สู่ความสําเร็จ ยุทธศาสตร์การดําเนินงานให้การ
บริหารจดัการศึกษาท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐานบรรลุผล จาํเป็นจะตอ้ง กระจายอาํนาจและพฒันาสถานศึกษา ดงัน้ี       
1)  ดาํเนินการใหส้ถานศึกษาพฒันาวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย และวิธีการดาํเนินการ ของสถานศึกษา
อยา่งชดัเจน ท่ีมุ่งสู่การปฏิบติัอย่างแทจ้ริง มิใช่จดัทาํเพื่อเสนอผูบ้งัคบับญัชารับทราบและช่ืนชม ความสาํเร็จ      
อยู่ท่ีการปฏิบติัตามแผน มิใช่การนาํเสนอแผน 2) ให้สถานศึกษามีทีมงานท่ีมีคุณภาพหลากหลาย จะตอ้งมี
คณะทาํงานทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยคณะครูเป็นผูน้าํ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของผูบ้ริหารโรงเรียน  ท่ีมีภาวะ
ผูน้าํสูง เปิดกวา้งใหค้รูและผูป้กครองมีส่วนร่วมเป็นสมาชิก จดัระบบการส่ือสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็น      
ท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ รับรู้และช่ืนชมผลงานร่วมกนั 3) พฒันาบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นมือ
อาชีพ ทั้งในดา้นมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ และทกัษะทั้งในดา้นหนา้ที่และ
กระบวนการ มีการพฒันาตนเองให้ทนัสมยัในวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 4) พฒันาระบบข่าวสารขอ้มูลในสถานศึกษา 
สถานศึกษาตอ้งมีกลไกในการจดัระบบข่าวสารขอ้มูล  มีระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั ส่ือสารไดห้ลายทาง รวมทั้ง
การประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลไปยงัผูป้กครองและชุมชนภายนอกดว้ย 5) ใหเ้กียรติและยกยอ่งครู    
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เช่น การจดัทาํป้ายหรือใหค้าํชมเชย การจดัเล้ียงในวาระต่าง ๆ การใหเ้กียรติ
บตัร การเสนอเขา้ประกวดผลงาน รวมทั้งการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นตน้ 6) ยกยอ่งผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
เป็นมืออาชีพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จสามารถอาํนวยความสะดวกและผลกัดนัให้การปฏิรูป
การศึกษากา้วหนา้ ประสบความสาํเร็จสูง สามารถประสานพลงัของกลุ่มต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
การสร้างศรัทธาท่ีทาํใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนรู้วิธีเรียน ครูเปล่ียนวิธีสอน จดับรรยากาศท่ี
เอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญในรูปแบบต่าง ๆ 7)  มีการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีดี การดาํเนินงานของสถานศึกษาจะตอ้งประชาสัมพนัธ์ทุกดา้นในดา้นวิชาการจะตอ้งประสาน



สัมพนัธ์กบัผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง การพฒันาดา้นอ่ืน เช่น การพฒันาแหล่งเรียนรู้ การจดัภูมิทศัน์ในโรงเรียน 
การจดับริการท่ีดี เช่น โครงการอาหารกลางวนั จาํเป็นตอ้งประชาสมัพนัธ์ใหท้ัว่ถึงและต่อเน่ือง 

งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งด้านกระบวนการของการจัดการศึกษาโรงเรียน
เอกชนคาทอลิก  มีดงัต่อไปน้ี คือ  

วลยัพร ศุขสุศิลป์ (2540) ได้วิจัยเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหาร
ของผูบ้ริหารโรงเรียนคาทอลิก พบวา่ ปัญหาของผูบ้ริหารโรงเรียนคาทอลิกมีความแตกต่างกนัโดยเฉพาะโรงเรียน
ท่ีบริหารโดยฆราวาสมีปัญหาการบริหารสูงท่ีสุด โรงเรียนท่ีบริหารจดัการโดยบาทหลวงและนักบวช มกัเน้น
บรรยากาศแบบคาทอลิกมากกว่า เพราะสมณกระทรวงเพ่ือการศึกษาคาทอลิกและสภาการศึกษาคาทอลิก
กาํหนดให้โรงเรียนเป็นสนามแห่งการแพร่ธรรมจึงทาํให้ผูบ้ริหารตอ้งใส่ใจกับการส่งเสริมบรรยากาศแบบ
คาทอลิกซ่ึงเป็นหัวใจของการจดัการศึกษาแบบคาทอลิก ส่วนโรงเรียนท่ีบริหารจัดการโดยฆราวาสยงัมีการ
สนับสนุนบรรยากาศแบบคาทอลิก น้อยกว่า เน่ืองจากโรงเรียนฆราวาสมีสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนยงัไม่
แสดงออกถึงบรรยากาศแบบคาทอลิกท่ีชัดเจน  ทําให้บรรยากาศองค์การท่ีสนับสนุนให้มีการสนทนา 
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น ความไวว้างใจ การยอมรับในความแตกต่าง การอุทิศตนเพื่อความกา้วหนา้
และการร่วมใจปฏิบติังาน 

ภสัสร เอมโกษา (2545) ทาํการวิจยัเร่ือง การสังเคราะห์งานวิจัย
เก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนคาทอลิก พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนคาทอลิกควรเป็นผูมี้คุณธรรม ตอ้งเสริมสร้าง
บุคลิกภาพให้เกิดความน่าศรัทธาและความยอมรับนับถือจากครูในโรงเรียน ซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยให้ผูบ้ริหารมี
อิทธิพลทางใจในการโนม้นา้วไดม้ากยิ่งข้ึน ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้าํทางวิชาการอย่างแทจ้ริง ตอ้งมีความเขา้ใจใน
กระบวนการบริหารโรงเรียน เพิ่มความรู้ความสามารถ และนําความรู้วิธีการตลอดจนเทคนิคใหม่ ๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพไปใชใ้นการพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน การบริหารงานในระดบัโรงเรียนจาํเป็นตอ้งมีการ
วางแผน เพราะแผนงานเป็นหลกัสาํคญัขั้นพื้นฐานของกระบวนการบริหาร ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงาน 
รู้เห็นและมีส่วนร่วมออกความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ดา้นการบริหารงาน
วิชาการ พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนส่วนใหญ่มีสภาพการปฏิบติังานด้านวิชาการในระดับมากแทบทุกเร่ือง             
ซ่ึงการบริหารงานในโรงเรียน มาตรฐานและคุณภาพพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการเป็นสําคญั ด้านการ
บริหารงานบุคลากร พบว่า ผูบ้ริหารควรจดับุคลากรใหท้าํงานตามความรู้ความสามารถท่ีเรียนมา ตอ้งเปิดโอกาส
ให้บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี ด้านการบริหารอาคารสถานท่ี พบว่า มีการปฏิบัติเก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการบริหารทัว่ไป พบว่า ควรมีการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้น
บรรยากาศของการเรียนรู้ การนาํส่ือนวตักรรมมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ดา้นนกัเรียน พบว่า โรงเรียนคาทอลิกได้
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและหนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอน และการสร้างเสริมคุณธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชนใหเ้ป็นคนท่ีมีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม ควบคูก่นัไป 

บทสรุปกรอบแนวคิดในการประเมินด้านกระบวนการ  ผูว้ิจยัเห็นว่า
สามารถสรุปเป็นประเด็นเพ่ือการประเมินดา้นกระบวนการการจดัการศึกษาไดด้งัน้ี 1)  การจดัการเรียนรู้ และ การ
พฒันาผูเ้รียน  และ 2) การดาํเนินงานตามภารกิจการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการ
ประเมินดา้นกระบวนการนั้น คือมุ่งหา  ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชท้รัพยากร และการดาํเนินงานของโรงเรียน



เป็นไปตามท่ีกาํหนดไว  ้  ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพของการประเมินท่ีชัดเจน และรวมทั้งการสร้างเกณฑ์ในการ
ประเมินต่อไป  จึงกาํหนดกรอบการประเมินดา้นกระบวนการเป็นตวับ่งช้ี ดงัน้ี  

ตัวบ่งช้ีที ่9  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ กิจกรรมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น   

ตัวบ่งช้ีที่ 10  ประสิทธิผลดา้นการดาํเนินงานตามภารกิจการบริหารจดัการภายใน
สถานศึกษา 1) กลุ่มงานวิชาการ  2)  กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 3)  กลุ่มงานบุคลากร และ 4) กลุ่มงานงบประมาณ 

4) มติิการประเมนิด้านผลลพัธ์ 
ผลสัมฤทธ์ิของการจดัการศึกษานั้น เนน้ท่ีคุณภาพของผลผลิตของกระบวนการศึกษาเป็น

หลกั ส่วนปริมาณเป็นปัจจยัรอง กล่าวคือ การจดัการศึกษาตอ้งมุ่งถึงเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นเชิงคุณภาพเป็นเกณฑ ์
โดยมีดชันีช้ีวดับางประการ ดงัต่อไปน้ี 

4.1)   คุณภาพของผูเ้รียน คุณภาพของผูเ้รียนถือว่าเป็นผลท่ีเกิดจากการจดัการศึกษา คาํว่า 
"คุณภาพของผูเ้รียน" มีความหมายครอบคลุมหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะ และพฤติกรรม ดัชนีช้ีวดัคุณภาพของผูเ้รียนซ่ึงจะใช้วดัผลการจัดการศึกษาต้องเป็นผลทางตรงหรือ
ทางออ้มท่ีมาจากการจัดการศึกษา ไม่ใช่ผลบังเอิญหรือผลท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกัน เช่น สถานศึกษาอาจสอนไม่ดี           
แต่นักเรียนทาํคะแนนผลสอบไดดี้เพราะไปรับการสอนพิเศษ  หรือผูป้กครองกวดขนัดูแลและส่ังสอนเพ่ิมเติม    
ในแง่คุณภาพของผูเ้รียน ครูควรกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (วตัถุประสงคท่ี์วดัไดจ้ริง) ท่ีมุ่งใหเ้กิดข้ึน อนั
เป็นผลจากการจดัการเรียนการสอนของครู และประเมินวตัถุประสงคด์งักล่าวเพื่อวดัประสิทธิภาพของวิธีการ
สอนของตน 

4.2)   คุณภาพของการจดัการเรียนการสอน คุณภาพของการจดัการเรียนการสอนข้ึนกบั
ปัจจยัหลายประการซ่ึงเป็นปัจจัยช้ีวดัในระบบประกนัคุณภาพการศึกษา เช่น คุณภาพของครู สภาพแวดลอ้ม 
รูปแบบและระบบการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู้ เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีถือเป็นส่วนหน่ึง
ท่ีนาํมากาํหนดเป็นดชันีช้ีวดัคุณภาพของการจดัการศึกษาได ้ครูตอ้งถือว่าการพฒันาคุณภาพของการสอนนั้น เป็น
ความทา้ทายของอาชีพครู และตอ้งไม่หยดุย ั้งในการปรับปรุงคุณภาพดงักล่าว ทั้งโดยการคน้คิดเองหรือการเขา้รับ
การอบรมเพื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อศิษยข์องตน 

4.3)  ความคุม้ค่าในการจดัการศึกษา  เน่ืองจากการจดัการศึกษาตอ้งใชจ่้าย ความคุม้ค่าจึง
ถือเป็นดชันีช้ีวดัการจดัการศึกษาดว้ย คาํว่าความคุม้ค่าน้ีมิไดห้มายถึงการประหยดัดา้นงบประมาณแต่เพียงอย่าง
เดียว แต่หมายความว่า ค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษานั้นใหผ้ลคุม้กบัการลงทุนหรือไม่ บ่อยคร้ังเราพบว่า ค่าใชจ่้ายการ
จดัการศึกษาในระบบโรงเรียนอาจสูงกว่าการจดัการศึกษานอกระบบ แต่ตอ้งถือว่าคุม้ค่า เพราะผูเ้รียนมีโอกาสได้
ร่วมในสังคม มีเพื่อน มีผูใ้ห้คาํแนะนาํปรึกษาดา้นต่างๆ แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากพบว่าการจดัการศึกษาในชั้น
เรียนนาํไปสู่การติดยาเสพยติ์ด การมัว่สุมทางเพศ ความเส่ือมทางศีลธรรม  หรือความไม่ปลอดภยัต่อสุขภาพและ
ชีวิต ก็ตอ้งถือว่าการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสร้างผลดังกล่าวไม่คุม้ค่า และหากการศึกษาของทั้งระบบ
โรงเรียนนาํไปสู่สภาวะอนัไม่พึงปรารถนานานปัประการ ก็จาํเป็นท่ีผูรั้บผดิชอบการจดัการศึกษาหรือผูส้นบัสนุน
ค่าใชจ่้ายเพ่ือการศึกษาตอ้งทบทวนแกไ้ขโดยเร็ว 



4.4) ผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา หรือ ผลสะทอ้นอนัหมายถึงผลต่อเน่ืองท่ีเกิดจากการ
จดัการศึกษา เช่น นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจาํจงัหวดัแห่งหน่ึงไดค้ะแนนระดบัดี ถือเป็นส่วน
หน่ึงของคุณภาพผูเ้รียน ส่วนนกัเรียนจากโรงเรียนน้ีสามารถสอบเขา้มหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงไดเ้ป็นจาํนวนมาก 
ถือเป็นผลลพัธข์องการจดัการศึกษาของโรงเรียนน้ี และการท่ีศิษยเ์ก่าของโรงเรียนไปประสบความสาํเร็จในอาชีพ
การงาน กถื็อเป็นผลลพัธ์ต่อเน่ืองกนัไป ส่วนผลลพัธ์ของการจดัการศึกษาในภาพรวมของประเทศหน่ึง ก็พิจารณา
ไดจ้ากความเจริญของประเทศ สภาพปัญหาภายในประเทศ หรือความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ซ่ึงเป็น
ผลลพัธ์ส่วนหน่ึงอนัเกิดจากคุณภาพของประชากรท่ีไดรั้บการศึกษาของประเทศ เป็นตน้ 

ดชันีช้ีวดัขา้งตน้น้ีเป็นเพียงตวับ่งช้ีกวา้งๆ ท่ีผูบ้ริหารตอ้งไปแจกแจงรายละเอียดเพื่อวดั
สัมฤทธิผลของการบริหาร ครูนําไปกาํหนดเป้าหมายผลการสอนของตน ส่วนผูแ้ทนชุมชนและทอ้งถ่ินหรือ
ผูป้กครองอาจเลือกประยกุตเ์พ่ือประเมินความสาํเร็จของการเรียนการสอนหรือการจดัการศึกษา ทั้งน้ี การกาํหนด
ดชันีช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิดงักล่าวมิไดมุ่้งเพียงประเมินความดีความชอบหรือฐานะตาํแหน่งของบุคคล แต่ควรนาํไปใช้
เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาไดท้ราบสถานภาพของตนเอง เปรียบเสมือนกระจกส่องตวัเอง อนัจะเป็น
ประโยชนส์าํหรับการปรับปรุงพฒันาหรือแสวงหาการช่วยเหลือสนบัสนุนต่อไป 

นอกจากน้ีจากการจุดหมายของ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  
2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข   มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพจึงกาํหนด
เป็นจุดหมายเพือ่ใหเ้กิดกบัผูเ้รียน  เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี 

1)   มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2)  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลย ี           
และมีทกัษะชีวิต  

3)   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาํลงักาย 
4)   มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวิถีชีวิตและ  

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5)   มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ว ัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชนแ์ละสร้างส่ิงท่ีดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข     
สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้

มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ดงัน้ี 
สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสําคญั 5 ประการ 

ดงัน้ี 
1) ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรม

ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดั



และลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจน
การเลือกใชวิ้ธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 

2) ความสามารถในการคดิ เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพือ่การตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3)  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค           
ต่าง ๆ  ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใชใ้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน   ต่อตนเอง สังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 

4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ ไป
ใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การทาํงาน และการอยู่ร่วมกนัใน
สังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
การปรับตวัให้ทนักับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร  
การทาํงาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก  ดงัน้ี 1) รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์2) ซ่ือสัตยสุ์จริต 3) มีวินยั 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยูอ่ยา่งพอเพียง  6)  มุ่งมัน่ใน
การทาํงาน 7) รักความเป็นไทย 8)  มีจิตสาธารณะ นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถกาํหนดคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคเ์พ่ิมเติมใหส้อดคลอ้งตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง     

มาตรฐานการเรียนรู้  การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ต้องคาํนึงถึงหลักพฒันา      
การทางสมองและพหุปัญญา หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาํหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ดงัน้ี 1) ภาษาไทย  2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 5)  สุขศึกษาและ
พลศึกษา  6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  8) ภาษาต่างประเทศในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้าํหนด
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําคญัของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้  
ปฏิบติัได ้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม  ท่ีพึงประสงคเ์ม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการ
เรียนรู้ยงัเป็นกลไกสําคญั  ในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้
ทราบว่าตอ้งการอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อการประกนั
คุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงรวมถึงการ
ทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดบัชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็น



ส่ิงสําคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้
กาํหนดเพียงใด 

ตัวช้ีวดั  ตวัช้ีวดัระบุส่ิงท่ีนกัเรียนพึงรู้และปฏิบติัได ้รวมทั้งคุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ละ
ระดบัชั้น ซ่ึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  นาํไปใช ้ ในการกาํหนด
เน้ือหา  จดัทาํหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑส์ําคญัสําหรับการวดัประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพผูเ้รียน1)ตวัช้ีวดัชั้นปีเป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปีในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั   (ป.1 – ม.
3) 2) ตัวช้ีวดัช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6)  
หลกัสูตรไดมี้การกาํหนดรหสักาํกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั เพื่อความเขา้ใจและใหส่ื้อสารตรงกนั  

สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย องคค์วามรู้ ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์ซ่ึงกาํหนดให้ผูเ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ ทักษะสําคญั 
และคุณลกัษณะ 

ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน 

วทิยาศาสตร์   :   การนาํความรู้  
และกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์  ไปใชใ้น 
การศึกษา  คน้ควา้หาความรู้ 
และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
การคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล  คิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์ และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
 

สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรม  :    การอยู่
ร่วมกนัในสังคมไทยและ
สงัคมโลกอยา่งสันติสุข  
การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธา
ในหลกัธรรมของศาสนา  
การเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
ความรักชาติ และภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
 

ศิลปะ : ความรู้และ
ทกัษะในการคิดริเร่ิม  
จินตนาการ 

้ ์ ิ ป

ภาษาไทย   :  ความรู้  
ทกัษะ และวฒันธรรม
การใชภ้าษา  เพื่อ การ
ส่ือสาร   ความช่ืนชม    
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา 
ไทย     และภูมิใจในภาษา
ประจาํชาติ 

ภาษาต่างประเทศ   :    
ความรู้ทกัษะ  เจตคติ 
และวฒันธรรม การใช ้
ภาษาต่างประเทศในการ
ส่ือสาร  การแสวงหา
ความรู้และการประกอบ
อาชีพ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี  :        
ความรู้  ทกัษะ และเจต
คติในการทาํงาน  การ
จดัการ   การดาํรงชีวิต  

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู้ 
ทกัษะและเจตคติในการสร้างเสริม
สุขภาพพลานามยัของตนเองและ

คณติศาสตร์  :   การนาํ
ความรู้ทกัษะและ ระบวน
การทางคณิตศาสตร์ไปใช้
ใน การแกปั้ญหา การ
ดาํเนินชีวิต  และศึกษาต่อ 
การมีเหตุมีผล  มีเจตคติท่ี
ดีต่อคณิตศาสตร์    
พฒันาการคิดอยา่งเป็น
ระบบและสร้างสรรค ์



 

คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์    2. ซ่ือสตัยสุ์จริต           
3.  มีวินยั                             4.  ใฝ่เรียนรู้                
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง               6.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน   
7.  รักความเป็นไทย               8.  มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

จุดหมาย 
1.   มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรม

ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2.  มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลยแีละมีทกัษะ

ชีวิต  
3.   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาํลงักาย 
4.   มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยดึมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
5.   มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม   มีจิตสาธารณะ

ท่ีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข   

  

วสัิยทัศน์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้ง

ดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ   
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพ้ืนฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

                มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                        
                     1. ภาษาไทย      2. คณิตศาสตร์    3. วิทยาศาสตร์                                                                                

 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   5. สุขศึกษาและพลศึกษา    6.  ศิลปะ                                        

                    7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี      8. ภาษาต่างประเทศ 

 

คุณภาพของผู้เรียนระดบัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมนกัเรียน 
3. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 



ผลการเรียนรู้จากกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งให้ผูเ้รียนได้พฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอย่างรอบด้านเพื่อ

ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม               
มีระเบียบวินยั ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1)  กิจกรรมแนะแนว   เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม สามารถคิดตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียน และอาชีพ สามารถ
ปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูรู้จักและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้
คาํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน  

2)  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผูน้าํผูต้ามท่ีดี 
ความรับผิดชอบ การทาํงานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน
กนัเอ้ืออาทร และสมานฉันท ์โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน ใหไ้ด้
ปฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและปรับปรุงการ
ทาํงาน เน้นการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะของผูเ้รียน บริบทของ
สถานศึกษาและทอ้งถ่ิน กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย  2.1)  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน ์
และนกัศึกษาวิชาทหาร  2.2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

3)  กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบาํเพญ็ตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ินตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ
ความดีงาม ความเสียสละต่อสงัคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรคสั์งคม  

ระดับการศึกษา  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัระดบัการศึกษาเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
1)  ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) การศึกษาระดับน้ีเป็นช่วงแรกของ

การศึกษาภาคบังคับ  มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคาํนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน  
การติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย ์การพฒันาคุณภาพชีวิตอยา่งสมบูรณ์
และสมดุลทั้งในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สงัคม และวฒันธรรม โดยเนน้  จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

2)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาค
บงัคบั มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้สํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน             
มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีทักษะการใช้
เทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผดิชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความ
ดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ     

3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6) การศึกษาระดบัน้ีเนน้การเพิ่มพูน
ความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนทั้งดา้นวิชาการ
และวิชาชีพ  มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนําความรู้ไป
ประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน 
สามารถเป็นผูน้าํ และผูใ้หบ้ริการชุมชนในดา้นต่าง ๆ   



ผลลพัธ์ตามความมุ่งหมายของการจดัการศึกษา  
มาตรา 6 ของกฎหมายระบุว่า “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย ์   

ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถ 
อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข”  ตามความขา้งตน้ เป้าหมายของการจดัการศึกษาจึงอยู่ท่ีคนไทยโดยทัว่ไป     
ซ่ึงตอ้งไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นคนดี มีประโยชน ์มีความครบถว้นทุกดา้น คือ 

1) ทางกาย คือมีสุขภาพดี สมบูรณ์ แขง็แรง หมายความว่าการจดัการศึกษาตอ้งครอบคลุม
ถึงกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยั เช่น ส่งเสริมการออกกาํลงักาย ส่งเสริมกีฬา ส่งเสริมความรู้ดา้นโภชนาการ 
รวมทั้งจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อสุขลกัษณะ ปลอดจากภาวะมลพิษ ปลอดจากยาเสพยติ์ด และ
ปลอดจากภยัทั้งหลายท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามยัของผูเ้รียน ไม่ว่าจะเป็นภยัจากมนุษย ์(อุบติัเหตุ 
การประทุษร้าย) หรือธรรมชาติ (นํ้ าท่วม ไฟไหม ้พายุ โรคภยัไขเ้จ็บ) นอกเหนือจากหนา้ท่ีในการส่งเสริม
สุขอนามยัแลว้ ผูรั้บผิดชอบในการจดัการศึกษาตอ้งคาดการณ์และเตรียมการป้องกนัไวล่้วงหน้าเพื่อผ่อนคลาย
หรือแกไ้ขปัญหาไดท้นัการณ์ 

2) ทางจิตใจ คือมีจิตใจท่ีอดทนเขม้แขง็ สามารถเผชิญกบัปัญหาหลากหลายท่ีเกิดไดอ้ย่างมี
สติ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยัในตวัเอง สามารถอดทนอดกลั้นต่อแรงกดดนัต่างๆ 

3) ทางสติปัญญา คือการใชค้วามคิดและเหตุผล 
4) ความรู้ คือการมุ่งให้ผูเ้รียนได้รับความรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการของสังคม

ปัจจุบนั ไดแ้ก่ความรู้เก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ความรู้และทกัษะดา้นภาษา คณิตศาสตร์ 
ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การบาํรุงรักษาและ
การใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา 
ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ภูมิปัญญาไทย ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวิตอย่างมี
ความสุข  

5) คุณธรรมและจริยธรรม  แสดงออกในรูปของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ รักชาติ  ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์มีความละอายต่อการประพฤติตนในทางเส่ือมเสียหรือก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อผูอ่ื้นและสงัคม 

6) มีวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต รักวฒันธรรมไทย มีเอกลกัษณ์ไทย มีมรรยาทและการวาง
ตนในสงัคม รู้จกัประมาณตนเอง  

7) อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุขผูไ้ดรั้บการศึกษาจะเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมมีความ
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ต่อผูอ่ื้น ประนีประนอม มีความเมตตากรุณา มีสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้น และดาํเนินบทบาทของตนเอง
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คุณลกัษณะท่ีกล่าวขา้งตน้ อนัเป็นเป้าหมายของการจดัการศึกษาน้ี เร่ิมตน้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการศึกษาซ่ึงจะเป็นผูป้ลูกฝังถ่ายทอดอบรม หมายความว่าครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตอ้งเป็น
ตวัอยา่งท่ีดี คือรักษาหรือพฒันาคุณลกัษณะท่ีดีไวเ้ป็นแบบอยา่ง 

 
 



นอกจากนั้น จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นผลลพัธ์ของการจดัการศึกษาโรงเรียนเอกชนคาทอลิก  
มีดงัน้ี  

วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ (2543) ไดใ้ห้ความคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ และคุณสมบติัท่ีสําคญัของ 
นกัเรียนไว ้คือ  นกัเรียนท่ีดีและเก่ง ควรจะมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีลกัษณะของนกัเรียน 
ดงัน้ี      

1) ดา้นตนเอง (1)  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์แขง็แรง (2) มีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพอยา่งแทจ้ริง  มีความรู้แบบบูรณาการของสหวิทยาการ (3)  มีวฒันธรรมในการรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
(4) มีความคิดสร้างสรรค ์มองการณ์ไกล (5) กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้ตดัสินใจ (6) มีมนุษยสัมพนัธ์สูง 

2) ดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป (1) ขยนัและวิริยะ  (2)  ซ่ือสัตย ์สุจริต (3) ลดเลิกอบายมุข
ส่ิงเสพติด (4) ลดการเห็นแก่ตวั (5) ประหยดั (6) มีเหตุผล(7) รับผดิชอบ (8) มีวินยั (9) เสียสละ (10) อดทน 

3) ดา้นสังคม  (1) มีจิตสํานึกต่อส่วนรวม(2) วางตวัในสังคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ           
(3) คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม รับใชส้ังคมและประเทศชาติ  (4)สร้างความสมานฉนัทข้ึ์นในสังคม (5)พฒันา
ตนเองสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมแต่ยงัคงดาํรงคุณค่าของความเป็นไทยเอาไวไ้ด ้

4) ดา้นการจดัการ (1) รู้หลกัการบริหารจดัการกบัชีวิตนกัเรียนของตนเองได ้(2) รู้จกัเป็น
ผูน้าํและผูต้ามท่ีดี  (3) ทาํงานเป็นทีมกบัผูอ่ื้นได ้ (4)รับฟังความคิดเห็นรอบดา้น ติดตามข่าวสารต่าง ๆ อย่าง
กวา้งขวางแลกเปล่ียนขอ้มูลขา่วสารกบัผูอ่ื้น  

5) ดา้นความเป็นสากล  (1) รู้จกัคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2) รู้รอบ 
รู้ทนัต่อกระแสโลก กระแสโลกาภิวตัน ์และมีความเป็นสากล(3)  ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

วิศิษฐ ์ศรีวิชยัรัตน ์และคณะ (2544) ทาํการวิจยัเร่ือง บทบาทการจดัการศึกษาในเครือคาทอลิก 
พบว่า พ้ืนฐานของการศึกษาคาทอลิก มีลักษณะมุ่งเน้นการอบรมคน รวมทั้ งการใส่ใจในการจัดบริบทของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา และประสานการเรียนรู้และพฒันาการทุกอยา่งเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุความเป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์  การอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ให้เป็นบุคคลท่ีเป่ียมดว้ยคุณธรรมและความรู้ และเป็น
พลเมืองดีของชาติ ตามหลกัคริสตธรรม เทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ถือเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถาบนัการศึกษาคาทอลิก แนวทางการจดัการศึกษาคาทอลิก คือ คุณธรรมนาํความรู้คู่ความสุข ซ่ึงเป็นแนวทาง   
ท่ีสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ใชเ้ป็นแนวทางสร้างยทุธศาสตร์ในการจดัการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลิตผล
ท่ีมีคุณภาพตามแนวปรัชญาการจดัการศึกษาคาทอลิก การบริหารและการจดัการศึกษาคาทอลิกมีการจดัการศึกษา
ทุกระดบัการศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภท คือสถาบนัการศึกษาท่ีดาํเนินการโดย  สังฆมณฑล สถาบนัการศึกษา        
ท่ีดาํเนินการโดยคณะนกับวชชาย และนกับวชหญิง และ สถาบนัการศึกษาท่ีดาํเนินการโดยฆราวาส การศึกษา
คาทอลิกให้ความสําคญักับบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมากโดยเน้น เอกลกัษณ์ของฆราวาสคาทอลิกใน
โรงเรียน การดาํรงชีวิตอยา่งมีเอกลกัษณ์ การอบรมสาํหรับฆราวาสผูเ้ป็นพยานถึงความเช่ือในโรงเรียน และการ
สนบัสนุนฆราวาสท่ีทาํงานในโรงเรียนโดยพระศาสนจกัร ส่วนดา้นทรัพยากรและการลงทุน การศึกษา การศึกษา
คาทอลิกเนน้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัโดยการกระจายทรัพยากรจากแหล่งท่ีมีไปสู่แหล่งท่ีขาดแคลนเพื่อความ
เท่าเทียมในโอกาสการศึกษาของเยาวชน โดยมีสังฆมณฑลและคณะนกับวชดาํเนินการในการจดัสรรทรัพยากร
และการลงทุนทางการศึกษา  ดา้นการนาํเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การศึกษาคาทอลิกจะคาํนึงถึงจริยธรรมก่อน



เทคโนโลย ีโดยถือว่ามนุษยต์อ้งมาก่อนวตัถุ ชีวิตความเป็นอยูม่ากกว่าสมบติัท่ีมี การใชเ้ทคโนโลยีจึงคาํนึงถึงการ
ใชใ้น 3 ระดบั กล่าวคือ เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เทคโนโลยรีะดบักลาง และเทคโนโลยรีะดบัสูง 

ฉลองรัฐ สังขรัตน์ (2549) ทาํการวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ของ
โรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ พบว่า การมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียน
คาทอลิกในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการเป็นผูน้าํโดยยึด
หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียน แนวทางการกาํหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ ควรร่วมกนั
ศึกษาวิสัยทศัน์ของสังฆมณฑล ศึกษารายละเอียดในแม่บทและทิศทางของพระศาสนจักร ศึกษาสภาพของ
โรงเรียนในเครือสงัฆมณฑลเชียงใหม่ จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน เนน้ความรู้เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม 
และกาํหนดนโยบาย จดัทาํแผนพฒันา ยทุธศาสตร์ของโรงเรียน ใหส้อดคลอ้งกนัโดยการนาํเอาหลกัธรรมคาํสอน
ของพระศาสนจกัรคาทอลิกมาเป็นแนวทางในการกาํหนดวิสยัทศัน ์

เอกชยั ชิณโคตร (2549) ทาํการวิจยัเร่ือง วฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆ
มณฑลในทศวรรษหนา้ พบว่า วฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลในทศวรรษหนา้ควรมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก คือการพฒันามนุษยใ์นทุกมิติ (Holistic) ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ และอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข วิสัยทศัน์ คือ เป็นสนามประกาศพระคริสตธรรม เป็นบา้นของ
ทุกคน พนัธกิจคือ ปลูกฝังคุณค่าตามหลกัพระคริสตธรรม เป้าหมายคือ ผูเ้รียนเป็นศาสนิกท่ีดี เป็นเลิศดา้นความ
เป็นมนุษย ์เป็นคนเพ่ือคนอ่ืน ยทุธศาสตร์คือสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกบัองคก์ารอ่ืน มีโครงสร้างการ
บริหารแบบราบ บริหารแบบมีส่วนร่วม ยดึหลกัประชาธิปไตย เนน้การบริหารจดัการท่ีดี ครูมีจิตวิญญาณ บุคคลท่ี
ควรยดึเป็นแบบอยา่งคือคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีอุดมการณ์ อุทิศตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี สัญลกัษณ์ของโรงเรียน
คือพระเยซูเจา้ กางเขน โบสถ ์พระแม่มารีย ์นกับุญองคอุ์ปถมัภ ์เช่ือว่ามนุษยเ์ป็นสุดยอดของส่ิงสร้างของพระเจา้
เป็นภาพลักษณ์ของพระองค์ เป็นพี่น้องกัน มีคุณค่ามีศักด์ิศรีเท่าเทียมกัน ยึดหลักพระคริสตธรรม ได้แก่                
ความยุติธรรม ความรัก รับใช้ ไม่มีการแบ่งชั้ นวรรณะ อนุรักษ์และนําคุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมอนัดีงามมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั ส่งเสริมใหทุ้กคนไดป้ฏิบติัศาสนกิจอยา่งเสรี นบัถือศาสนาอยู่
ในระดบัคุณค่ามิใช่อยูใ่นระดบัพิธีกรรม เนน้หลกัศาสนสัมพนัธ์ มีหลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เป็น
หลกัสูตรบูรณาการ จดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โรงเรียนเป็น “ประชาคม” สัมพนัธ์กนัดี
ระหว่างผูบ้ริหาร บุคลากร นกัเรียน ชุมชน รณรงคใ์ห้ทุกคนเคารพและสํานึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ 
เทคโนโลยีเป็นของประทานจากพระเจา้จึงควรนาํเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชแ้ละตอ้งสร้างภูมิคุม้กนัให้ผูเ้รียน
สามารถใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

จากการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับธรรมชาติ คุณค่าและความสําคญัของการศึกษา
คาทอลิก และการศึกษาเพ่ือการพฒันาการศึกษา ดงัน้ี 

1)  คุณค่าและความสําคัญของการศึกษาคาทอลิกธรรมชาติของการศึกษา คาทอลิกคือ              
การฝึกอบรมพฒันาคนให้เป็นบุคคลท่ีดี เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ สติปัญญา และศีลธรรม  
ทั้งแบบรายบุคคลและหมู่คณะ โดยยึดหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาเป็นหลกัในการจดัการศึกษาการศึกษาเป็น
เคร่ืองมือสาํคญัของมนุษยแ์ละสังคมท่ีจะฝึกสอนใหค้นเกิดการเรียนรู้ เพื่อพฒันาตนเองเป็นบุคคลดี เป็นสมาชิกท่ี



ดีของสังคมในฐานะสมาชิก และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดีข้ึนการศึกษาคาทอลิกเป็นการจดั
การศึกษาท่ียึดหลกัคาํสอนศาสนา และปรัชญาการศึกษาคาทอลิกเป็นพื้นฐานผสานกบัการศึกษาศิลปวิทยาการ
ความรู้วิชาการต่าง ๆ เป็นกระบวนการเดียวกันในการพฒันาคนและสังคม การศึกษาจึงจัดระบบการเรียน              
การฝึกสอนและการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการฝึกฝน ทาํความเขา้ใจอย่างแตกฉาน การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของผูอ่ื้นท่ีถ่ายทอดหรือแบ่งปัน และการวิเคราะห์ไตร่ตรองดว้ยหลกัธรรมและเป้าหมายชีวิตดว้ย
วิธีการฝึกฝนจิตสมาธิ ใหเ้ป็นความคิดท่ีเหมาะสมกบับริบทสภาพแวดลอ้มทางสังคม ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองหรือ
ทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น การศึกษาจึงเป็นลักษณะกระบวนการ เป็นเคร่ืองช่วยนําทางให้บุคคลเกิดการเรียนรู้                   
เกิดปัญญาเขา้ใจจนสามารถปฏิบติัไดจ้นบรรลุผล ทาํงานช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือสังคม มีเป้าหมายในการจดั
การศึกษาคือการพฒันาคนให้เป็นบุคคลดีครบดังแบบอย่าง ของพระเยซูคริสต์ ซ่ึงทรงเป็นทั้ งอาจารยแ์ละ
แบบอยา่งชีวิต 

2) ผูมี้หนา้ท่ีจดัการศึกษา บทบาทหนา้ท่ีจดัการศึกษาคาทอลิก ยดึหลกัว่า ความรับผิดชอบใน
การจดัการศึกษาเป็นหนา้ท่ีของครอบครัวหรือพ่อแม่เป็นอนัดบัแรก เป็นหนา้ท่ีของพระศาสนจกัร (วดั) และรัฐท่ี
ตอ้งจดัการศึกษาใหแ้ก่สมาชิกของตนและร่วมมือกนัในการจดัการศึกษา เพ่ือใหเ้ขาไดรั้บการศึกษาท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ี
จะสามารถ เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาไทย ท่ียดึหลกั บวร คือ การศึกษาเป็นหนา้ท่ีของบา้น วดั และโรงเรียน 

3) เน้ือหาสาระของการศึกษา ความรู้ท่ีเป็นเน้ือหาสาระสําคญัของการศึกษาคือ ความรู้ท่ีทาํ
ให้ผูเ้รียนเป็นคนดี มีความสามารถทาํงานเพื่อชีวิตตนเองและเพื่อผูอ่ื้น การศึกษาตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัมนุษย ์ศกัด์ิศรี สิทธิเสรีภาพของมนุษยแ์ละความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เนน้ความสาํคญัของชีวิต
จิต ธรรมชาติและสังคม โดยยึดหลกัคาํสอนของศาสนาเป็นพื้นฐาน ประกอบกบัความรู้วิทยาการต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ดา้นสังคม การดาํเนินชีวิตในสังคม หมู่คณะอยา่งมีความหมายและเป็นสุขเนน้คุณค่าของชีวิตมากกว่า
วตัถุ  ดงัน้ี สาระสาํคญัคือ การเป็นคนดี เป็นคนใฝ่รู้ มีความรู้ความสามารถ และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเป็นสุข ดงัท่ี
กาํหนดเป็นบรรทัดฐานในการจัดการศึกษา หรือหลักสูตรการศึกษา และการเรียนการสอนคือ “ความรู้คู่
คุณธรรม”   

4) สภาพแวดลอ้มทางการศึกษา บรรยากาศสถานศึกษามีส่วนสําคญัท่ีจะเสริมสร้างการ
เรียนรู้ และฝึกฝนตนเองของผูเ้รียนทั้งบรรยากาศในห้องเรียน การทาํกิจกรรมร่วมกนั ทาํงานร่วมกนัและอยู่
รวมกนั นกัเรียนจะไดพ้ฒันาตนเอง ไดเ้รียนรู้จกัตนเอง แลกเปล่ียนความคิดประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั และท่ี
สาํคญัคือ เรียนรู้จากแบบอยา่งชีวิต และคาํสอนของครู ทาํใหก้ระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการของชีวิต เขา้ถึง
ความเป็นเหตุผลตามธรรมชาติและสัจธรรมของชีวิต ดังน้ีในการจัดการศึกษาคาทอลิกทุกสมัยจึงเน้น 
สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทางการศึกษา เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการศึกษาใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายการศึกษา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การฝึกฝนตนในแต่ละภาคและปีการศึกษา สถานศึกษาจะเนน้บรรยากาศ ทั้งโรงเรียนเป็นสนาม
แห่งการเรียนรู้ จดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ความรู้และฝึกฝนการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม การทาํงาน
ร่วมกับครู ในบรรยากาศของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ท่ีบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในการดาํรงชีวิต               
เป็นการฝึกฝนสาํหรับการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและชุมชน  
 
 



5) ผลผลิตของการจดัการศึกษา    
5.1) ผลคาดหวงัจากปรัชญาและนโยบายทางการศึกษาคาทอลิก     

5.1.1) เป็นบุคคลดี มีคุณธรรมตามหลกัธรรมของศาสนา 
5.1.2) เคารพในเกียรติและศกัด์ิศรีของมนุษย ์ทั้งตนเองและผูอ่ื้น 
5.1.3) มีความรักต่อผูอ่ื้นเหมือนรักตนเอง 

5.2) ผลคาดหวงัตามคุณลกัษณะเฉพาะของสงัคมไทย 
5.2.1) เป็นบุคคลมีนํ้าใจ 
5.2.2) เป็นบุคคลมีความกตญัญตู่อผูมี้พระคุณ ธรรมชาติและแผน่ดิน 
5.2.3) มีสมัมาคาระต่อผูใ้หญ่ 
5.2.4) รับผดิชอบต่อตนเองและหนา้ท่ี 

5. 3) ผลอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลและแรงจูงใจจากภาวะผูน้าํของผูใ้หญ่ 
5.3.1)  อุทิศตนรับใชแ้ละบริการผูอ่ื้น 
5.3.2) รับผดิชอบหนา้ท่ีและอุตสาหะ พากเพียร 

5. 4) ผลจากการจดัการศึกษาดา้นปัจจยัการศึกษา 
5.4.1) มีแนวคิดและยดึมัน่ในหลกัการและอุดมการณ์ทางการศึกษา 
5.4.2)  มีวิสยัทศันแ์ละเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของตนเองและสงัคม 

5.5) ผลจากกระบวนการจดัการศึกษา 
5.5.1)   การทาํงานแบบมีส่วนร่วมและความรับผดิชอบ 
5.5.2)  การเนน้คุณค่าและบทบาทของบุคคล ในแนวทางการพฒันาบุคคล 
5.5.3) การบริหารงานเชิงระบบ 
5.5.4)  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 
5.5.5) นโยบาย “โรงเรียนเป็นสนามแห่งการแพร่ธรรม” 

5.6) ผลจากกระบวนการเรียนการสอน 
5.6.1) ดา้นคุณธรรม ความรู้และชีวิตท่ีมีความสุข 
5.6.2) ด้านความยุ ติธรรมและสันติในสังคมระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5.7) ผลจากส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษา บรรยากาศการเรียนรู้ 

5.7.1 ทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ 
5.7.2)   เคารพใหเ้กียรติกนัและกนั 

5.8)  ผลกระทบทางสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม 
5.8.1)  ดา้นสงัคม 
5.8.2) ดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมการเรียนรู้ 
5.8.3) ดา้นการเมืองและระบอบการปกครอง 
5.8.4) ดา้นวฒันธรรมและคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 



ดงันั้นสรุปไดว้่า  ระบบการศึกษาคาทอลิก จึงมุ่งสร้างบุคคลใหมี้คุณลกัษณะท่ีมีคุณธรรม
และจริยธรรมดีงาม สําหรับพฒันาคน และสังคมไทยให้เจริญกา้วหน้าอย่างย ัง่ยืนซ่ึงจากธรรมชาติของการจดั
การศึกษาคาทอลิก ดงักล่าวขา้งตน้   

บทสรุปกรอบแนวคิดในการประเมินด้านผลลัพธ์  จากบทสรุปผลลัพธ์คุณภาพของ
นกัเรียนอนัเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเก่ง ดี และ มีความสุข นั้นจากกรอบของ
การจดัหลกัสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน จึงกาํหนดกรอบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นผลการ
เรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสมรรถนะของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และ
ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ ซ่ึงเป็นภารกิจหลกัท่ีโรงเรียนจะตอ้งดาํเนินการ และมุ่ง
ใหเ้กิดประสิทธิผลการเรียนรู้แก่นกัเรียนให้มากท่ีสุด  จากองคป์ระกอบท่ีสังเคราะห์ไดส้ามารถสรุปเป็นประเด็น
ได้ดังน้ี 1)  คุณภาพของนักเรียน  อนัประกอบด้วย (1) ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี (2) ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ และ (3) ผูเ้รียนมีความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตรส่วน
ผลลพัธ์ของสถานศึกษาท่ีสะทอ้นผลให้เห็นคุณภาพของการจดัการศึกษา คือ อนัประกอบดว้ยรางวลัและเกียรติ
บตัรท่ีเคยไดรั้บ ดงันั้น เพ่ือใหส้ามารถจดักรอบและแนวทางการประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกนั จึงกาํหนดเป็น
ตวับ่งช้ีในการประเมินดา้นกระบวนการได ้ดงัน้ี  

ตัวบ่งช้ีที ่11   ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
ตัวบ่งช้ีที ่12   ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
ตัวบ่งช้ีที ่13   ผูเ้รียนมีความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 

13.1  ผลสมัฤทธ์ิจากกลุ่มสาระการเรียนรู้   
13.2 ผลสมัฤทธ์ิจากการสอบ O-NET 

ตัวบ่งช้ีที ่14    รางวลัและเกียรติบตัรท่ีสถานศึกษาเคยไดรั้บ   
5) มติิการประเมนิด้านผลกระทบ 

การประเมินผลกระทบตามกรอบแนวคิดการวิจยัในคร้ังน้ี คือผลสืบเน่ืองท่ีเกิดข้ึนจากการ
จดัการศึกษาระดบัการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระยะท่ีผ่านมา ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั ทั้งทางบวกและ           
ทางลบ จากหลักฐานหรือร่องรอยท่ีปรากฏ เพ่ือให้การประเมินผลในส่วนน้ีมีความชัดเจนข้ึน ผูว้ิจัยได้ศึกษา
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

5.1) ความหมายของผลกระทบและการประเมินผลกระทบ 
คาํว่า ผลกระทบ (impact) เป็นผลของการดาํเนินการจดัการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในระยะ

ยาวหรือในระยะหน่ึง โดยครอบคลุมถึงผลท่ีตั้ งใจจะให้เกิดข้ึน และผลท่ีเกิดข้ึนโดยมิได้คาดคิดมาก่อน                 
ผลดงักล่าวอาจเป็นท่ีพึงประสงคห์รือไม่พึงประสงคข์องผูท่ี้เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ยงัหมายรวมถึงผลท่ีเกิดข้ึนและ
กระทบโดยตรงต่อบริบทท่ีเก่ียวขอ้งอย่างใกลชิ้ดกบัการดาํเนินการท่ีเรียกว่า ผลกระทบทางตรง ตลอดจนผลท่ี
เกิดข้ึนและกระทบต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆ ในวงกวา้ง ซ่ึงมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการดาํเนินการนั้นๆ เรียกว่า 
ผลกระทบทางออ้ม  

จากความหมายของ ผลกระทบ ดงักล่าวขา้งตน้ จึงอาจใหนิ้ยามความหมายของการ
ประเมินผลกระทบไดว้า่ เป็นกระบวนการในการตดัสินคุณค่าของผลการดาํเนินการจดัการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในระยะ



ยาว และเป็นกระบวนการท่ีช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บข่าวสารสาํคญัท่ีเก่ียวกบัผลกระทบนั้นๆ เพื่อใชป้ระกอบการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการศึกษา จุดมุ่งหมายท่ีสําคญัของการประเมินผลกระทบก็คือ ต้องการจะทราบว่า 
นอกเหนือจากผลของการจดัการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในระยะต่างๆ ใน ระหว่างการดาํเนินการ หรือภายหลงัจากการ
ดาํเนินการ ซ่ึงหมายถึงในระหว่างการจดัการศึกษา และส้ินปีการจดัการศึกษา  การจดัการศึกษาดงักล่าวยงัมีส่วน
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงบริบทหรือสภาพแวดลอ้มต่างๆ ไดบ้า้งหรือไม่ และอยา่งไร การประเมินผลกระทบจึง
ถือไดว้่าเป็นองคป์ระกอบสําคญัของการประเมินผลผลิต และเป็นส่วนสําคญัท่ีจะบ่งบอกถึงคุณค่าอย่างแทจ้ริง
ของการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี การประเมินผลกระทบมักจะมีคาํถามเกิดข้ึนว่า “จะแน่ใจได้อย่างไรว่า                  
การเปล่ียนแปลงของบริบทหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งนั้น เป็นผลกระทบจากการดาํเนินการจดัการศึกษาอยา่ง
แทจ้ริง” คาํถามน้ี เยาวดี  รางชยักลุ วิบูลยศ์รี (2549) อธิบายว่า มีนกัประเมินผลกระทบบางกลุ่มจะใหค้วามสนใจ
แต่เพียงว่า ถา้สามารถแสดงให้เห็นไดว้่าบริบทหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้น มีส่วนเกิดจากการจดั
การศึกษาก็เป็นการเพียงพอแลว้ ในขณะท่ีนักประเมินบางกลุ่มพยายามแสวงหารูปแบบของการประเมินท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ข่าวสารท่ีถูกต้อง ครบถว้น เป็นท่ีพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ในทัศนะน้ี วิโรจน ์           
สารรัตนะ (2551) กล่าวว่า ขอ้ควรคาํนึงถึงในการประเมินผลกระทบคือ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวในสภาพ
ธรรมชาติของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลานั้น เป็นการยากท่ีจะแยกผลกระทบจากผลการดาํเนินงานจดั
การศึกษาออกจากเหตุการณ์อ่ืนๆ ได้ จึงไม่อาจจะสรุปได้อย่างแน่นอนว่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้น เกิดจากการ
ดาํเนินการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งแทจ้ริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม อาจจะสรุปในแง่ของความสัมพนัธ์ไดว้่า ผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนนั้น มีความสมัพนัธ์กบัการดาํเนินการจดัการศึกษาได ้

5.2) ลกัษณะการประเมินผลกระทบ 
ดงัท่ีไดก้ล่าวเบ้ืองตน้ในหัวขอ้การประเมินผลกระทบแลว้ว่า ปัจจุบนัอาจกล่าวได้

ว่า รูปแบบหรือแบบจาํลองของการประเมินผลกระทบนั้น ยงัไม่ได้รับการพฒันาจนถึงขั้นเป็นท่ียอมรับกัน
โดยทัว่ไปในลกัษณะท่ีจะนาํมาใชไ้ดเ้หมือนกบัสูตรสาํเร็จรูป นกัประเมินจึงมกัแสวงหาเทคนิคเฉพาะท่ีเหมาะสม
กบัผลกระทบ ซ่ึงตอ้งประเมินในแต่ละคร้ัง อาทิ เทคนิคการติดตามผล ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีสําคญัอนัเป็นแนวทางการ
ประเมินผลกระทบโดยทัว่ไป ซ่ึงสรุปไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (เยาวดี  รางชยักุล วิบูลยศ์รี (2549) (1) การกาํหนด
และนิยามผลกระทบ (2) เลือกเทคนิควิธีเพื่อนาํมาใชใ้นการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล (3) กระบวนการรวบรวม
และวิเคราะห์ขอ้มูล และ(4)  การสรุปผลการประเมิน ส่วน Food and Nutrition Service: FNS (2005) ของ
สหรัฐอเมริกา ไดอ้ธิบายหลกัการประเมินผลกระทบ จากการศึกษาทางดา้นโภชนาการ ดงัน้ี (1) สร้างความมัน่ใจ
ว่าการศึกษาเก่ียวกบัโภชนาการนั้นสามารถท่ีจะทาํการประเมินได ้(2) สร้างรูปแบบการวิจยัท่ีเหมาะสม (3) การ
ออกแบบและเลือกกลุ่มเป้าหมาย (4) เลือกการวดัท่ีเป็นผลกระทบและรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานและการประเมิน   
ท่ีความน่าเช่ือถือ (5) มีการสังเกตในส่วนท่ีใหส่ิ้งกระตุน้ (treatment) กบักลุ่มท่ีศึกษา (6) รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็น
ผลกระทบจากการศึกษา (7) รายงานผลทั้งทางบากและทางลบ และ (8) นาํผลการศึกษามาทาํความเขา้ใจกบัผูมี้
ส่วนไดเ้สียเพ่ือเลือกและตดัสินใจในอนาคตใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

สาํหรับการศึกษาของ วิโรจน์  สารรัตนะ (2551) ไดข้อ้สรุปว่า ผลกระทบ (impact) 
คือ ผลท่ีเกิดข้ึนในระยะยาว (long range output) อาจเป็นผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนโดยตั้งใจหรือไม่ไดต้ั้งใจ 
หรืออาจเป็นผลลพัธ์ในทางบวกหรือทางลบ จากความหมายดงักล่าว ผลกระทบจึงแตกต่างจากผลลพัธ์ (output) 



เน่ืองจากผลลพัธ์เป็นผลท่ีคาดหวงัให้เกิดข้ึนในทนัทีเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบติังานตามโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็น
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนโดยตั้งใจและเป็นผลลพัธ์ในทางบวก  ดงัภาพท่ี 10 
                        
            เกิดข้ึนในทนัทีเม่ือส้ินสุด 
                      โครงการ 
 
 
             เกิดข้ึนในภายหลงัหรือ 
             เกิดข้ึนระยะยาว 
 
 
  
ภาพที ่ 10  ลกัษณะการเกิดข้ึนของผลกระทบ ตามทศันะของวิโรจน ์ สารรัตนะ 
 

วิโรจน์  สารรัตนะ อธิบายเพิ่มเติมว่า ขอ้มูลสารสนเทศท่ีควรนาํมาพิจารณาใชใ้น
การประเมินผลกระทบ อาทิ (1)  ภาวการณ์เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในหน่วยงาน ซ่ึงรวมถึง การพฒันา
บุคลากร ประสิทธิภาพของหน่วยงานโดยรวม เช่น มีความคิดสร้างสรรคม์ากข้ึน มีการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า
มากข้ึน เป็นต้น (2) ภาวการณ์เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน เช่น ภาวการณ์ว่างงาน                 
การสูญเสียทรัพยากรหมู่บา้น การอพยพ เป็นตน้ (3) ภาวการณ์เปล่ียนแปลงดา้นทศันคติของบุคคลหรือชุมชน 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงค่านิยม ความเช่ือ และวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นตน้ (4) การเกิดระบบการบริหาร 
การจดัการในการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ (5) เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบท่ีมีความต่อเน่ือง เช่น 
การเพิม่ข้ึนหรือลดลงของผูเ้รียน การพฒันาอาชีพของชุมชน การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของรายได ้เป็นตน้ 

แนวคิดประการหน่ึงสําหรับการประเมินผลกระทบ ของ Cronbach ซ่ึงเป็นนัก
ประเมินสาํคญัคนหน่ึงในยคุ ค.ศ.1963 เพราะเขาไดเ้ขียนบทความช่ือ Course Improvement Through Evaluation 
โดยใหนิ้ยามการประเมิน คือ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการใชส้ารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดั
โปรแกรมทางการศึกษา ประกอบดว้ย การตดัสินใจเพื่อปรับปรุงรายวิชา การตดัสินใจเก่ียวกบัตวัผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล และการตดัสินใจในการจดัการบริหารสถานศึกษาหรือโรงเรียน Cronbach เห็นว่า การประเมินไม่ควร
กระทาํโดยใชแ้บบทดสอบเพียงอยา่งเดียว แต่ควรมีมาตรการอ่ืนประกอบดว้ย นัน่คือ (1) การศึกษากระบวนการ 
(process studies) (2) การวดัศกัยภาพของผูเ้รียน (proficiency measurement) (3) การวดัทศันคติ (attitude 
measurement) และ (4) การติดตามผล (follow-up studies) ดงันั้น Cronbach เสนอโมเดลการประเมินท่ีเรียกว่า 
“Cronbach’s Goal & Side Effect Attainment Model” โดยเนน้การประเมินโครงการการจดัการเรียนการสอนนั้น 
ไม่ควรเฉพาะแต่จุดหมายท่ีตั้งไวเ้ท่านั้น แต่ควรประเมินและตรวจสอบผลขา้งเคียงของโครงการดว้ย และหนา้ท่ี
สําคญัคือ การคน้หาขอ้บกพร่องของโครงการ เพื่อจะไดห้าทางปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป (Madaus,  Scriven, & Stufflebeam, 1991) 

ผลลพัธ์ (output) 

ผลกระทบ (impact) 

ตั้งใจใหเ้กิดข้ึน 
บวกหรือลบ 

ไม่ตั้งใจใหเ้กิดข้ึน 
บวกหรือลบ 



จากการนิยามและการทบทวนแนวทางการประเมินผลกระทบ ผู ้วิจัยจึงได้
กาํหนดการประเมินผลกระทบในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อให้ทราบว่าผลสืบเน่ืองท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนคาทอลิกในระยะท่ีผ่านมา ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ จากหลักฐานและ
ร่องรอยท่ีปรากฏอยู่  เช่น  ความสําเร็จของผูจ้บการศึกษาสถิติการสอบเขา้ศึกษาต่อของนักเรียนสถิติจาํนวน
นกัเรียนท่ีสมคัรเขา้เรียนความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นตน้ ดงันั้น การประเมินผลกระทบจึงมีประเด็น
ประเมิน ดังน้ี คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  อนัประกอบดว้ยผลกระทบจากประสิทธิผลของการ
บริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษา 1) ดา้นผูเ้รียน  หมายถึง คุณลกัษณะของผูเ้รียนซ่ึงเป็นผลผลิตจาการจดั
การศึกษา ท่ีมีผลกระทบทางบวก และทางลบต่อชุมชน และสังคม 2) ดา้นครู หมายถึง คุณลกัษณะตามจรรยา
วิชาชีพ ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมของครู ท่ีมีผลกระทบทางบวก และทางลบ ต่อ
ชุมชน และสังคม 3) ดา้นผูบ้ริหาร หมายถึง คุณลกัษณะตามจรรยาวิชาชีพ  ความสามารถในการบริหาร และ
พฤติกรรมของผูบ้ริหาร  ท่ีมีผลกระทบทางบวก และทางลบต่อชุมชน และสังคม 4) ด้านการบริการการจัด
การศึกษา และสังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การใหบ้ริการการจดัการศึกษา และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาท่ีส่งผลกระทบทางบวก และทางลบต่อชุมชน และสังคม นอกจากน้ี จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ดา้นผลกระทบของการจดัการศึกษาโรงเรียนเอกชนคาทอลิก  มีดงัน้ี  

Phangrak (1992) ทาํการวิจยัเร่ือง Catholic School Enrollment: A Study on 
Reasons why Parents choose Diocesan Schools in the Coastal Area of Cholburi Province, Thailand พบว่า 
เหตุผลหลกัท่ีผูป้กครองเลือก ช่ืนชอบและให้การสนับสนุนโรงเรียนเอกชนคาทอลิกในเขตจังหวดัชลบุรี คือ 
ความเอาใจใส่อบรมด้านคุณธรรม ศาสนาหรือจิตใจ ด้านวิชาการและระเบียบวินัย แต่เม่ือแยกระดับฐานะ
เศรษฐกิจและสังคมของผูป้กครอง พบว่า ผูป้กครองท่ีมีระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง เน้น
ความสาํคญัดา้นวิชาการเป็นเอก ส่วนระดบัรองลงมา เนน้ความสาํคญัดา้นความเอาใจใส่ท่ีมีต่อนกัเรียนเป็นสาํคญั 

Blue (2004) ไดท้าํวิจยัเร่ือง Why Parents Choose Private Christian Schools 
งานวิจยัดงักล่าวเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การท่ีผูป้กครองตดัสินใจให้บุตรหลาน
เรียนในโรงเรียนเอกชนคาทอลิก เพราะเหตุผลทางด้าน การเงิน สังคม ด้านจิตใจและสถานท่ีตั้ ง ทั้งน้ีเพราะ
โรงเรียนเอกชนคาทอลิกมีการสนับสนุนดา้นการเงิน รวมทั้งการอบรมดา้นจิตใจ ดา้นศีลธรรมท่ีดี บนพื้นฐาน
ปรัชญาการศึกษาคาทอลิกและการดูแลท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

วิวฒัน์ แพร่สิริ (2543) ทาํการวิจยัเร่ืองวิวฒันาการและอนาคตภาพของการศึกษา
คาทอลิกกบัการพฒันาสังคมไทย พบว่า วิวฒันาการของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย เร่ิมในปี พ.ศ. 2056 
สมยัอยธุยา มิชชนันารีไดจ้ดัการศึกษาและเผยแผ่ศาสนาแก่คนไทย หลกัสูตรและวิธีการเรียนการสอนเป็นแบบ
ยุโรป ยึดปรัชญาการศึกษาและคาํสอนศาสนาเป็นหลกัการจดัการศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พื่อฝึกอบรมพระสงฆ์
พ้ืนเมืองเป็นหลกั และเป็นเคร่ืองมืออบรมสอนศาสนาคริสตแ์ก่ผูส้นใจ จดัแบ่งเป็น 4 ยคุ คือ ยคุก่อนการก่อตวั ยคุ
ก่อตวั ยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟู และยุคเส่ือม สมยัธนบุรีและรัตนโกสินทร์ มิชชนันารีไดจ้ดัการศึกษาต่อเน่ืองจากสมยั
อยธุยา มีพฒันาการศึกษาในรูปแบบใหม่ เนน้บริบททางสังคมและวฒันธรรม และการจดัการศึกษาแบบทนัสมยั 
เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและการพฒันาสังคมไทย ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ยุค คือ ยุคก่อนการฟ้ืนฟู ยุคฟ้ืนฟ ู              
ยุคคืนชีพ ยุคผูห้ว่าน และยุคแตกหน่อ ต่อก่ิง ส่ิงท่ีคน้พบคือ การศึกษาคาทอลิกเป็นการศึกษาท่ียึดปรัชญา



การศึกษาและคาํสอนศาสนาเป็นหลกัในการจดัการศึกษา เป็นตน้แบบการศึกษาในระบบ และมีกระบวนการ
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมท่ีเป็นแบบอย่างดีสําหรับการศึกษา ภารกิจและอนาคตภาพของการศึกษาคาทอลิก 
เป็นการจดัการศึกษาท่ีผสานหลกัคาํสอนศาสนา เน้นบูรณาการคุณธรรมในกระบวนการจดัการศึกษา บนหลกั
ปรัชญาการศึกษาและคาํสอนศาสนา ในการรับใช้สังคม ตามบริบทพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและการ
พฒันาสงัคมไทย 

บทสรุปกรอบแนวคิดในการประเมินด้านผลกระทบ   จะเห็นไดว้่าองคป์ระกอบ
ด้านผลกระทบนั้ นมีลักษณะคลา้ยคลึงกันกับองค์ประกอบด้านผลลัพธ์ในแง่ของความเช่ือมโยงกับผลการ
ดาํเนินการดา้นผลลพัธ์ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนทั้งโดยคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงัหรือเกิดข้ึนจากความตั้งใจและไม่ได้
ตั้ งใจและเกิดข้ึนทั้ งทางบวกและทางลบและเป็นผลในระยะยาว ดังนั้ นในการประเมินในการวิจัย คร้ังน้ี                    
จึงสามารถสรุปประเด็นเพื่อการประเมิน ดงัน้ี  การประเมินระดับความพึงพอใจของการจดัการการศึกษาของ
โรงเรียนในดา้นต่างๆดงัน้ี 1) ผูเ้รียน 2)  ครู 3)  ผูบ้ริหาร และ 4) การบริหารและการบริการการจดัการศึกษา  และ 
เพื่อใหส้ามารถจดักรอบและแนวทางการประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกนั จึงกาํหนดเป็นตวับ่งช้ีในการประเมิน 
ดงัน้ี 

ตัวบ่งช้ีที่   15   ระดับความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา  2549 – 2553  ท่ีส่งผลต่อผูมี้ส่วนได้เสีย ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่ได้คาดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ  
ครอบคลุมดา้น 1) ผูเ้รียน 2) ครู 3)  ผูบ้ริหาร และ 4) การบริหารและการบริการการจดัการศึกษา   

2.2 ด้านบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิ   
เพื่อให้ทราบรายละเอียด  และจดัขอบเขตในการประเมินในคร้ังน้ี ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัมิติ

ของการประเมิน ผูว้ิจยัจึงนาํเสนอ 2.1) ประวติัของการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน และ  2.2) ประวติัของการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.2.1 ประวตัิของการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
การจดัการศึกษาเอกชนในประเทศไทยมีมานานนับแต่สมยัลานนา หรือนานกว่า 

600 ปี ในสมัยนั้ นหรือเวลาต่อมา คือสมัยสุโขทัย ความรุ่งเรืองของอารยธรรม รวมทั้ งความหนาแน่นของ
ประชากรอยูใ่นภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ การศึกษาเล่าเรียนส่วนใหญ่เกิดข้ึนในวดัมุ่งเพ่ือใหอ้่านออก เขียนได ้ไทย
ริเร่ิมใช้อกัษรไทย 3 แบบข้ึนในสมยันั้นและผูเ้รียนไดเ้ลือกใช้แบบท่ีเป็นนิยมมากท่ีสุด นอกจากน้ีมีการสอน
วิชาชีพแก่ผูเ้รียน เช่น แพทยแ์ผนโบราณ วิชาก่อสร้าง โหราศาสตร์ เวทมนตร์คาถา และวิชาต่อสู้ป้องกนัตัว 
สาํหรับครูผูส้อนในวดัแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1)  ผูท้าํหนา้ท่ีครูใหญ่ ไดแ้ก่ เจา้อาวาส (ตุ๊หลวง) 2)  ผูท้าํ
หน้าท่ีสอนพระภิกษุและสามเณร ซ่ึงปกติจะเป็นพระท่ีบวชมานานกว่า 5 พรรษา 3) ผูท้าํหน้าท่ีสอนเด็กวดั 
(ชะโญมวดั หรือสิกข์วดั) ซ่ึงเป็นพระท่ีมีอาวุโสน้อยส่วนเด็กท่ีเขา้เรียนส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 10  ขวบ    
หากอายนุอ้ยมากกจ็ะเป็นภาระของพระผูส้อนเกินไป และหากอายเุกินไปก็จะไม่คล่องตวัในการปรนนิบติัวฏัฐาน
ต่อครูผูส้อน รวมทั้งเป็นการเสียแรงงานของครอบครัวอีกดว้ย อยา่งไรกดี็ นกัเรียนประเภทน้ีมีทั้งท่ีประจาํอยูท่ี่วดั
และเชา้มา เยน็กลบั  สาํหรับวิชาท่ีสอนกนันอกวดักมี็วิชาต่อสู้ป้องกนัตวัและวิชาชีพของครอบครัวหรือตระกูล 
ซ่ึงถ่ายทอดให้แก่คนในสกุล ทาํนองเดียวกบัการเรียนการสอนของราชนิกูล บุตรหลานของขา้ราชการสาํนักเก่า



เรียนกนัในวงัและในสาํนกัราชบณัฑิต ส่วนความรู้ท่ีเล่าเรียนไดแ้ก่ วิชาศาสนาพุทธ ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา รัฐ
ประสานศาสตร์  ดาราศาสตร์ จริยธรรม เวชกรรม โหราศาสตร์ ช่างป่ัน ปักทอง ร้อยกรอง เยบ็ยอ้ม เป็นตน้ 

ในสมยักรุงศรีอยุธยา การศึกษาเอกชนยงัคงรุ่งเรืองเร่ือยมาจนกระทัง่เสียกรุงศรีอยุธยา
แก่พม่าเป็นคร้ังท่ี 2  ในปี พ.ศ. 2310 การจดัการเรียนการสอนได้พฒันามากข้ึนเป็นลาํดับในสมยัสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช บาทหลวงฝร่ังเศสนิกายโรมนัคาทอลิกไดเ้ขา้มาขอจดัตั้งโรงเรียนข้ึนหลายแห่ง และบางแห่ง
ทรงจดัสรรงบประมาณช่วยสร้างให้ทั้ งโบสถ์และท่ีพกัด้วยในเวลาเดียวกนั พระองค์ได้โปรดเกลา้ฯ ให้พระ
โหราธิบดีแต่งตาํราภาษาไทยอยา่งซาบซ้ึง ไม่ลืมขนมธรรมเนียมประเพณีของตน ในตาํราภาษาไทยเล่มแรกน้ีได้
กล่าวถึงพยญัชนะ สระ การประสมตวัอกัษร ฉนัทลกัษณ์ และคาํศพัทข์องภาษาบา้นเรือนเคียง เช่น ชวา เขมร บาลี 
สันสกฤต นอกจากน้ี ยงักล่าวถึงแนวทางการรับราชการมาตั้งแต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และไดรั้บการ
ตอกย ํ้าให้เด่นชัด ยิ่งข้ึนในต้นรัชกาลของพระพุทธเจ้าหลวง เพื่อเร่ิมจัดการศึกษาอย่างมีระบบแบบแผนตาม
ประเทศตะวนัตก   กิจการโรงเรียนของบาทหลวงได้เจริญกา้วหน้ายิ่งข้ึน มีการปุจฉาวิสัชนาเร่ืองศาสนาด้วย 
ภาษาละติน (ภาษาโรมนัโบราณ) จาํนวนนักเรียนได้เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและเคยมีมากถึง 700 คน นักเรียน
สามเณรบางคนสามารถกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาละตินต้อนรับราชทูตฝร่ังเศสได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากน้ี 
นกัเรียนไทย 6 คน ไดเ้ดินทางร่วมไปกบัคณะทูตคร้ังท่ี 2 เพื่อไปศึกษาเล่าเรียนต่อในประเทศฝร่ังเศสเม่ือ พ.ศ. 
2224 ซ่ึงนับว่าเป็นการส่งนักเรียนไทยไปเรียนต่อต่างประเทศคร้ังแรก คณะทูตคร้ังท่ี 3 ก็มีนักเรียนไทยร่วม
เดินทางไปศึกษาต่อดว้ยอีก 12 คน ต่อมากคณะทูตคร้ังท่ี 4 มีนักเรียนไทยอีก 5 คน ร่วมเดินทางไปศึกษาต่อยงั
ประเทศฝร่ังเศสอีกเช่นกนั 

สถานศึกษาเอกชนโดยเฉพาะโรงเรียนสามเณรของบาทหลวงฝร่ังเศส ซ่ึงเป็น
โรงเรียนท่ีมุ่งเตรียมเด็กเพ่ือเป็นพระในคริสต์ศาสนานั้น ได้ทาํการสอนวิชาอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากการสอน
หลกัธรรมของพระเป็นเจา้ดว้ย เพื่อให้ชาวเมืองมีความรู้พอท่ีจะทาํราชการของพระเจา้กรุงสยาม ความมุ่งหมาย
ของหลักสูตรของบาทหลวงประการสุดท้ายน้ีสอดคลอ้งกับแนวนโยบายของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช              
ท่ีกาํหนดเอาไวใ้นหนงัสือจินดามณีดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ 

การเรียนการสอนภาษาจีนไดเ้ร่ิมมีข้ึนคร้ังแรก ในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โดยชาวจีนท่ีอพยพมาตั้งถ่ินฐานอยูใ่นประเทศไทย ชาวจีนส่วนใหญ่นิยมส่งบุตรหลานของตนไปเรียนท่ีศาลเจา้
ซ่ึงผูดู้แลศาลเจ้าเป็นผูส้อนและสอนด้วยหนังสือคมัภีร์เก่าบา้ง สอนด้วยการเล่านิทานประเภทวรรณคดีหรือ
เร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัศาสตร์จีนบา้ง โดยใชภ้าษาจีนลว้น ๆ สาํหรับค่าเล่าเรียนส่วนใหญ่จะเป็นส่ิงของตามแต่
ผูป้กครองนักเรียนจะนําไปให้ ต่อมาในตอนปลายสมยักรุงศรีอยุธยา การสอนภาษาจีนรุ่งเรืองท่ีสุดท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา เคยมีนกัเรียนมากถึง 200 คน 

ในสมยักรุงธนบุรีซ่ึงเป็นช่วงเวลาสั้นมาก โรงเรียนสามเณรของบาทหลวงฝร่ังเศส
ยงัคงมีเหลืออยู่ไม่มากนัก โรงเรียนหลายโรงเรียนถูกพม่าเผาท้ิงไป และโรงเรียนท่ีเหลือยู่ก็ตอ้งซ่อมแซมกนั       
จึงจะใชไ้ด ้และเป็นโรงเรียนเลก็ ๆ ท่ีมีนกัเรียนเพียง 5-6 คนเท่านั้น ต่อมาโรงเรียนสามเณรของบาทหลวงฝร่ังเศส
ก็เกือบหมดสูญส้ินไป เม่ือสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงเณรเทศสังฆราชและบาทหลวงฝร่ังเศสออกนอก
ประเทศ 



ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ สงัฆราชและบาทหลวงท่ีถกูขบัไล่ไปนั้น ไดก้ลบัเขา้มาอยู่
ท่ีเมืองไทยอีก และเขา้ใจว่าโรงเรียนสามเณรก็คงจะไดรั้บการฟ้ืนฟูข้ึนใหม่อีก แต่คงจะมีนกัเรียนจาํนวนไม่นอ้ย
มากและไม่เจริญดงัแต่ก่อน ต่อมาพวกมิชชนันารีอเมริกนั ซ่ึงเผยแพร่คริสตศ์าสนานิกาย โปรเตสแตนท ์ไดเ้ร่ิมเขา้
มามีบทบาททางดา้นการศึกษาในประเทศไทยคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2371 ในสมยัสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั บางคน
เป็นนายแพทยเ์ป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นครูบาอาจารย ์เป็นนกัหนังสือพิมพ ์และนิยมใชว้ิชาชีพของตนให้เป็น
ประโยชน์แก่สังคมพร้อมกันไปกับการสอนศาสนา และคนไทยส่วนใหญ่ในเวลานั้ นก็มีความประทับใจ
มิชชนันารีอเมริกนัมาก 

ประวติัการศึกษาเอกชนในสมยัรัตนโกสินทร์ เร่ิมเม่ือมีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างบาทหลวงชาวฝร่ังเศส ช่ือ Palecaux  และเจา้ฟ้ามงกุฎ ซ่ึงต่อมาก็คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั ขณะท่ีบาทหลวง Palecaux  เรียนภาษาไทย บาลีและวฒันธรรมไทย ในหลวงรัชกาลท่ี 4 ทรงศึกษาภาษา
ละตินและวมันธรรมตะวนัตก ดอกเตอร์ จอนห์นสัน (Johnson) เป็นมิชชนันารี  ชาวอเมริกนัท่ีสอนภาษาองักฤษ
แก่ขา้ราชบริพารในราชสํานกั ซ่ึงต่อมากลายเป็นเสนาบดีชั้นสูง ซ่ึงต่อมาหมอหัสกนั (Dr. Caswell) ไดส้อน
ภาษาองักฤษแก่พระภิกษุ 5 รูป และขา้ราชบริพาร จาํนวน 10 คน สามปีต่อมาหมอหสักนัถึงแก่กรรมชั้นเรียนจึง
ถูกยุบเลิกไป และนางหัสกนั (Caswell) ภรรยาไดรั้บพระราชทานเงิน จาํนวน 1,500 ดว้ย ในปี พ.ศ. 2349 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว  ได้จัดตั้ งโรง เ รี ยนสําหรับนางสนมและนางกํานัล ข้ึนใน
พระบรมมหาราชวงั โดยมีมิชชันนารีหญิง 3 คน ผลดัเปล่ียนกนัเป็นครูเขา้ไปสอนภาษาองักฤษ โรงเรียนน้ีมี
นกัเรียนถึง 30 คนในปีแรก แต่ค่อย ๆ ลดลงและไดเ้ลิกกิจการไปใน 3 ปีต่อมา โรงเรียนน้ีเรียกไดว้่าเป็นโรงเรียน
เอกชนอย่างแทจ้ริง ราว ๆ ตน้ปี พ.ศ. 2395 โรงเรียนเอกชน 3 แห่งถูกตั้งข้ึนโดยกลุ่มมิชชนันารี นิกายโปรเตส
แตนท ์สาํหรับเด็กชาย เด็กหญิง และโรงสุดทา้ยเป็นสหศึกษา นบัว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีในภาคเอกชนท่ีเปิดโอกาส
ใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัระหว่างเพศ โรงเรียนเอกชนแห่งแรกท่ีเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน เป็นโรงเรียนประจาํ
สาํหรับเด็กหญิง ซ่ึงเกบ็ค่าธรรมเนียมการเรียนเพียงคร้ังเดียว สาํหรับค่าใชจ่้ายทั้งหมดรวมท้ึงค่าอาหารและท่ีพกั มี
ผลทาํใหโ้รงเรียนขาดงบท่ีจะพฒันาคุณภาพการศึกษา อยา่งไรกดี็ ผูป้กครองนกัเรียนยนิดีจ่ายค่าเล่าเรียน โรงเรียน
จึงมีความมัน่คงและเป็นท่ีนิยมตลอดมาจนถึงปัจจุบนั โรงเรียนเอกชนท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่งเกิดข้ึนนับแต่ปี             
พ.ศ. 2420 โรงเรียนอสัสัมชญัตั้งข้ึนก่อน ตามดว้ยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (พ.ศ. 2431) และโรงเรียนราชินี 
(พ.ศ. 2446) โรงเรียนเอกชนท่ีมีช่ือเสียงอ่ืน ๆ ก็จดัตั้งเพ่ิมข้ึนเร่ือย  แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนเหล่าน้ีเป็นท่ีนิยม ใน
บรรดาผูป้กครอง   

นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 เป็นตน้มา การจดัการศึกษาเอกชนไดด้าํเนินการควบคู่มากบั
การจดัการศึกษาของรัฐ อยู่ภายใตก้ารอุดหนุน ส่งเสริมและควบคุมของกองโรงเรียนราษฎร์ กรมวิสามญัศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ แต่เน่ืองจากการจดัการศึกษามีการขยายตวัอย่างกวา้งขวางจึงทาํให้กองโรงเรียนราษฎร์      
ไม่สามารถบริหารงานไดร้วดเร็วทนัความตอ้งการของประชาชน สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย                
จึงเสนอความเห็นว่ากองโรงเรียนราษฎร์ควรไดรั้บการยกวิทยฐานะให้เป็นกรมโรงเรียนราษฎร์ หรือกรมการ
ศึกษาเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารการศึกษามากข้ึน และเป็นการเสริมกาํลงัใจให้เอกชนจดัการศึกษาไดก้้าวหน้ายิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
นโยบายของรัฐบาลในเวลานั้นท่ีต้องการปรับปรุงระบบราชการ ดังนั้น สภาการศึกษาแห่งชาติจึงได้จัดตั้ ง



คณะกรรมการปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์ข้ึนเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือกระทรวงศึกษาและโรงเรียนเอกชน  
เพื่อปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาทั้งดา้นวิชาการและดา้นบริหารคณะกรรมการน้ีประกอบดว้ย ดร.ธาํรง  บวัศรี 
เป็นประธานกรรมการ นายพะนอม  แกว้กาํเนิด ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองโรงเรียนราษฎร์ในขณะนั้น    
จึงไดเ้สนอแผนงานกรมโรงเรียนซ่ึงไดจ้ัดทาํร่างไวแ้ลว้ต่อคณะกรรมการปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์เพื่อเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการ ผลปรากฏว่ากองโรงเรียนราษฎร์ไดรั้บการปรับปรุงเป็นสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน โดยใชช่ื้อย่อว่า สช. มีฐานะ เทียบเท่ากรมหน่ึงของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2515 ตาม
ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 217 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2515 โดยโอนอาํนาจหนา้ท่ี กิจการทรัพยสิ์น ขา้ราชการ 
ลูกจา้ง และเงินงบประมาณของกรมวิสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบักองโรงเรียน
ราษฎร์ และโอนงานวิทยาลยัเอกชน สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี ไปเป็นของ
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยมี ดร.ธาํรง  บวัศรี เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนคน
แรก 

2.2.2 การจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนคาทอลกิ 
จากการสัมมนาทางการศึกษาประจาํปีของสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศ

ไทย) ซ่ึงไดส้ังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัของสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ประจาํปีการศึกษา 
2550 ซ่ึงมีรายงานเอกสารประกอบการสัมมนาในเร่ืองบทบาทการจัดการศึกษาเอกชนในเครือคาทอลิกตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  สามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

2.2.2.1 ประวติัของการจัดการศึกษาคาทอลกิในประเทศไทย 
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเขา้สู่ประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2110                 

สมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ต่อมาปี พ.ศ. 2203 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงอนุญาตให้มิชชันนารี                 
ชาวฝร่ังเศส เขา้มาเผยแผ่ศาสนาในกรุงศรีอยุธยาและพระราชทานท่ีดินบา้นปลาเห็ดให้สร้างโบสถ์ บา้นพกั 
โรงเรียน ปี พ.ศ. 2208 โรงเรียนเอกชนคาทอลิก ไดถื้อกาํเนิดข้ึนในประเทศไทย และขยายไปสู่จงัหวดัอ่ืนๆ เช่นท่ี
ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2214 ท่ีลพบุรี ปี พ.ศ.2216 ท่ีกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2217 เป็นตน้ จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2428 ไดก่้อตั้ง
โรงเรียนอสัสัมชญัข้ึนเป็นโรงเรียนสมยัใหม่สาํหรับเด็กชายดาํเนินการมาจนปัจจุบนั และไดมี้คณะนกับวชอุทิศ
ตนหลายคณะ  เช่น คณะภคินีเซนตป์อล เดอ ชารตร์ พ.ศ. 2448 คณะอูร์สุลิน พ.ศ. 2468 คณะซาเลเซียน พ.ศ.2470 
เป็นตน้ ในปี พ.ศ. 2502 สภามุขนายกคาทอลิกแห่งประเทศไทยไดมี้มติจดัตั้ง “คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
แห่งประเทศไทย” ข้ึนเป็นองคก์ารในการบริหารจดัการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยต่อมาเปล่ียนเป็น “สภา
การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย” ในปี พ.ศ.2512 และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นสมาคมเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 
2532 โดยใชช่ื้อวา่ “สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)” 

2.2.2.2 การจัดการศึกษาคาทอลกิ 
การศึกษาเอกชนว่ามีส่วนช่วยในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะในขณะท่ี

ประเทศขาดความพร้อมทางดา้นงบประมาณและขาดบุคลากรทางการศึกษา ภาคเอกชนไดใ้หก้ารส่งเสริมและ
สนบัสนุนทาํใหป้ระชาชนมีโอกาสทางการศึกษามากข้ึน และท่ีสาํคญันโยบายภาคการศึกษาหลายประการรวมทั้ง
ในเร่ืองหลกัสูตรและวิธีการเรียนการสอนสถานศึกษาของภาคเอกชนเป็นฝ่ายผลกัดนั โดยเฉพาะการศึกษาท่ีจดั
ดาํเนินการโดยคณะคาทอลิก ซ่ึงโรงเรียนคาทอลิกนั้นมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัอยธุยา เพราะเราติดต่อกบัชาติตะวนัตก 



เด็กท่ีเรียนจบมาจากสถานศึกษาคาทอลิกเป็นผูมี้ความรู้ดา้นภาษาดี มีความสามารถเป็นท่ีประจกัษท์าํใหมี้ผูนิ้ยม
ส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนคาทอลิกมากข้ึน โรงเรียนคาทอลิกสอนปรัชญาของการศึกษา คือ ทาํให้คิดเป็น 
เดก็รับผดิชอบ โรงเรียนคาทอลิกยงัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างโอกาสใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส ในขณะท่ีในมุมมองท่ีแตกต่างของ
รุ่ง   แกว้แดง (2552) ท่ีกล่าวถึงการศึกษาคาทอลิกว่าเป็นผูใ้หก้าํเนิดประวติัศาสตร์การศึกษาของเมืองไทย และได้
พฒันาโรงเรียนจนเป็นโรงเรียนปกติในปัจจุบนั โรงเรียนคาทอลิกตอ้งปรับตวัเพราะพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ เปิดโอกาสให้จัดการศึกษาท่ีหลากหลาย โรงเรียนคาทอลิกต้องเป็นผูน้ําในด้านการจัดการศึกษาท่ี
หลากหลาย คาทอลิกต้องเร่ิมแบ่งตัวออกมาจัดการศึกษาอย่างลึกซ้ึงการศึกษาไทยหวงัให้คนไทยเป็นครบ        
ทั้ง 3 ดา้น แต่การศึกษาของคนไทยเราท่ีทาํอยู่ไดด้า้นเดียวเท่านั้น คือ ดา้นเป็นคนเก่ง โรงเรียนคาทอลิกเป็น
โรงเรียนศาสนา หลกัธรรมคาํสอนเนน้เร่ือง ความเป็นคนดี คนเก่ง และในอดีตโรงเรียนของคาทอลิกเคยเป็นผูน้าํ
เร่ืองการสอนคนใหเ้ป็นคนดีตอนน้ีโรงเรียนคาทอลิกตอ้งหนักลบัมาพิจารณาว่ายงัเป็นเช่นนั้นอยูห่รือไม่ มุมมอง
ดงักล่าวทาํใหก้ารศึกษาคาทอลิกไดห้นัมาพิจารณาการจดัการศึกษาของคาทอลิกและผลจากการสัมมนาการศึกษา
คาทอลิก ไดใ้หค้วามคิดเก่ียวกบัการศึกษาคาทอลิก สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย,  2544 ก)  การศึกษา ถือ
ว่าเป็นส่วนประกอบของการแพร่ธรรม มิใช่เป็นเพียงธุรกิจการศึกษา แต่เป็นพนัธกิจของพระศาสนจกัรท่ีเห็นได้
ชดัเจนท่ีสุดและมีมากท่ีสุด ในหลายประเทศ การศึกษาคาทอลิกเป็นท่ีรู้จกักนัในเร่ืองการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
คุณภาพทางการศึกษาอนัดีเลิศ ชนกลุ่มน้อย ผูค้นในหมู่บ้านห่างไกล และเด็ก ๆ ท่ีมาจากชนชั้ นตํ่า ดังนั้ น
การศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก ถือว่า โรงเรียนคาทอลิกเป็นสนามแพร่ธรรมของพระศาสนจักรประกาศ
ยืนยนั  ความรัก  ความเมตตาของพระเจา้ท่ีมีต่อมวลมนุษย ์อบรมเล้ียงดู ช้ีนาํเยาวชน ชาย-หญิง ไปสู่ความ
ดี สมบูรณ์พร้อม ทั้งในแง่ความเป็นมนุษย ์และการเป็นคริสตชน  เพื่อพระอาณาจกัรสวรรค ์(สมณกระทรวง
การศึกษาคาทอลิก, 2551, ขอ้ 33-34) บนพื้นฐานความคิดท่ีว่า พระเจา้ทรงมอบพนัธกิจ (Mission) การอภิบาลใน
สถาบนัการศึกษาใหก้บัเรา ปัจจยัท่ีจะทาํใหพ้นัธกิจนั้นสาํเร็จไปได ้ยอ่มข้ึนอยูก่บัการอบรม ท่ีจะช่วยใหเ้ด็กและ
เยาวชนแต่ละคน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจิตตารมณ์ของพระคริสตแ์ละสามารถพฒันาศกัยภาพของตนทั้งครบ
จนกลายเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์  

การศึกษาคาทอลิกจึงมีปรัชญาและนโยบายการบริหารการศึกษา ยึดองค์
พระคริสต ์ผูท้รงชีวิต นาํคาํสั่งสอนของพระองคเ์ป็นหลกัในการบริหารงานในสถาบนัการศึกษาศึกษาพระคมัภีร์ 
และจดักิจกรรมการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัคาํส่ังสอนของพระองค ์เป็นการเพิ่ม
พลงัภายในให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์ช่วยให้เด็กเยาวชนพฒันาศกัยภาพของตนตามจิตตารมณ์ของพระคริสต ์
ดาํเนินชีวิตของตนอยา่งเป็นสุขใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย ์ทาํคุณประโยชนแ์ก่สงัคม  

กล่าวโดยสรุปไดว้่า การจดัการศึกษาคาทอลิก มีลกัษณะมุ่งเนน้การอบรม
คน รวมทั้งการใส่ใจการจดับริบทของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และประสานการเรียนรู้และพฒันาการทุกอย่าง
เขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหผู้เ้รียนบรรลุความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ตามแบบอยา่งพระคริสตเจา้ 

วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์, บุญเรือน หมั้นทรัพย  ์และปรีชา เมธาวสัรภาคย ์
(2544)ไดศึ้กษาบทบาทการจดัการศึกษาเอกชนในเครือคาทอลิก ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 พบว่าการจดัการศึกษาคาทอลิกในปัจจุบนั อยู่ในการดูแลของสภา
การศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ซ่ึงทาํหน้าท่ีในการดูแลการจัดการศึกษาเอกชนท่ีจัดตั้ งข้ึนโดยคณะบุคคล 



องคก์ารศาสนาหรือมูลนิธิของคริสตศาสนา นิกายโรมนัคาทอลิก ทุกระดบัในประเทศไทย ภายใตโ้ครงสร้างของ
สภาพมุขนายกคาทอลิกแห่งประเทศไทย สังกดักรรมาธิการฝ่ายการอบรมศึกษา ซ่ึงจดัตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2502 ในรูป 
“คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย” และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทย” และเป็นสมาชิกของสภาการศึกษาคาทอลิกสากล (OIEC) และมีความสัมพนัธ์กบัสหพนัธ์มหาวิทยาลยั
คาทอลิกโลก (IFCU) ทั้งสององคก์ารอยูใ่นโครงสร้างของพระศาสนจกัรสากล ซ่ึงมีสถานะเป็นผูส้ังเกตการณ์ใน
องค์การสหประชาชาติ และเป็นสมาชิกของสมาพนัธ์สมาคมการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พร้อมกับจด
ทะเบียนเป็นสภาการศึกษา (ประเทศไทย) เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2532 อยา่งไรก็ตามการจดัการศึกษาของพระศา
สนจักรคาทอลิกในประเทศไทยก็อยู่ภายใต้การกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ และ ทบวงมหาวิทยาลยัการจดัการศึกษาคาทอลิกสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4  ลกัษณะดงัน้ี 

1) โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
หลกัสูตรท่ีได้รับอนุมติัจากกระทรวง ศึกษาธิการ และจัดเป็นรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน แบ่งเป็น           
2 ประเภท คือ (1.1) ประเภทสามญัศึกษา เป็นการจดัการเรียนการสอนวิชาสามญั ในระดบัก่อนประถมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  (1.2) ประเภทอาชีวศึกษา  เ ป็นการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

2) โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
หลกัสูตรท่ีไดรั้บอนุมติัจาก กระทรวงศึกษาธิการ และจดัเป็นรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นโรงเรียน
ท่ีจดัการเรียนการสอนประเภทศิลปศึกษาและอาชีวศึกษา 

3) โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาแก่บุคคลท่ีมีลกัษณะพิเศษหรือผิดปกติทาง
ร่างกาย สติปัญญาหรือจิตใจ ท่ีจดัเป็นรูปแบบการศึกษาพิเศษ 

4) สถาบนัการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
ไดแ้ก่สถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนประเภทวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั 

นอกจากน้ีการศึกษาคาทอลิกยงัจดัการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู้ตาม
อธัยาศยั ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดัตั้ งองคก์ารพฒันาเอกชนคาทอลิก การออกวารสาร จุลสาร รายการวิทย ุ
โทรทศัน ์การจดัฝึกอบรม สมัมนา ต่าง ๆ และกิจกรรมทางศาสนา เป็นตน้ 

2.2.2.3   เป้าหมายของการศึกษาคาทอลกิ 
เป้าหมายทางการศึกษาคาทอลิกระบุไวใ้นเอกสารของสมณกระทรวง

การศึกษาคาทอลิก(2531, ขอ้ 100-101) เป้าหมายทางการศึกษา โรงเรียนจะตอ้งเคารพและปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์
กาํหนดวิธีการสอน แผนวิชาท่ีจะสอนโครงสร้าง ฯลฯ ในเวลาเดียวกนั ก็จะตอ้งใหบ้รรลุความสาํเร็จตามเป้าหมาย
ทางการศึกษาของตน โดยผสมผสานวฒันธรรมของมนุษย์เขา้กับสารแห่งความรอดให้เป็นแผนท่ีประสาน
สอดคลอ้งกัน โรงเรียนจะต้องช่วยนักเรียนแต่ละคนให้เขา้ถึงศักยภาพของตนและเตรียมเขาให้พร้อมท่ีจะ
รับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม โรงเรียนคาทอลิกมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะของตน โดยมีกรอบอา้งอิง กล่าวคือ 
เป็นเคร่ืองกาํหนดเอกลกัษณ์ของโรงเรียน โดยเฉพาะค่านิยมในพระวรสารซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจในการดาํเนินงาน
ของโรงเรียน ซ่ึงจะตอ้งมีการพูดถึงอย่างชดัแจง้ บรรยากาศอย่างชดัเจนในเร่ืองจุดหมายของโรงเรียน ทั้งจากแง่
ของวิชาครู การศึกษา และวฒันธรรม นาํเสนอเน้ือหาในการอบรม ตลอดจนค่านิยมต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งถ่ายทอดให้



นกัเรียนระหวา่งการอบรมเหล่านั้น อธิบายเก่ียวกบัการจดัระเบียบและการจดัการโรงเรียน กาํหนดว่าการตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายประการใดท่ีควรสงวนไวใ้ห้เป็นเร่ืองของเจา้หน้าท่ีสายอาชีพ (ผูอ้าํนวยการและครู) นโยบาย
ประการใดควรพฒันาดว้ยความอนุเคราะห์ของผูป้กครองและนกัเรียน และกิจกรรมใดควรทิ้งไวใ้หเ้ป็นเร่ืองของ
ความคิดริเร่ิมอย่างอิสระของครู ผูป้กครอง หรือนักเรียน นอกจากนั้น การศึกษาคาทอลิกยงัต้องซ่ือสัตย์ต่อ    
พระวรสาร แบ่งปันพระวรสารในพระศาสนจกัรทอ้งถ่ินของตน เอาใจใส่อย่างเขม้งวดในการศึกษาวฒันธรรม 
และการพฒันาสํานึกเชิงวิพากษว์ิจารณ์ โดยธาํรงไวซ่ึ้งความเคารพต่อความคิดเห็นของแต่ละบุคคล การศึกษา
คาทอลิกตอ้งปรับกระบวนการศึกษา ใหเ้ขา้กบัสภาพการณ์ของนกัเรียนและครอบครัว และรับผิดชอบต่อสังคม
ทอ้งถ่ิน 

อย่างไรก็ตามเป้าหมายการศึกษาคาทอลิกท่ีสมณกระทรวงเพื่อการศึกษา
คาทอลิกไดใ้หไ้วเ้ป็นเป้าหมายท่ีกวา้งและยืดหยุน่สาํหรับแต่ละทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษาคาทอลิก นอกจากนั้น
ยงัเปิดทางใหก้บัการปรับปรุงเป้าหมายการจดัการศึกษา กระบวนการอบรม อยูเ่สมอทุกปี 

2.2.2.4   ปรัชญาการศึกษาคาทอลกิ 
วิวฒัน์  แพร่สิริ (2543) ได้สรุปการศึกษาคาทอลิก กล่าวคือ การศึกษา

คาทอลิกเป็นแก่นของ  การพฒันาศกัยภาพของมนุษยใ์นการเรียนรู้ เป็นกระบวนกิจกรรมการศึกษาและวิทยาความรู้ 
(Knowledge) ท่ีเป็นเคร่ืองมือของมนุษยใ์นการรักษาชีวิต ถ่ายทอดและพฒันาชีวิตใหเ้จริญกา้วหนา้ครบทุกดา้น ให้
บุคคลสามารถบรรลุถึงความดีงามของมนุษยต์ามหลกัพระคริสตธรรม และอยู่รวมกนัอย่างเป็นสุขในสังคม                
ดว้ยความรัก รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคล รักและภูมิใจในวฒันธรรมของตน พอ่
แม่มีหนา้ท่ีให้การศึกษาอบรมแก่ลูกหลาน เพื่อให้ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ รู้จกัใช้ทกัษะต่าง ๆ            
มีการใชศิ้ลปวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ของชีวิตในการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสุข ให้
การช่วยเหลือปกป้องผูอ่้อนแอ และผูด้อ้ยโอกาสในสังคมให้ไดรั้บเกียรติศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์ปรัชญา
การศึกษาคาทอลิกจึงครอบคลุมทั้ง มิติของปัจเจกบุคคล มิติด้านสังคม มิติด้านเวลา มิติด้านพื้นท่ี ท่ีจะเกิด
ประโยชนแ์ก่มนุษย ์สงัคมและโลก 

2.2.2.5 เอกลกัษณ์ของสถาบันการศึกษาคาทอลกิ 
คุณลักษณ์ของผูบ้ริหาร ครูและนักเรียนท่ีพึงประสงค์เอกลักษณ์ของ

การศึกษาคาทอลิกสามารถสรุปไดต้ามท่ี มิเกล กาไรซาบาล (2539) ซ่ึงไดพิ้จาณาจากแนวทางท่ีพระสังคายนา
วาติกนัท่ี 2 ไดใ้หไ้ว ้กล่าวคือ เอกลกัษณ์ของการศึกษาคาทอลิก สรุปไดด้งัน้ี 1)  เป้าหมายของการศึกษาคาทอลิก 
คือ การพฒันาท่ีครบครันของนกัเรียน ทั้งในดา้นสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม และร่างกาย  2)  การสอนศาสนา
และการสร้างเสริมมโนธรรม เป็นภารกิจหลกัของการศึกษาคาทอลิก 3)  นกัเรียนพึงไดรั้บการอบรมใหเ้ป็นสมาชิก
ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถเอาชนะการมองแต่ประโยชน์ส่วนตนในทุกรูปแบบ4) โรงเรียนคาทอลิก
เป็นกลุ่มสังคมท่ีดาํเนินชีวิตตามค่านิยมแห่งพระวรสารซ่ึงไดแ้ก่ การร่วมแรงร่วมใจกนั มีความยุติธรรม และเป็น
หน่ึงเดียวกบัผูน้าํพระศาสนจกัร 5) ครูของโรงเรียนเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคญัท่ีสุดในกระบวนการพฒันาหล่อ
หลอมนกัเรียน คุณลกัษณ์ของนกัเรียนท่ีพึงประสงค ์คือผลผลิตของการจดัการศึกษาคาทอลิก ซ่ึงเป็นความมุ่งหวงัท่ี
ตอ้งการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมใหศิ้ษยไ์ดพ้ฒันาตนเอง ในกระบวนการพฒันาบุคคล



ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  และการเป็นสมาชิกท่ีรับผดิชอบต่อภารกิจหนา้ท่ี
สังคมท่ีตนเป็นสมาชิกในความเป็นคนไทยและบริบทของวฒันธรรมและสงัคมไทย 

ดงันั้น สามารถสรุปภาพรวมจากการศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยเพื่อจัด
กรอบการประเมินแบบ  CIPPI ดา้นบริบทของการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกตามสภาพการจดัการศึกษา
คาทอลิกในปัจจุบนัได ้ดงัน้ี   

1)   พ้ืนฐานของการศึกษาคาทอลิกการจดัการศึกษาคาทอลิก มีลกัษณะ
มุ่งเนน้การอบรมคน รวมทั้งการใส่ใจในการจดับริบทของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และประสานการเรียนรู้และ
พฒันาการทุกอยา่งเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

2)   เอกลักษณ์ของสถาบันการศึกษาคาทอลิก อบรมสั่งสอนเด็กและ
เยาวชน ใหเ้ป็นบุคคลท่ีเป่ียมดว้ยคุณธรรมและความรู้ และเป็นพลเมืองดีของชาติ ตามหลกัคริสตธรรม เทิดทูน
สถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

3)   ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก ปรัชญาการศึกษาคาทอลิกให้ความสําคญั
กบัคุณค่า ศกัด์ิศรีของมนุษย ์สิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม และถือว่าการศึกษาเร่ิมตน้พร้อมกบัชีวิต 
การใหก้ารศึกษาอบรมถือว่าเป็นหนา้ท่ีประการแรกของพ่อแม่เด็กรับรู้และเรียนรู้จากพ่อแม่เป็น บุคคลแรกเรียนรู้
เก่ียวกบัตนเอง รอบตวัเอง  เรียนรู้ประสบ-การณ์ และสภาพแวดลอ้ม เรียนรู้เก่ียวกบับุคคลอ่ืน เรียนรู้สังคมและ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนรอบตวั และเรียนรู้สังคมรอบขา้งตนเองทั้งในระดบักวา้ง (Horizontal level) และระดบัลึก 
(Vertical level) ด้วยการเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกันในสังคมและระหว่างสังคม บนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในมิติของปัจเจกบุคคล (Personal dimension), มิติดา้นสังคม (Social dimension), มิติดา้น
กาลเวลา (Temporal  dimension)และมิติดา้นพื้นท่ี(Spatialdimension)ท่ีจะเกิดประโยชนแ์ก่มนุษยส์งัคมและโลก 

4) วิสัยทัศน์  (Vision) และพันธกิจ  (Mission) ของการศึกษา
คาทอลิก  “บุคคลแห่งการเรียนรู้ ชุมชนท่ีรัก และเอ้ืออาทร มุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย ์ตามหลกั คริสต
ธรรม ” (Learning  Persons,  Loving  and  Caring Community  Reaching  for Human Excellence,  according to 
Chistian  Principles)  และไดก้าํหนดพนัธกิจท่ีมุ่งเนน้ (1) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในบรรยากาศแห่งความรัก 
เอ้ืออาทร ยุติธรรม สันติและความจริง  (2) เป็นประจกัษพ์ยานแห่งชีวิตอย่างสมศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(3) จดั
การศึกษาอยา่งมีคุณภาพ โดยเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั (4) เช่ือมโยงความรู้กบัวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ให้
เกิดความหมายท่ีแทจ้ริงสู่การปฏิบติัในชีวิต (5) ใหผู้ย้ากไร้และดอ้ยโอกาส เขา้รับการศึกษาตามความเหมาะสม 
(6)ใหก้ารอภิบาลเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของชีวิตครอบครัว (7)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบา้น วดั สถานศึกษาและ
ชุมชน ในการพฒันาบุคคลใหมี้คุณภาพ 

5)   ขอบเขตของการจัดการศึกษาในปัจจุบนัการจัดการศึกษาคาทอลิก
ปัจจุบนัอยูใ่นการดูแลของสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ภายใตก้ารควบคุมของสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน และทบวง มหาวิทยาลยั ดาํเนินการจดัการศึกษาครอบคลุมทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ในทุกระดบัการศึกษา คือ การศึกษาก่อนปฐมวยั การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การศึกษาก่อนอดุมศึกษา และการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 



6)  แนวทางการจัดการศึกษาคาทอลิกแนวคิดการบริหารและจัด
การศึกษา “คุณธรรมนาํความรู้คู่ความสุข” เป็นแนวคิดท่ีสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ใชเ้ป็นแนวทาง
สร้างยทุธศาสตร์ในการจดัการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลิตผลท่ีมีคุณภาพตามแนวปรัชญาการจดัการศึกษาคาทอลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการวิเคราะห์และศึกษาองคป์ระกอบตามรูปแบบของการประเมินท่ีไดม้านั้นสามารถกาํหนด 
 
ภาพที ่ 11  กรอบแนวคิดในการประเมินตามทฤษฎี 
 

กรอบในการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตามมิติของการประเมินแบบ CIPPI               
ในแต่ละดา้น จากกรอบแนวคิดตามทฤษฎี สามารถสรุปรวมเป็นกรอบการประเมินเชิงระบบ ไดด้งัตารางท่ี 11   
ต่อไปน้ี   
 
 
 

 มิติการประเมิน ประเดน็ในการประเมิน 

การประเมินบริบท 

 

การประเมินปัจจยันาํเขา้  
 

การประเมินกระบวนการ  
 

การประเมินผลลพัธ์  

การประเมินผลกระทบ 

สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในของการดาํเนินงาน ในปัจจุบนัเป็น
เช่นไร สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวเ้ดิมหรือไม่ ควรปรับลด
หรือเพิ่มจุดมุ่งหมายใด 

ปัจจยัท่ีสนบัสนุน ทั้งดา้นคน ดา้นเงิน ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และดา้นการ
จดัการ มีความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลกบัจุดมุ่งหมายเพียงใด ควรปรับลด
หรือเพิ่มทรัพยากรหรือกิจกรรมอะไรบา้ง 

ในการปฏิบติั การใชท้รัพยากรและการดาํเนินงานของโรงเรียนเป็นไป
ตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ (หาความแตกต่างระหวา่งการปฏิบติัจริงกบัท่ี
คาดหวงั)มีปัญหาหรือส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง และมี
ขอ้เสนอแนะอะไรเพื่อการแกไ้ข 

ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ทั้งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ทั้งตามท่ีคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงัตามจุดมุ่งหมายของ
โรงเรียนมีมากนอ้ยเพียงใด ควรมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง พฒันา
อยา่งไร 

ผลระยะยาวจากการดาํเนินงานงาน ท่ีส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งท่ี
คาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบมีอะไรบา้ง 



ตารางที ่ 11    กรอบการประเมินเชิงระบบสาํหรับการทาํวิจยั   
 

มติิในการประเมิน ประเด็นในการประเมินตามองค์ประกอบ 
ดา้นบริบท จุดมุ่งหมายและจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบั สภาพของการดาํเนินงาน 

ตามกบัทิศทาง และแผนการจดัการศึกษาของชาติ และปทสัถานของสถานศึกษา  ดงัน้ี 
ตวับ่งช้ีท่ี 1    นโยบายการจดัการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัทิศทาง และแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  
ตวับ่งช้ีท่ี 2    นโยบายการจดัการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัแนวทางของการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาคาทอลิก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3   การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน ์ปรัชญา  พนัธกิจ  และ
เป้าประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 4   จุดเนน้  และ จุดเด่น ท่ีส่งผลสะทอ้นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

ดา้นปัจจยัป้อนเขา้  ปัจจยัท่ีสนบัสนุนมีความสอดคลอ้ง เหมาะสม  ดงัน้ี 
ตวับ่งช้ีท่ี 5   มีแผนการดาํเนินงาน  โครงสร้างองคก์าร  และการบริหารอยา่งเป็นระบบ  ครบ
วงจรใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 6  ทรัพยากรบุคคล    1)  ครู ผูส้อน หรือผูใ้หก้ารเรียนรู้    2)  ผูบ้ริหาร                          
3)  ดา้นคณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง  ชุมชน  
ตวับ่งช้ีท่ี 7  ทรัพยากรดา้นงบประมาณ 
ตวับ่งช้ีท่ี  8  ทรัพยากรดา้นส่ือ และอุปกรณ์สาํหรับการศึกษา  สถานท่ีศึกษาและบรรยากาศ
แวดลอ้ม 

ดา้นกระบวนการ ความสมัพนัธ์ระหวา่งการใชท้รัพยากร และการดาํเนินงานเป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้   
ตวับ่งช้ีท่ี 9  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ กิจกรรมพฒันาคุณภาพ 
ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ประสิทธิผลด้านการดาํเนินงานตามภารกิจการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา 
                    1) กลุ่มงานวิชาการ   
                    2)  กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 
                    3)  กลุ่มงานบุคลากร 
                    4)  กลุ่มงานงบประมาณ 

 
 
 
 
 



ตารางที ่ 11    กรอบการประเมินเชิงระบบสาํหรับการทาํวิจยั  (ต่อ) 
 

มติิในการประเมิน ประเด็นในการประเมินตามองค์ประกอบ 

มิติในการประเมนิ ประเดน็ในการประเมนิตามองค์ประกอบ 
ดา้นผลลพัธ์ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ทั้งตามท่ีคาดหวงัและไม่ได้คาดหวงัตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียนมีมาก

นอ้ยเพียงใด  ดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 11   ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 12   ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
ตวับ่งช้ีท่ี 13   ผูเ้รียนมีความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 
                        13.1) ผลสมัฤทธ์ิจากกลุ่มสาระการเรียนรู้   
                        13.2) ผลสมัฤทธ์ิจากการสอบ O-NET 
ตวับ่งช้ีท่ี 14    รางวลัและเกียรติบตัรท่ีสถานศึกษาเคยไดรั้บ   

ดา้นผลกระทบ ผลระยะยาวจากการดาํเนินงาน และ ภาวการณ์การเปล่ียนแปลงของระบบท่ีมีความต่อเน่ือง 
ตั้งแต่ปีการศึกษา  2549 – 2553   ท่ีส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั 
ทั้งทางบวกและทางลบ  ดงัน้ี 

ตัวบ่งช้ีที่  15   ระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  
2549 – 2553  ท่ีส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั ทั้งทางบวกและ 
ทางลบ  
                  15.1  ผูเ้รียน  
                  15.2  ครู 
                  15.3  ผูบ้ริหาร 
                  15.4  การบริหารและการบริการการจดัการศึกษา   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจัิย 

 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงประเมิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินการจดัการศึกษาของโรงเรียน
คาทอลิก ในจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 1) ระเบียบวิธีวิจยั 2) กลุ่มเป้าหมาย        

3) ตวัแปรท่ีศึกษา 4) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 5) การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั 6) เกณฑก์าํหนด
ความหมายของการประเมิน 7) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  8) การวิเคราะหข์อ้มูล 

 
1.  ระเบียบวธีิวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงประเมิน (evaluation research) โดยใชรู้ปแบบโดยใชรู้ปแบบการประเมินรูปแบบ
การประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (systematic and collaboration evaluation) เป็นแนวทางในการประเมิน   
 

2.  กลุ่มเป้าหมาย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีเลือก กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน ผูป้กครอง

นกัเรียน  และ นกัเรียนของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ในจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีทั้งหมด 5 โรงเรียนคือ 1) โรงเรียน
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล  2)โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบา้นไผ่ 3)โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบา้นนอ้ยสามเหลี่ยม 4)โรงเรียน
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น  และ 5)โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้ งให้อยู่ในตาํแหน่งบริหารงานภายใน
สถานศึกษาซ่ึงประกอบด้วย (1) ผูอ้าํนวยการ จํานวน 5 คน และ (2) รองผูอ้าํนวยการทั้ ง 4 กลุ่มงาน รวม               
5 โรงเรียน จาํนวนรวมทั้งส้ิน  20 คน     

2.2 ครูผูส้อน หมายถึง ครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีสอนในหลักสูตรสถานศึกษา จํานวนกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้ละ  2  คน ต่อโรงเรียน  รวมทั้งส้ิน จาํนวน  80  คน 

2.3 ผูป้กครองนักเรียน หมายถึง ผูป้กครองของนักเรียนท่ีมีบุตรหลานกาํลังศึกษาอยู่ใน                   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  และ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนคาทอลิก  จงัหวดัขอนแก่น   
   
3.  ตัวแปรทีศึ่กษา  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงประเมิน (evaluation research) โดยใชรู้ปแบบโดยใชรู้ปแบบการประเมิน
รูปแบบการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (systematic and collaboration evaluation) เป็นแนวทางในการ
ประเมินซ่ึงมีตวัแปรท่ีศึกษา ดงัน้ี 

3.1    การประเมินดา้นบริบท (context  evaluation) ประกอบดว้ย  
-   องคป์ระกอบท่ี 1)  สภาพและความตอ้งการของสงัคมดา้นการจดัการศึกษา 
-   องคป์ระกอบท่ี 2) นโยบาย  และจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา 

3.2    การประเมินดา้นปัจจยัป้อนเขา้  (input  evaluation) ประกอบดว้ย 



-  องคป์ระกอบท่ี  1 โครงสร้างระบบการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา 
-   องคป์ระกอบท่ี  2  ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล 
3.3   การประเมินดา้นกระบวนการ (process evaluation) ประกอบดว้ย 

-   องคป์ระกอบท่ี 1  การจดัการเรียนรู้ และ การพฒันาผูเ้รียน   
-   องคป์ระกอบท่ี 2  การดาํเนินงานตามภารกิจการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา 
        3.4      การประเมินดา้นดา้นผลลพัธ์ ประกอบดว้ย 
-  องคป์ระกอบท่ี 1   ผลลพัธ์ของนกัเรียน   
-  องคป์ระกอบท่ี 2   ผลลพัธ์ของสถานศึกษา 

3.5    การประเมินดา้นผลกระทบ  (impact evaluation   ประกอบดว้ย 
-  องคป์ระกอบท่ี 1   ผลกระทบจากประสิทธิผลของการจดัการการศึกษาของสถานศึกษา 

 
4.  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย เคร่ืองมือหลกัในการวิจยั คือ แบบประเมินผลตามคู่มือ
การประเมิน ซ่ึงใช้ เป็นแนวทางในการให้ระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาในการจดัทาํกรอบของการวิจัย
เท่านั้นโดยนาํเสนอกรณีของการนาํแนวทางการประเมินเชิงระบบ และ รวมพลงั (systematical and collaboration) 
ท่ีมุ่งเน้นความร่วมมือในการให้ขอ้มูล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาํเนินงานตามแนวทางคู่มือการ
ประเมินในการจดัการศึกษา  ครอบคลุมทั้งดา้นบริบท ดา้นปัจจยัป้อนเขา้  ดา้นกระบวนการ ดา้นผลลพัธ์ และ 
ดา้นผลกระทบ (context-input-process-product-impact : CIPPI)  ทั้งน้ี แมน้จะจดักรอบการประเมินตามรูปแบบ
การประเมินท่ีกาํหนด  แต่ไดน้าํเอามาตรฐานการจดัการศึกษาส่วนท่ีสาํคญัท่ีตรงกบัขอบเขตของการวิจยั มาปรับ
เป็นตัวบ่งช้ีในแต่ละด้าน เพื่อให้การวดัผลการดาํเนินงาน และนําองค์กรไปสู่การพฒันาประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานท่ีย ัง่ยนื  มีประโยชน์ ดา้นความสอดคลอ้งตรงตามมาตรฐานสาํคญัของการจดัการศึกษา และ โรงเรียน
สามารถบรรลุพนัธกิจ ท่ีกาํหนดไวต้ามหลกัของการจดัการศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542   
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงจะเป็นปัจจยัสาํคญัทาํใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการบริหาร
และการจัดการ สามารถพฒันาหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้ สร้างปัจจัยเก้ือหนุนต่อการพฒันาคุณภาพ
นกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้น การวิจยัในคร้ังน้ียงัใชเ้คร่ืองมือ อ่ืนๆ 
เพื่อตรวจสอบยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลวิจยั  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ แบบสอบถาม แบบบนัทึกกลุ่ม
สนทนา  และแบบบนัทึกการสมัภาษณ์กลุ่ม  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี   

4.1   แบบสอบถาม    
4.2.1  แบบสอบถาม สาํหรับ หวัหนา้กลุ่มงานตามภารกิจสถานศึกษา และครูผูส้อน  ลกัษณะมี  

2  ตอน  ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และ 2) ขอ้คาํถามเก่ียวกบัการประเมิน ซ่ึงประเมิน
ในดา้นปัจจยัป้อนเขา้   

4.2.2   แบบสอบถาม สําหรับ  ผูป้กครองนักเรียน ลกัษณะจะมี  2 ตอน ประกอบดว้ย 1) 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และ 2) เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัการประเมินแบบมาตรประมาณค่า (rating 



scale) แบ่งออกเป็น 5  ระดบั  ถามเก่ียวกบัดา้นผลลพัธ์ของนักเรียน ตามคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.2 แบบบันทึกกลุ่มสนทนา สาํหรับการจดักลุ่มสนทนา (focus group)  ระหว่างผูว้ิจยั กบั หวัหนา้
กลุ่มงานซ่ึงเป็นการประเมินในเชิงระบบการบริหารจดัการ   

4.3  แบบบันทึกการสัมภาษณ์กลุ่ม  สาํหรับการสัมภาษณ์กลุ่ม  (group interview) ระหว่างผูวิ้จยั กบั 
ครูผูส้อนระดบัหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงประเมินในดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน และดา้นผลลพัธ์      

  
5.  การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมอืวจิยั 

5.1  การสร้างเคร่ืองมือวิจยั  
ผูว้ิจัยได้ทาํการศึกษาเอกสารงานวิจัย ในการสร้างเคร่ืองมือวิจัยอนัประกอบด้วยคู่มือการ

ประเมิน แบบสอบถามแบบบนัทึกกลุ่มสนทนา และ แบบบนัทึกการสัมภาษณ์กลุ่ม ภายใตก้ารตรวจสอบจาก
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ซ่ึงใหค้าํแนะนาํและขอ้คิดเห็นเพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นนาํเคร่ืองมือท่ี
ปรับปรุงและผ่านการเห็นชอบแลว้ไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบจนไดเ้คร่ืองมือท่ีสมบูรณ์ ดงัมีขั้นตอนการ
สร้างต่อไปน้ี 

5.1.1  การศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประเมิน เพือ่รวบรวมประเดน็สาํคญัในการสร้างขอ้คาํถาม 

5.1.2  การกําหนดกรอบและขอบเขตของเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประเมิน                 
จากการศึกษา มาตรฐานการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกนัคุณภาพภายใน(2553) และ มาตรฐานและตวับ่งช้ี
เพือ่การประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ีสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลว้กาํหนดกรอบและ
ขอบเขตเป็นของตนเอง   

5.1.3  การกําหนดกรอบและขอบเขตของแบบสัมภาษณ์กลุ่ม   และ แบบสอบถาม                 
จากการศึกษาเคร่ืองมืองานวิจยัของศิริพงษ ์ เพียศิริ (2544), สิทธิชยั  ศรีสุชาติ (2550) แลว้กาํหนดกรอบและ
ขอบเขตของขอ้คาํถามเป็นของตนเอง   

5.1.4  การกาํหนดกรอบและขอบเขตของแบบบันทึกกลุ่มสนทนา จากการศึกษาเคร่ืองมือ
งานวิจยัของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2542)  แลว้กาํหนดกรอบและขอบเขตเป็นของตนเอง   

5.1.5   สร้างเคร่ืองมือใหส้อดคลอ้งกบักรอบและขอบเขตในการวิจยั  
5.1.5  นาํเสนอเคร่ืองมือต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ 

5.2  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั 
5.2.1   นาํเคร่ืองมือท่ีผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและ

ประเมินผล 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 3 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาคาทอลิก 3 คนรวม
ทั้งส้ิน จาํนวน  8  คน  พิจารณาตรวจสอบความตรงต่อเน้ือหา (Content Validity) และปรับปรุงแกไ้ข 

5.2.2   นาํเสนอเคร่ืองมือท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีก
คร้ัง เพื่อขอคาํแนะนาํเพ่ิมเติม 



5.2.3   นาํเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถามไปทดลองใชน้อกกลุ่มตวัอยา่งโดยทดลองใชก้บั
ครูผูส้อน  และผูป้กครองนกัเรียน เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability)โดยการคาํนวณค่าประสิทธิภาพแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของ Cronbach  (บุญชม  ศรีสะอาด,2543) ซ่ึงจากการทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจาํนวน             
กลุ่มละ 30 คน  พบว่า แบบสอบถามฉบบัผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้กลุ่มงาน และครูผูส้อนมีค่าความเช่ือมัน่ 0.983 
ส่วน แบบสอบถามสาํหรับผูป้กครองนกัเรียน มีค่าความเช่ือมัน่ 0.952 

5.2.4   นาํเคร่ืองมือทั้งหมดท่ีผ่านการพิจารณามาปรับปรุงแกไ้ขจนไดเ้คร่ืองมือท่ีสมบูรณ์
แลว้ไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล 
 
6.  เกณฑ์การกาํหนดความหมายของผลการประเมิน 

6.1 ผลการประเมินจากคู่มือการประเมินเป็นการนาํผลคะแนนในรายตวับ่งช้ีและในภาพรวมมา
เปรียบเทียบเพื่อพิจารณาระดบัคุณภาพในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีใชเ้กณฑก์าร
ตดัสินคะแนนเป็นระดบัคุณภาพตามเกณฑข์องสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา 
(สมศ.) เพือ่ใหเ้กิดทิศทาง และความสอดคลอ้งดา้นความเขา้ใจและการตีความหมายตามแนวทางการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา ดงัรายละเอียดตต่อไปน้ี 

 
ช่วงคะแนน (เต็ม  5  คะแนน ) ระดับคุณภาพ 

0.0 -  2.49 ปรับปรุงเร่งด่วน 
2.50  - 2.99 ตอ้งปรับปรุง 
3.00  - 3.74 พอใช ้
3.75  - 4.49 ดี 
4.50   - 5.00 ดีมาก 

ช่วงคะแนน (เต็ม  10  คะแนน ) ระดับคุณภาพ 
0.00  - 2.00 ปรับปรุงเร่งด่วน 
2.01  - 4.00 ตอ้งปรับปรุง 
4.01  - 6.00 พอใช ้
6.01  - 8.00 ดี 

8.01 - 10.00 ดีมาก 

ช่วงคะแนน (เต็ม  20  คะแนน) ระดับคุณภาพ 
0.00  -  4.00 ปรับปรุงเร่งด่วน 
4.01  -  8.00 ตอ้งปรับปรุง 
8.01  – 12.00 พอใช ้

12.01  -  16.00 ดี 
16.01  –  20.00 ดีมาก 

ช่วงคะแนน (เต็ม  100  คะแนน) ระดับคุณภาพ 
0.00  -  49.99 ปรับปรุงเร่งด่วน 



50.00  -  59.99 ตอ้งปรับปรุง 
60.00  – 74.99 พอใช ้
75.00  -  89.99 ดี 

90.00  –  100.00 ดีมาก 
 

6.2 ผลการประเมินจากแบบสอบถามเป็นการกาํหนดค่านํ้ าหนกัคะแนนของคาํถามแต่ละขอ้จาก
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณคา่ ผูว้ิจยักาํหนดคา่ตามเกณฑ ์ดงัน้ี  

5   หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด/เหมาะสมมากท่ีสุด/ปฏิบติัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง เห็นดว้ยมาก/เหมาะสมมาก/ปฏิบติัมาก 
3   หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง/เหมาะสมปานกลาง/ปฏิบติัปานกลาง 
2  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย / เหมาะสมนอ้ย / ปฏิบติันอ้ย 
1   หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด/เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด/ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
การแปลผลโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าใช้

ค่าเฉล่ีย ( X ) และใหค้า่คะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนด  ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.51 – 5.00     หมายถึง มากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.51 – 4.50      หมายถึง มาก  
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.51 – 3.50     หมายถึง ปานกลาง  
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.51 – 2.50     หมายถึง นอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.50      หมายถึง นอ้ยท่ีสุด  

 
7.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 1) ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือ
และทาํความเขา้ใจกบัผูวิ้จยัร่วมในบทบาทการทาํวิจยั  2) นาํหนังสือขอความร่วมมือจากคณะบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ถึงผูอ้าํนวยการ โรงเรียนเอกชนในเครือคาทอลิกกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อทาํหนงัสือขอความ
ร่วมมือในการวิจยั  3)  ติดต่อประสานงานกบัพื้นท่ีเป้าหมายวิจยั เก่ียวกบัการขอความร่วมมือ การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ช่วงเวลาท่ีสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  4)  เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือวิจยั  
อนัไดแ้ก่คู่มือการประเมินเป็นหลกั สนบัสนุนและยืนยนัขอ้มูลในแต่ละมิติการประเมินดว้ย  (1)  การสัมภาษณ์ 
และการสัมภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง  (2)  แบบสอบถาม และ (3)  แบบบนัทึกกลุ่มสนทนา 5) ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  6) ร่างผลการวิจยั 7) วิพากษ์ร่างผลการวิจัยจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย       
8) ปรับปรุงร่างผลการวิจยัท่ีผา่นการวิพากษใ์หเ้กิดความสมบรูณ์ 10)  จดัทาํรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  12 แสดงขอบเขตและแนวทางการประเมิน 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีในการประเมนิ 
แหล่ง 
ขอ้มูล 

เคร่ืองมือ/
วิธีการ 

การวิเคราะห์ 
และแปลผล 

ด้า
นบ

ริบ
ท 

องค์ประกอบที่ 1  สภาพและความตอ้งการของสังคม 
ตวับ่งช้ีท่ี 1   นโยบายการจดัการศึกษามีความสอดคลอ้งกบั
ทิศทาง และแผนการจดัการศึกษาของชาติเพื่อการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน : แนวการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 -2561)                    
ตวับ่งช้ีท่ี 2    นโยบายการจดัการศึกษามีความสอดคลอ้ง
กบัแนวทางของการจดัการศึกษาของสถานศึกษาคาทอลิก  
องค์ประกอบที่ 2   นโยบาย  และจุดมุ่งหมายของการจดั
การศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 3   การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
วิสยัทศัน ์ปรัชญา  พนัธกิจ  และเป้าประสงคข์องการจดัตั้ง
สถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 4   จุดเนน้  และ จุดเด่น ท่ีส่งผลสะทอ้น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

- ร่องรอย 
เอกสาร 
หลกัฐาน 
 
 
- ผูบ้ริหาร 
 
 
 
 

- คูมื่อการ
ประเมิน 
 
 
 
- การ
สัมภาษณ์ 

- วิเคราะหเ์ชิง
เน้ือหา 
- วิเคราะหเ์ชิง
ปริมาณ 

ด้า
นปั

จจ
ัยป้

อน
เข้
า 

 องค์ประกอบที่  1   ระบบการบริหารจดัการภายใน
สถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 5   มีแผนการดาํเนินงาน  โครงสร้างองคก์าร  
และการบริหารอยา่งเป็นระบบ  ครบวงจรใหบ้รรลุ
เป้าหมายการศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 2   ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษามี ประสิทธิผล 
ตวับ่งช้ีท่ี 6  ทรัพยากรบุคคล    1)  ครู ผูส้อน หรือผูใ้หก้าร
เรียนรู้    2)  ผูบ้ริหาร    3)  คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูป้กครอง  ชุมชน  
ตวับ่งช้ีท่ี 7  ทรัพยากรดา้นงบประมาณ 
ตวับ่งช้ีท่ี  8  ทรัพยากรดา้นส่ือ และอุปกรณ์สาํหรับ
การศึกษา  สถานท่ีศึกษาและบรรยากาศแวดลอ้ม 

- ร่องรอย 
เอกสาร 
หลกัฐาน 
 
 
- ผูบ้ริหาร 
- 
ครูผูส้อน 
 

- คูมื่อการ
ประเมิน 
 
 
 
- แบบ
สอบ ถาม 
-  แบบ
บนัทึก
กลุ่ม
สนทนา 

- วิเคราะหเ์ชิง
เน้ือหา 
- วิเคราะหเ์ชิง
ปริมาณ 

 
 
 



ตารางท่ี  12 แสดงขอบเขตและแนวทางการประเมิน (ต่อ) 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีในการประเมนิ 
แหล่ง  
ขอ้มูล 

เคร่ืองมือ/
วิธีการ 

การ
วิเคราะห์ 

และแปลผล 

ด้า
นก

ระ
บว

นก
าร

 

 องค์ประกอบที่ 1  การจดัการเรียนรู้ และ การพฒันา
ผูเ้รียน   
ตวับ่งช้ีท่ี 9  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และ กิจกรรมพฒันาคุณภาพ ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
องค์ประกอบที่ 2  การดาํเนินงานตามภารกิจการบริหาร
จดัการภายในสถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 10  ประสิทธิผลดา้นการดาํเนินงานตามภารกิจ
การบริหารจดัการภายในสถานศึกษา 1) กลุ่มงานวิชาการ   
2)  กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป   3)  กลุ่มงานบุคลากร 
4)  กลุ่มงานงบประมาณ 

- ร่องรอย 
เอกสาร 
หลกัฐาน 
 
 
- ผูบ้ริหาร 
- ครูผูส้อน 

- คูมื่อการ
ประเมิน 
- แบบสอบ 
ถาม 
-  แบบ
บนัทึกกลุ่ม
สนทนา 
-  แบบ
บนัทึกการ
สัมภาษณ์
กลุ่ม 

- วิเคราะห์
เชิงเน้ือหา 
- วิเคราะห์
เชิงปริมาณ 

ด้า
นผ

ลล
พัธ์

 

องค์ประกอบที่ 1   ผลลพัธ์ของนกัเรียน   
ตวับ่งช้ีท่ี 11   ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 12   ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค ์
ตวับ่งช้ีท่ี 13   ผูเ้รียนมีความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นตาม
หลกัสูตร 1) ผลสมัฤทธ์ิจากกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปี 2553 
               2) ผลสมัฤทธ์ิจากการสอบ O-NET ปี 2553 
องค์ประกอบที่ 2  ผลลพัธ์ของสถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 14    รางวลัและเกียรติบตัรท่ีเคยไดรั้บ   

- ร่องรอย 
เอกสาร 
หลกัฐาน 
 
 
- ผูบ้ริหาร 
- ครูผูส้อน 

- คูมื่อการ
ประเมิน 
 
 
 
- แบบสอบ 
ถาม 

- วิเคราะห์
เชิงเน้ือหา 
- วิเคราะห์
เชิงปริมาณ 

ด้า
นผ

ลก
ระ
ทบ

 

องค์ประกอบที่ 1  ผลกระทบจากประสิทธิผลของการ
บริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษา 
  
ตัวบ่งช้ีที ่  15   ระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา
และจากประสิทธิผลของการบริหารจดัการการศึกษาของ
สถานศึกษา ในดา้น   1) ดา้นผูเ้รียน  2)  ดา้นครู     3) 
ดา้นผูบ้ริหาร   และ 4)  ดา้นการบริหารและการบริการ
การจดัการศึกษา 
 

- ร่องรอย 
เอกสาร 
หลกัฐาน 
ผูป้กครอง, 
คณะกรรมการ
สถาน 
ศึกษา , 
ผูบ้ริหาร และ 
ครู 

- คูมื่อการ
ประเมิน 
 
- แบบสอบ 
ถาม 
 

- วิเคราะห์
เชิงเน้ือหา 
- วิเคราะห์
เชิงปริมาณ 



8.   การวเิคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากคู่มือการประเมินแลว้  นาํมาหาระดบัคุณภาพตามเกณฑก์ารประเมิน

ในแต่ละตวับ่งช้ี แลว้สรุปเป็นตารางเพื่อให้เห็นภาพระดับคุณภาพของทุกสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายวิจัย 
จากนั้นหาค่าเฉล่ีย ( X ) เพื่อหาค่ากลางท่ีเป็นภาพรวมของระดับคุณภาพสถานศึกษาคาทอลิก พร้อมทั้ งเขียน
เหตุผลประกอบคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละดา้น ส่วนขอ้มูลท่ีเป็นการตรวจสอบยืนยนัคุณภาพการประเมินในแต่
ละดา้น ซ่ึงไดม้าจากแบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม แบบบนัทึกกลุ่มสนทนา และการตรวจสอบเอกสารตามเกณฑ์
พิจารณาในคู่มือการประเมินแลว้  ตรวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้มูลแลว้นาํมาวิเคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 

8.1   การวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
8.1.1  แบบเลือกตอบจากรายการ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาความถ่ี  ค่าร้อยละไดแ้ก่ ขอ้มูล

ทัว่ไปของผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และผูป้กครอง 
8.1.2  วิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นในการประเมินดา้นผลลพัธ์จากแบบสอบถาม และหาค่า

ร้อยละหาคา่เฉล่ีย ( X ) และหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
8.1.3  ขอ้มูลท่ีเป็นคาํถามปลายเปิดเก่ียวกบั ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการ

เรียนการสอน การบริหารและการบริการ วิเคราะห์โดยนําขอ้มูลท่ีได้มาจัดเป็นหมวดหมู่ในแต่ละด้านและ              
เรียบเรียง ความถ่ีจากมากไปหานอ้ยนาํเสนอในรูปตาราง 

8.2 การวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ นาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัเป็นหมวดหมู่ในแต่ละดา้นของ
แบบจาํลองซิป และสรุปเป็นความเรียง 

8.3   การวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากแบบบนัทึกกลุ่มสนทนานาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัเป็นหมวดหมู่ในแต่ละ
ดา้นของแบบจาํลองโมเดลการประเมิน และสรุปเป็น ความเรียง ขอ้มูลท่ีเป็นคาํถามปลายเปิดเก่ียวกบั ปัญหา  
อุปสรรค  และขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการเรียนการสอน การบริหาร และการบริการ  วิเคราะห์โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้า
จดัเป็นหมวดหมู่ในแต่ละดา้น และสรุปเป็นความเรียง 

8.4   การวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากแบบตรวจสอบเอกสาร 
8.4.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน นาํเสนอในรูปแบบตารางและหาค่าร้อยละหา

ค่าเฉล่ีย ( X ) และหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
8.4.2   นาํขอ้มูลจากการตรวจสอบเอกสารอ่ืนๆสรุปเป็นความเรียง แลว้นาํมาประกอบเป็น

ขอ้มูลในแต่ละดา้นของมิติการประเมิน 
 
 
 
 
 

 
 
 



บทที ่4 
ผลการวจัิย 

 
 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเก่ียวกบัการประเมินการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก จงัหวดัขอนแก่น  
โดยใชแ้นวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (systematic and collaboration evaluation)  ซ่ึงผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์
ขอ้มูล และนาํเสนอผลการวิจยัตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี  

1. ผลการประเมินในแต่ละดา้นตามแนวทางการประเมิน ไดแ้ก่ 
  1.1   ดา้นบริบท (context  evaluation)  
  1.2   ดา้นปัจจยัป้อนเขา้ (input evaluation) 
  1.3   ดา้นกระบวนการ (process  evaluation)  
  1.4   ดา้นผลลพัธ ์ (product evaluation)  
  1.5   ดา้นผลกระทบ (impact  evaluation)  

2.   ภาพอนาคตการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก  จงัหวดัขอนแก่น   
 

1. ผลการประเมนิในแต่ละด้านตามแนวทางการประเมนิ  
จากการประเมินผลการจดัการศึกษาตามกรอบการวิจยั  ดว้ยแนวทางในการประเมินเชิงระบบ              

และรวมพลงั (systematic and collaboration evaluation)  นั้น ผลการประเมินท่ีไดใ้นแต่ละดา้นใชเ้กณฑก์ารประเมิน
ตามเอกสารคู่มือการประเมินเป็นเกณฑ ์และการตดัสินคุณภาพตามการแปลความหมายท่ีตั้งไว ้ตามท่ีออกแบบ
การประเมินไวใ้นแต่ละดา้น  ซ่ึงผลการประเมินในแต่ละมิติ มีองคป์ระกอบของประเด็นการประเมิน และตวับ่งช้ี
เป็นแนวทางในการประเมิน  และตรวจสอบยนืยนัขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ การสอบถามโดยใชแ้บบสอบถามจาก
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การตรวจสอบเอกสารหลกัฐานเชิงประจักษ์ตามสภาพจริงจากการสังเกต จากการลงเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม  และเพื่อให้สะดวกในการนําเสนอขอ้มูลจึงใช้สัญลักษณ์แทนช่ือโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายดังน้ี A  
หมายถึง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล B หมายถึง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบา้นไผ่  C หมายถึง โรงเรียนมหาไถ่
ศึกษาบา้นนอ้ยสามเหลี่ยม D  หมายถึง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น  และ  E หมายถึง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงผลการประเมินในแต่ละดา้นปรากฏ  ดงัน้ี 

1.1   ผลการประเมนิด้านบริบท (Context  Evaluation)  
ประเด็นการประเมินในด้านน้ีมุ่งหวงัตรวจสอบว่านโยบายและจุดมุ่งหมายของการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา มีความสอดคลอ้งสภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายในของการดาํเนินงาน ใน
ปัจจุบันว่าเป็นเช่นไร สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาท่ีกาํหนดไวเ้ดิมหรือไม่ ควรปรับลดหรือเพิ่ม
จุดมุ่งหมายใด โดยตรวจสอบ สภาพของการดาํเนินงานว่ามีความสอดคลอ้ง เหมาะสม  และ สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
และผลการประเมินปรากฏในตารางสรุปภาพรวมตามเกณฑ์พิจารณาจากคู่มือการประเมิน ซ่ึงเกิดจากการ
สัมภาษณ์ การสอบถาม  การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แล้วให้ค่าคะแนนตามเกณฑ์พิจารณา และแปล
ความหมาย สรุปเป็นผลการประเมินดา้นบริบท  ดงัต่อไปน้ี 



ตารางท่ี  13  แสดงผลการประเมินดา้นบริบท 
 

องค์ประกอบการประเมินและตัวบ่งช้ี 
ระดบัคะแนนของโรงเรียน คะแนน 

เฉลีย่ 
ระดบั 
คุณภาพ A B C D E 

ตัวบ่งช้ีที่ 1   นโยบายการจดัการศึกษามีความ
สอดคลอ้งกบัทิศทาง และแผนการจดัการศึกษา  
ของชาติ 

5 5 5 5 5 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2   นโยบายการจดัการศึกษามีความ
สอดคลอ้งกบัแนวทางของการจดัการศึกษา ของ
สถานศึกษาคาทอลิก 

5 5 5 5 5 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3   การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญา  พนัธกิจ  และ
เป้าประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

5 5 4 4 4 4.40 ดี 

ตัวบ่งช้ีที ่4   จุดเนน้  และ จุดเด่น ท่ีส่งผลสะทอ้น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

5 5 5 5 5 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ด้านบริบท 5 5 4.75 4.75 4.75 4.85 ดมีาก 

 
จากตารางแสดงผลการประเมินดา้นบริบท เหตุผลท่ีทาํใหส้ถานศึกษามีผลการประเมินอยูใ่น

ระดับคุณภาพดีมาก (ผลรวมคะแนนเฉล่ียด้านบริบท = 4.85) คือ ผลการจัดการศึกษาท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กับ
กระบวนการจดัการศึกษา รวมถึงปัจจยัสนบัสนุน ความสอดคลอ้ง และขอ้จาํกดัในการดาํเนินงานตามแต่ละตวับ่งช้ี  
มีดงัน้ี 

ผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 1   นโยบายการจัดการศึกษามีความสอดคล้องกับทิศทาง และ
แผนการจดัการศึกษาของชาติเพื่อการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน : แนวการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง   
(พ.ศ. 2552 -2561) อยูใ่นระดบัดีมาก  (คะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ี = 5.00)  พิจารณาจากนโยบายของสถานศึกษาว่ามีการ
ระบุทิศทางการดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัแนวการปฏิรูปการศึกษาซ่ึงสถานศึกษากาํหนดวิสัยทศัน์ /ปรัชญา /          
พนัธกิจ  /เป้าประสงค์ /เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์/ และ มาตรการของการจัดตั้ งสถานศึกษาไวอ้ย่างชัดเจน 
ครอบคลุมดา้นการพฒันาผูเ้รียน การพฒันาครู การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ และการพฒันา
ระบบการบริหารจดัการ จากการตรวจตรวจสอบร่องรอย เอกสาร หลกัฐานจากสถานศึกษาทั้ง 5  แห่ง พบว่าทุก
แห่งระบุแผนพฒันาโรงเรียนไวอ้ย่างชดัเจนและครอบคลุมทุกดา้นของการพฒันา ซ่ึงเป้าประสงคส่์วนใหญ่เนน้
ในเร่ืองการพฒันานักเรียนท่ีครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ความสามารถ และความดีจากคุณธรรม จริยธรรม  และ
ความสุขจากการเป็นผูมี้สุนทรียภาพ และการพฒันาระบบบริหารงานอยา่งมืออาชีพ ซ่ึงมียทุธศาสตร์ท่ีตรงกนัใน
การพฒันาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โดยการส่งเสริมพฒันาครูใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ  ผา่นกระบวนการ
อบรมไม่ตํ่ากว่าท่ีกฎกระทรวงกาํหนด คือ จาํนวน 20 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา  แต่ทุกสถานศึกษาทุกโรงใหข้อ้มูล
สอดคลอ้งตรงกนัว่าได้รับการอบรมพฒันามากว่าท่ีกาํหนด โดยกาํหนดในยุทธศาสตร์ในโรงเรียนไม่ตํ่ากว่า        
30 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาซ่ึงสูงกว่าท่ีกฎกระทรวงกาํหนด  โดยโรงเรียนจะจดัการอบรม ซ่ึงเชิญวิทยากรจาก



ภายนอกมาให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนทุกคน โดยเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าปีละ          
24 ชัว่โมง (คิดคาํนวณ 6 ชัว่โมงต่อวนั)  อาทิเช่น  การอบรมการพฒันาหลกัสูตรและการเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้การอบรมการวดัและประเมินผล การประกนัคุณภาพทางการศึกษา  เป็นตน้ นอกจากนั้นกระบวนการ
อบรมสมัมนาโดยวิทยากรในเครืออาจเป็นบาทหลวง หรือนกับวชชายจดัอบรมใหค้รูทุกคนในโรงเรียน เพราะถือ
ว่า “ครูคือชุมพาบาล” หมายถึงการเป็นเทวดาท่ีมีหนา้ท่ีคอยดูแลนกัเรียนทุกคน ซ่ึง เป็นการจดัอบรมในเชิงการ
ไตร่ตรอง (reflection) ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีการศึกษา  ก่อนการเปิดเทอม กระบวนการเหล่าน้ีเป็นการ
ส่งเสริมและหล่อหลอมความเป้นครูใหเ้ขา้ถึงจิตใจของผูท้าํหนา้ท่ีสอนทุกคนนอกจากนั้นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่าโรงเรียนไดจ้ดัทาํรายงานการประเมินท่ีมีตวับ่งช้ีเก่ียวกบัการปรัชญา และเป้าหมาย
การศึกษาของโรงเรียนส่งไปยงัหน่วยงานตน้สังกดั คือ สํานกังานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชน (สช.)    
ซ่ึงสารสนเทศจากรายงานประเมินผลการศึกษาท่ีโรงเรียนทั้ง 5 แห่งพอสรุปไดด้งัน้ี คือ ปรัชญาและเป้าหมายของ
โรงเรียนเหมาะสมและใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีนาํการดาํเนินงานของโรงเรียนได ้ซ่ึงการ  ดาํเนินงานมี 3 ตวับ่งช้ียอ่ย คือ 1)   
ปรัชญาของโรงเรียนมีสาระสาํคญัท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาการจดัการศึกษาของชาติ สนองความตอ้งการของสังคม
และมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมท่ีดีให้เกิดแก่ผูเ้รียน โรงเรียนได้ร่วมกันกําหนดปรัชญาของโรงเรียนโดยเชิญ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะครูเขา้ มาร่วมกาํหนดปรัชญา  ผลสรุปได้ปรัชญาโรงเรียนคือ      
“กา้วหนา้เสมอ  ดว้ยความรู้คู่คุณธรรม” ซ่ึงปรัชญาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัปรัชญาการศึกษาของชาติ และสนอง
ความตอ้งการของสังคม ชุมชน  ผูป้กครอง รวมทั้งมุ่งเนน้การสร้างค่านิยมท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน 2) เป้าหมายของ
โรงเรียนมุ่งเนน้ผลท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดแก่ผูเ้รียนรอบดา้น รวมทั้งเนน้ประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาโรงเรียนไดมี้
การดาํเนินงาน กล่าวคือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายของโรงเรียนไดร่้วมกนักาํหนดเป้าหมายของโรงเรียนท่ีมุ่งเนน้ผล
ท่ีแทจ้ริงจะเกิดแก่ผูเ้รียนอย่างรอบด้านเน้นประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โดยร่วมกันจัดทาํแผนพฒันา
คุณภาพสถานศึกษาแผนปฏิบติัการประจาํปีและปฏิทินงานประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญานโยบาย และเป้าหมาย
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนตามศกัยภาพของสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายงานไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นร่วมคิด
ร่วมทาํ ร่วมกนัพฒันากาํหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันาไวอ้ย่างชดัเจนและดาํเนินงานตามแผนท่ีกาํหนด จดัให้มี
ผูรั้บผิดชอบชดัเจน  มีระบบนิเทศ  กาํกบั  ติดตาม ตรวจสอบและพฒันาอย่างต่อเน่ือง มีการรายงานผลการ
ดาํเนินงานใหแ้ก่ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ  3) บุคลากรในโรงเรียนเขา้ใจปรัชญาและ
เป้าหมายของโรงเรียนตรงกนัและใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน โรงเรียนไดจ้ดัประชุมบุคลากรในโรงเรียน 
เพือ่ใหเ้ขา้ใจปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียนตรงกนั พร้อมทั้งไดร่้วมกนักาํหนดกลยทุธ์การดาํเนินงาน เพื่อ ให้
บรรลุความสําเร็จตามทิศทางท่ีกาํหนด  และใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน  มีการตรวจสอบ กาํกบั ติดตาม 
และประเมินผลยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค ์ท่ีกาํหนดได ้ โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย โดยคาํนึงถึง ผลผลิตและ
ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียน  มีการกาํหนด เป้าหมายความสาํเร็จในรอบปีท่ีดาํเนินการโดยใช ้ฐานขอ้มูลของผลการ
ดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา โดยมีกระบวนการวิเคราะห์และมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียว ขอ้งทุกฝ่าย โดยมีการจดัสรร
งบประมาณและ  ทรัพยากรสอดคลอ้งกับเป้าหมายความสําเร็จ  มีการควบคุมและบริหารความเส่ียง มีการ
ตรวจสอบผลการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองมีคณะกรรมการ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดาํเนิน งานตามตวับ่งช้ีวดัความสําเร็จและนาํผลการดาํเนิน งานมาปรับเป้าหมายความสําเร็จในรอบปี
ถดัไป และ มีรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีต่อคณะกรรมการ บริหารโรงเรียน ผูป้กครอง หน่วยงานตน้สังกดั  



ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและสาธารณชนรับทราบผ่านรายงานผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา (SAR) และวารสารของ
โรงเรียน 

ผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 2   นโยบายการจดัการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัแนวทางของการจดั
การศึกษา ของสถานศึกษาคาทอลิก   อยู่ในระดบัดีมาก  (คะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ี = 5.00 )  จากเกณฑก์ารประเมิน
ความสอดคลอ้งท่ีกาํหนดพบว่า  ทุกโรงเรียนมีการกาํหนดนโยบาย และทิศทางดาํเนินงานตามกรอบของปรัชญา 
และเป้าหมายของการจดัการจดัการศึกษาคาทอลิก กล่าวคือ  มีนโยบายท่ีชดัเจนในการส่งเสริมเอกลกัษณ์ของ
การ ศึกษาคาทอลิกและได้นําพระสั งคายนาวา ติกัน ท่ี  2ได้ให้ไว้เ ป็นแนวทางในการจัดการ ศึกษา 
กล่าวคือ เอกลกัษณ์ของการศึกษาคาทอลิกคือ 1)  เป้าหมายของการศึกษาคาทอลิกคือการพฒันาท่ีครบครันของ
นกัเรียน ทั้งในดา้นสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม และร่างกาย 2)  การสอนศาสนาและการสร้างเสริมมโนธรรม 
เป็นภารกิจหลกัของการศึกษาคาทอลิก  3) นกัเรียนพึงไดรั้บการอบรมใหเ้ป็นสมาชิกท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม
และสามารถเอาชนะการมองแต่ประโยชน์ส่วนตนในทุกรูปแบบ 4)  โรงเรียนคาทอลิกเป็นกลุ่มสังคมท่ีดาํเนิน
ชีวิตตามค่านิยมแห่งพระวรสาร   ซ่ึงไดแ้ก่ การร่วมแรงร่วมใจกนั มีความยติุธรรม และเป็นหน่ึงเดียวกบัผูน้าํ
พระศาสนจกัร  5) ครูของโรงเรียนเป็นทรัพยากรท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดในกระบวนการพฒันาหล่อหลอมนกัเรียน 
คุณลกัษณ์ของนกัเรียนท่ีพึงประสงค ์ คือผลผลิตของการจดัการศึกษาคาทอลิก ซ่ึงเป็นความมุ่งหวงัท่ีตอ้งการ
ปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมใหศิ้ษยไ์ดพ้ฒันาตนเอง ในกระบวนการพฒันาบุคคลให้
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  และการเป็นสมาชิกท่ีรับผิดชอบต่อภารกิจหนา้ท่ี
สังคมท่ีตนเป็นสมาชิก ในความเป็นคนไทยและบริบทของวฒันธรรมและสังคมไทย  นอกจากนั้นจากหลกัฐาน
เชิงประจกัษด์า้นจุดเด่นของสถานศึกษาคาทอลิก คือการท่ีทุกโรงเรียนมีแนวทางการดาํเนินงานท่ีเหมือน หรือ
คลา้ยกนั ในการส่งเสริม เช่น  การมีสัญลกัษณ์ของพระแม่มารีย ์และพระเยซูเจา้ในสถานศึกษา และมีสัญลกัษณ์
ไมก้างเขนติดในทุกห้องเรียน การมีโบสถ์ประจาํโรงเรียนซ่ึงใชใ้นพิธีทางศาสนา   การสวดภาวนาในตอนเชา้     
ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศความเป็นสถานศึกษาคาทอลิก   การมีวฒันธรรมองคก์รท่ีเขม้แขง็ในเร่ืองการ
มีสัมมาคารวะการเคารพ และการให้เกียรติผูอ่ื้น เป็นตน้จากการลงเก็บขอ้มูลภาคสนามพบว่า ทุกโรงเรียนเปิด
เพลงบรรเลงในตอนเชา้ก่อนการเขา้แถวเคารพธงชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาและจากการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารในการดาํเนินการดงักล่าว ถือเป็นแนวปฏิบติัเดียวกนัจากแนวทางการจดัการศึกษาของสังฆ
มณฑลเพราะความเช่ือท่ีว่าสุนทรียภาพเป็นพื้นฐานของจริยธรรม ดงันั้น สามารถสรุปไดว้่าการดาํเนินงานดา้น
การศึกษา และการบูรณาการความเช่ือและปทสัถานดา้นความเป็นสถานศึกษาคาทอลิกมีความสัมพนัธ์ สอดคลอ้ง
เพือ่จุดมุ่งหมายเดียวกนั 

ผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 3  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญา  
พนัธกิจ  และเป้าประสงค์ของการจดัตั้ งสถานศึกษา อยู่ในระดบัดี (คะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ี = 4.40) เน่ืองมาจาก
สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษา  และดาํเนินงานเช่ือมโยง  มีความสอดคลอ้ง กบั สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อ
การจดัการศึกษา  เช่น การปฏิรูปการจดัการศึกษารอบท่ี 2 (พ.ศ. 2552- 2561) การเปิดเสรีอาเซียน การประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. โดยทุกแห่งมีการกาํหนด วิสัยทศัน์ ปรัชญา  พนัธกิจ  และเป้าประสงคข์องการจดัตั้ง
สถานศึกษา ไวอ้ย่างชัดเจน สถานศึกษาทุกแห่งมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ส่งเสริมวิสัยทศัน์ ปรัชญา  
พนัธกิจ  และเป้าประสงคต์ามท่ีกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน จากเอกสารหลกัฐานแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและ 



ปฏิทินการปฏิบติังาน การจดัระบบใหบุ้คลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบติังานสถานศึกษาทุกแห่งมี
การแต่งตั้งมอบหมายการปฏิบติังานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเอกสารคาํสั่งแต่งการดาํเนินงานตามกลุ่มงาน 
คาํสั่งแต่งตั้งบุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  และคาํสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานประกนัคุณภาพภายใน    
นอกจากนั้นยงัพบว่า สถานศึกษาทุกแห่งมีปรัชญาเดียวกนัคือ“กา้วหนา้เสมอดว้ยความรู้คู่คุณธรรม”ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือใหผู้เ้รียนเก่ง ดี มีความสุข  จากการตรวจสอบสภาพการดาํเนินงาน
ของโรงเรียนเก่ียวกบัการประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระดบัดีข้ึนไป พบว่าการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานโครงการ กิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีการจดัเก็บเป็นเอกสารรูปเล่ม
อยา่งเรียบร้อย นอกจากนั้น  วิสัยทศัน์ ปรัชญา  พนัธกิจ  และเป้าประสงคท่ี์สถานศึกษากาํหนดเป็นท่ียอมรับของ
ผูป้กครอง และชุมชน ทอ้งถ่ิน จากขอ้มูลประกอบการพิจารณาคือรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีท่ีสอดคลอ้ง
ดา้นวิสัยทศัน์ปรัชญา พนัธกิจและเป้าประสงคท่ี์สถานศึกษากาํหนด และ หลกัฐานการยอมรับ การไดรั้บรางวลั 
และการยกย่องจากหน่วยงานตน้สังกดั และ/หรือหน่วยงานในสังคม ชุมชนทอ้งถ่ินพบว่า โรงเรียนทุกแห่งเป็น
โรงเรียนท่ีเคยไดร้างวลัพระราชทานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพยอดเยี่ยมระดบัเหรียญทองจากกระทรวงสาธารณะสุข 
และไดรั้บรองมาตรฐานทางการศึกษา จากสมศ. ในรอบท่ี 2  ทุกโรงเรียน  อยา่งไรก็ตามผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 3 
ของโรงเรียน C  D  และ E  ซ่ึง ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารพิจารณา  4 คะแนน มีจุดร่วมท่ีตรงกนัคือการดาํเนินงาน
ยงัขาดการประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างเป็นระบบ ซ่ึงในจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าการ
ดาํเนินงานภายใตน้โยบาย และกลยุทธ์ของการบริหารจดัการองคก์ารนั้น ถา้เป็นกิจกรรม หรือโครงการจะมี
เอกสารการประเมินการดาํเนินการอย่างชดัเจน แต่การดาํเนินการดา้นอ่ืนๆท่ีไม่ไดจ้ดัอยู่ในรูปโครงการ หรือ
กิจกรรม ยงัขาดการประเมินความพึงพอใจอยา่งเป็นระบบ  เช่น การประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อ
การใหบ้ริการของฝ่ายงานต่างๆ  เป็นตน้ 

ผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 4  นโยบาย  จุดเน้น  และ จุดเด่น ท่ีส่งผลสะทอ้นเอกลกัษณ์ ของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนเฉล่ียตัวบ่งช้ี = 5.00)  จากการประเมินตามเกณฑ์พิจารณาพบว่า             
ทุกโรงเรียนมีนโยบาย  จุดเน้น  และ จุดเด่น  ท่ีส่งผลสะทอ้นเอกลกัษณ์ ของสถานศึกษา มีการรับรองโดยคระ
กรรมการบริหารสถานศึกษา และประกาศใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบโดยทัว่กนั ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสูงสุด 
ทราบว่าเอกลกัษณ์ท่ีกาํหนดข้ึนเป็นความตระหนกัของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และมีการประชุม
ประจาํปี 2552 ในหัวขอ้ เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ ของสถานศึกษาคาทอลิก เพื่อเป็นแนวทางท่ีทุกโรงเรียนได้
กาํหนดเอกลกัษณ์และจุดเนน้ของตนเอง จากความตระหนกัดงักล่าว โรงเรียนในเครือไดย้กการเป็นสถานศึกษา
คาทอลิกท่ีเนน้การหล่อหลอมและปลูกฝังทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงโรงเรียนในเครือมีการประชุมร่วมใน
การกาํหนดเอกลกัษณ์เพื่อเป็นมาตรฐานของโรงเรียนในเครือ  ทั้งน้ีก่อนการลงฉันทามติดงักล่าว ผูบ้ริหารไดเ้ขา้
ร่วมการจดัอบรม การสัมมนา การทาํความเขา้ใจกบัคาํว่า เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ โดยการส่งบุคลากรเขา้ร่วม
การอบรมทั้งทางภาครัฐ และ การสัมมนาทางการศึกษาคาทอลิก ตลอดจนการจดัสัมมนาร่วมในสภาการศึกษา
ของโรงเรียนในเครือหัวขอ้ “อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก” และมีมติใช้ตราสัญลกัษณ์ของ
โรงเรียนอนัประกอบดว้ยโล่ กางเขน และดาว 5 ดวง  “AS ASTRA” ซ่ึงมาจากภาษาละติน หมายถึง การเดินตาม
ดาวแห่งศรัทธา  ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ร่วมของโรงเรียนในเครือ  ดาว 5 ดวง แต่ละดวงมีความหมายหมายถึงความ
ซ่ือสัตย ์ ขยนั อดทน รู้รัก และสามคัคี  นอกจากนั้น ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนในเครือคือ  “กา้วหนา้เสมอ  



ดว้ยความรู้ คู่คุณธรรม”  และคติพจน์  คือ “ซ่ือสัตยใ์นคุณธรรม เขม้แขง็ในหนา้ท่ี  (integrity and commitment)” 
การส่งเสริมเอกลกัษณ์ดังกล่าวไม่ได้กาํหนดโดยฝ่ายบริหารเท่านั้นยงัให้ครูซ่ึงถือเป็นทรัพยากรสําคญัของ
โรงเรียน มีส่วนร่วมในการกาํหนดเอกลกัษณ์  ส่งเสริม เพื่อใหส้ถานศึกษามีความโดดเด่น และบุคลากรทุกคนมี
เป้าหมายเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั โดยการจดัการประชุมร่วมระหว่างโรงเรียน เพื่อใหบุ้คลากรทุกภาคส่วนรับรอง 
และรับรู้ ทาํความเขา้ใจตรงกัน เพื่อการขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนในเร่ืองอตัลกัษณ์ของนักเรียน               
ซ่ึงสะทอ้นถึงความโดดเด่นในดา้นผูเ้รียนนั้น  ใหแ้ต่ละโรงเรียนไดห้าจุดเด่นของโรงเรียนตนเอง เช่น มีมารยาท
งามอยา่งไทย หวัใจเป็นไทยวิสยัทศันส์ากล เป็นตน้ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนถึงเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
และอตัลกัษณ์ของนกัเรียน ครูสามารถตอบไดส้อดคลอ้งตรงกนักบัผูบ้ริหารโรงเรียน  ซ่ึงสะทอ้นถึงกระบวนการ
มีส่วนร่วมของการดาํเนินการดงักล่าว อยา่งไรก็ตามโรงเรียนตอ้งมีความพยายามในการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย
เพื่อใหต้อบสนองคุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น ทั้งทางดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญาตามจุดเนน้ และ
จุดเด่นท่ีโรงเรียนกาํหนดในสภาพของการดาํเนินงานของโรงเรียนนอกจากการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม       
โดยบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมโฮมรูม โดยเนน้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ั้ง 8 ประการ
ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด และเนน้คุณธรรมแลว้ เอกลกัษณ์ของสถานศึกษาคาทอลิก 2 ขอ้ดงัน้ี คือ 1) การรู้จกัเลือก
บริโภคส่ือและการใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีจริยธรรม 2) การรู้จกัรักและรับใช ้ ซ่ึงเป็นหวัขอ้เพิ่มเติมพิเศษท่ีโรงเรียน
ในเครือตอ้งนาํไปพิจารณาขบัเคล่ือน  จากการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสูงสุด (ผูอ้าํนวยการโรงเรียน) 
ของทุกโรงเรียน ผูบ้ริหารทุกโรงเรียนมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า โรงเรียนเอกชนจะตอ้ง มีจุดเด่นในการจดั     
การเรียนการสอน  เพราะไดรั้บความไวว้างใจจากสังคมมานาน จะตอ้งคงไวซ่ึ้งความไวว้างใจจากผูป้กครอง และ
ชุมชน ในการจดัการเรียนการสอน และตอ้งพฒันาให้มากข้ึน ยิ่งกว่าเดิมเพราะภาวการณ์ปัจจุบนัซ่ึงอยู่ในยุค  และ
ภาวการณ์การแขง่ขนัระหวา่งโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นทาํใหโ้รงเรียนจาํเป็นตอ้งมีจุดเด่น เพ่ือดึงดูดผูป้กครองใหส้นใจ 
ไวว้างใจ และส่งบุตรหลานเขา้มาเรียนในโรงเรียนอย่างไรก็ตามใน ยุคการปฏิรูปการจัดการศึกษารอบท่ี 2      
(พ.ศ. 2552- 2561) การเปิดเสรีอาเซียนท่ีจะตอ้งเตรียมคนให้พร้อม และโรงเรียนเป็นสถาบนัสําคญัท่ีจะรับ   
ภารกิจน้ี  โรงเรียนจาํเป็นพฒันาในทุกดา้น โดยเฉพาะในดา้นครูผูส้อนซ่ึงถือเป็นหวัใจสาํคญัในการจดัการศึกษา  
ครูตอ้งไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ และไดรั้บการอบรมพฒันาใหเ้ป็นครูตามแนวทาง
คุณลกัษณะของครูโรงเรียนคาทอลิก  กอปรกบัการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 3 ของ สมศ. ท่ีโรงเรียนจะตอ้ง
ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ซ่ึงโรงเรียนเอกชน ถือเป็นส่ิงท่ีสําคญัมาก เพราะมาตรฐานการศึกษาเป็นส่ิงท่ียืนยนั
คุณภาพของสถานศึกษา และมีผลต่อการเลือกโรงเรียนของผูป้กครองนกัเรียน ดงันั้น การดาํเนินการ ดงักล่าวจึง
ตอ้งกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายในการการพฒันาพร้อมทั้งแผนงาน โครงการกิจกรรมรองรับไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในแผนพฒันาโรงเรียน การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน ทั้งการประเมินผลตามเกณฑ ์และตรวจร่องรอย
เอกสารหลกัฐานเพ่ือการยนืยนัขอ้มูลการดาํเนินงานได ้

จากการประเมินในแต่ละตวับ่งช้ี ภาพรวมดา้นบริบทตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน พบว่า 
สภาพแวดลอ้มภายนอกซ่ึงไดแ้ก่การพฒันาโรงเรียนตามนโยบายการจดัการศึกษาของรัฐและหน่วยงานตน้สังกดั
ตามกรอบและทิศทางการจดัการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนสามารถจดัการศึกษาไดส้อดคลอ้งและปฏิบติัไดจ้ริง  
ส่วนสภาพแวดล้อมภายในคือการดาํเนินงานตามปทัสถานของการเป็นสถานศึกษาคาทอลิก พบว่ามีความ
สอดคลอ้งกับแนวทางการจัดการศึกษาตามกรอบสถานศึกษาคาทอลิก และผลการดําเนินงานตามปรัชญา 



เป้าหมาย และวิสัยทศัน ์ พบว่าโรงเรียนมีความพยายามในการดาํเนินงานดงักล่าวซ่ึงผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี  
รวมถึงการสร้างเอกลกัษณ์ของตนเองของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัดีมาก ดงันั้น สามารถสรุปผลไดว้่าในปัจจุบนั
สภาพของการดาํเนินงานในโรงเรียนมีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายการจดัการศึกษาท่ีกาํหนดไวเ้ดิม โดยไม่ตอ้งมี
การปรับเปล่ียนปรัชญา นโยบาย และวิสัยทัศน์ทางการศึกษา เพียงแต่ควรเพิ่มพนัธกิจในการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพื่อให้ตอบสนองคุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น ทั้งทางดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญาตาม
จุดเนน้ และจุดเด่นท่ีโรงเรียนกาํหนดเท่านั้น 

1.2 ด้านปัจจยัป้อนเข้า (input evaluation) 
ประเด็นการประเมินในด้านน้ีมุ่งหวงัตรวจสอบปัจจัยท่ีสนับสนุน ทั้ งด้านคน ด้านเงิน                

ดา้นวสัดุอปุกรณ์ และดา้นการจดัการ มีความสัมพนัธ์ เชิงเหตุผลกบัจุดมุ่งหมายการจดัการศึกษาเพียงใด ควรปรับ
ลดหรือเพิ่มทรัพยากร หรือกิจกรรมอะไรบา้ง จากตารางสรุปภาพรวมตามเกณฑพิ์จารณาจากคู่มือการประเมิน
ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี  14   แสดงผลการประเมินดา้นปัจจยัป้อนเขา้ 

 
จากตารางแสดงผลการประเมินดา้นดา้นปัจจยัป้อนเขา้  เหตุผลท่ีทาํให้สถานศึกษามีผลการ

ประเมินดา้นปัจจยัป้อนเขา้อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก  (ผลรวมคะแนนเฉล่ียดา้นปัจจยัป้อนเขา้ = 4.55)  คือ ผลการ
จดัการศึกษาท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบักระบวนการจดัการศึกษา รวมถึงปัจจยัสนบัสนุน  ความสอดคลอ้ง และขอ้จาํกดั
ในการดาํเนินงานตามแต่ละตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 

ผลการประเมินในตวับ่งช้ีท่ี 5  แผนการดาํเนินงาน โครงสร้างองคก์าร  และการบริหารอยา่งเป็น
ระบบ  ครบวงจรใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา  พบว่าสถานศึกษาดาํเนินการไดใ้นระดบัดีมาก (คะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ี = 
4.80)  โดยการประเมินจากเกณฑพ์ิจารณาพบวา่ สถานศึกษาทุกแห่ง มีการจดัองคก์รโดยมีโครงสร้างการบริหาร  และ
ระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตวัสูงโดยการจดัวางตาํแหน่งงานและภาระความรับผิดชอบตามกลุ่มงานตาม
โครงสร้าง ของรัฐ แต่มีฝ่ายสนบัสนุนการจดัการศึกษา เช่นงานฝ่ายธุรการแบ่งออกมาอยา่งชดัเจน ปรับเปล่ียนได้
ตามความเหมาะสม และมีแนวทางการดาํเนินงานชดัเจน  จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและศึกษาเอกสารคาํสั่ง

องค์ประกอบการประเมินและตวับ่งช้ี 
ระดบัคะแนนของโรงเรียน คะแนน 

เฉลีย่ 
ระดบั 
คุณภาพ A B C D E 

ตัวบ่งช้ีที ่5   มีแผนการดาํเนินงาน  โครงสร้างองคก์าร  
และการบริหารอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

5 5 4 5 5 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่6  ทรัพยากรบุคคล 4 4 4 4 4 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที ่7  ทรัพยากรดา้นงบประมาณ 5 5 4 4 5 4.60 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  8  ทรัพยากรดา้นส่ือ และอุปกรณ์สาํหรับ
การศึกษา  สถานท่ีศึกษาและบรรยากาศแวดลอ้ม 

5 5 5 5 4 4.80 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ด้านปัจจยัป้อนเข้า 4.75 4.75 4.25 4.50 4.50 4.55 ดมีาก 



แต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนปีการศึกษา2549–2553ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและรับผิดชอบการจดัการเรียนการสอน คือ
ผูอ้าํนวยการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าสายชั้น ซ่ึงบทบาท หน้าท่ีในคาํสั่งแต่งตั้ งให้มีการระบุ
ขอบข่าย หนา้ท่ีและความรับผิดชอบไวอ้ย่างชดัเจน  ทั้งดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการวดั
และประเมินผลให้ครบทุกทกัษะ นอกจากนั้ น การแต่งตั้ งให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และการแต่งตั้ ง
มอบหมายครูตามฝ่ายงานอย่างชดัเจน  มีฝ่ายธุรการไวติ้ดต่อประสานงานในโรงเรียน เพ่ือใหก้ารทาํงานเกิดความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทุกโรงเรียนมีการใชแ้ผนพฒันาการจดัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานโดยมีการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ เอกสาร หลกัฐาน ท่ีเก่ียวขอ้งคือ แผนแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและปฏิทินการปฏิบติังาน 
มีการบริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม  และมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล  มีคาํสั่งแต่งตั้งการทาํงานท่ีมีระบบ และ
ดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง พร้อมทั้งมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเน่ือง จากเอกสารหลกัฐานการนิเทศ  คือปฏิทินการนิเทศงาน และมีรายงานผลการปฏิบติังานตามแผนงาน/
โครงการ โดยทั้ง 5 โรงเรียน ใชร้ะบบเดียวกนั คือ ตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานภายใน 15 วนัหลงัการดาํเนินงาน  
นอกจากน้ียงัพบวา่ ทุกโรงเรียนมีการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาระบบสารสนเทศและจดัเกบ็ขอ้มูลตามภารกิจของ
สถานศึกษาในทุกดา้นทั้งทางดา้นวิชาการดา้นงบประมาณ งานการบริหารทัว่ไป และดา้นบุคลากร มีการจดัทาํ
เอกสารสารสนเทศประจาํปีของสถานศึกษา ผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาตลอด 5 ปี     

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร พบว่า แมน้โครงสร้างตามกรอบงานใหญ่ตามกลุ่ม
งานภารกิจด้านการศึกษา เน่ืองจากการเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีรูปแบบการรายงาน
เอกสารต่างๆแบบเดียวกนั แต่โครงสร้างระบบการบริหารท่ีแทจ้ริงภายในโรงเรียนมีการจดัระบบท่ีเป็นหน่วยงาน
ย่อยจากงานใหญ่ และทุกกลุ่มงานมีหัวหน้าและสมาชิกรับผิดชอบชัดเจน เช่น งานธุรการ  งานอาคารสถานท่ี  
งานพสัดุและจดัซ้ือ งานหอ้งสมุดและแหล่งการเรียนรู้  งานสัมพนัธ์ชุมชน เป็นตน้ และหวัหนา้ทุกกลุ่มงานมีเงิน
ประจาํตาํแหน่งในการบริหารงาน ระบบงานดงักล่าวมีความจาํเป็นท่ีตอ้งใหเ้กิดความคล่องตวัสูง  เน่ืองจากการ
เป็นระบบงานเอกชนตอ้งใส่ใจในดา้นการบริการใหเ้ป็นท่ีประทบัใจของผูท่ี้มาติดต่ออยู่เสมอ ดงันั้น ผูบ้ริหารทุก
คนมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่าโครงสร้างการบริหารงานดงักล่าวอยู่ในระดบัดีมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการ
ตรวจสอบยืนยนักบัระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้กลุ่มงาน(รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน) และความ
คิดเห็นของครูผูส้อน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  15 แสดงระดบัความคิดเห็นดา้นแผนการดาํเนินงาน และโครงสร้างองคก์าร และการบริหารอย่างเป็น
ระบบครบวงจรใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 

 
จากตารางท่ี 15  พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความเห็นในปัจจัยป้อนเขา้ด้านแผนการ

ดาํเนินงาน และโครงสร้างองค์การ  และการบริหารอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา               
วา่มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด  ( X =  4.51) 

ผลการประเมินในตวับ่งช้ีท่ี 6  ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล  ขอ้มูลผลการประเมินดา้นปัจจยัป้อนเขา้ จากการศึกษาเอกสารสารสนเทศประจาํปีของสถานศึกษา 
และเอกสารการรายงาน การประเมิน ตนเองของสถานศึกษา  (ปีการศึกษา 2553) ดา้น ครู ผูส้อน หรือผูใ้ห้การ
เรียนรู้ พบว่า สถานศึกษาทุกแห่งมีการประเมินตนเองเก่ียวกบัครูมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงหมายถึงสถานศึกษามีการประเมินพฤติกรรมของครูดา้นจรรยาวิชาชีพครูอยา่งเคร่งครัด และยงั
พบว่าสถานศึกษาทุกแห่งมีคู่มือคุณลกัษณะของครูโรงเรียนคาทอลิกเป็นแนวในการปฏิบติัตน  และจากการตรวจทาน
ขอ้มูลรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี (SAR) ยงัพบว่าทุกแห่งรับครูผูส้อนครูท่ีจบระดบัปริญญาตรีข้ึนไปใน       
(ร้อยละ 100) ในขณะท่ีครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก / โท หรือความถนดัคิดเป็นร้อยละ 100  เช่นเดียวกนักบัอตัราส่วน
จาํนวนครูต่อนกัเรียนของสถานศึกษาทุกแห่ง ดงัแสดงในภาพต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 

รายการท่ีสอบถาม 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน (n = 100) 

X  S.D. 
แปลความ  
หมาย 

1. มีการจดัโครงสร้างการบริหาร  และระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตวัสูง 
ปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  

4.51 0.76 มากท่ีสุด 

2. สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยทุธ์ และมีแนวทางการดาํเนินงานชดัเจน 4.45 0.76 มาก 
3. มีการบริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม  และมีการตรวจสอบ  ถ่วงดุล 4.32 1.07 มาก 
4. มีระบบและดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง 4.45 0.83 มาก 
5. มีการกระบวนการนิเทศ กาํกบั ติดตาม การดาํเนินงาน 4.72 0.49 มากท่ีสุด 
6. มีการประเมินผลการดาํเนินงาน หรือความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 4.62 0.55 มากท่ีสุด 
รวม 4.51 0.73 มากทีสุ่ด 



 
 
ภาพที ่ 12    แสดงอตัราส่วนครู 1  คนต่อจาํนวนนกัเรียนของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 

จากภาพท่ี 12  อตัราส่วนจาํนวนครูต่อนกัเรียนของสถานศึกษาทุกแห่ง พบว่า อตัราส่วนของ
ครู ต่อนกัเรียนตํ่ากว่าท่ีกฎกระทรวงกาํหนด คือ 1 ต่อ 25  ขอ้มูลของทุกโรงเรียนอตัราส่วนของครูต่อนกัเรียนมี
อตัราตํ่ากวา่  1 ต่อ 20  (A = 1  ต่อ 18,  B = 1  ต่อ 19, C = 1  ต่อ 19,  D = 1  ต่อ 18, E=1  ต่อ 17)    

ดงันั้น สามารถสรุปไดว้่าปัจจยัป้อนเขา้ดา้นครูผูส้อนมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ และครูมี
ปริมาณมากกว่าเกณฑท่ี์กฎกระทรวงกาํหนด ซ่ึงถือเป็นจุดแขง็ของสถานศึกษา อยา่งไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากผูบ้ริหาร พบว่าบุคลากรครูมีคุณภาพและมีจาํนวนพอเพียง แต่มีปัญหาเร่ืองการออกกลางครันของครูผูส้อน
ทุกปีการศึกษา หรือการเขา้มาทาํงานในระยะเวลาสั้นๆเพียงระยะเวลาปีการศึกษาเดียว  แลว้ลาออกไปสอบบรรจุเขา้
ทาํงานในหน่วยงานภาครัฐ  ทาํใหข้าดความต่อเน่ืองในการดาํเนินงาน และบุคลากรผูม้ารับผดิชอบใหม่ตอ้งใชเ้วลา
ในการศึกษาเรียนรู้งานใหม่ ซ่ึงงานอ่ืนๆ สามารถศึกษาเรียนรู้ได ้แต่การศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลตามจุดมุ่งหมาย
การพฒันาและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญันั้น ตอ้งใชเ้วลา จึงจะทาํใหก้ารดาํเนินงานเกิดประสิทธิผล อกจากนั้น เก่ียวกบั
การลงทุนของสถานศึกษา  เช่น การใหก้ารอบรม พฒันาครู การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต เพ่ือการสืบคน้ 
การเตรียมตวัสอน และการใชเ้ทคโนโลยปีระกอบการเรียนการสอน พบว่า ครูใชท้รัพยากรท่ีโรงเรียนจดัสรรใหย้งั
ไม่คุม้ค่าส่วนขอ้มูลที่ไดม้าจากการวิเคราะห์แบบสอบถามผูบ้ริหารและแบบสอบถามครูผูส้อนซ่ึงเป็นการ
ตรวจสอบยืนยนัจากระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้กลุ่มงาน (รองผูอ้าํนวยการ) และความคิดเห็น
ของครูผูส้อนต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของครูผูส้อนไดผ้ล
ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี   16   แสดงระดบัความคิดเห็นดา้นการปฏิบติังานของครู 
 

รายการประเมิน 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน (n = 100) 

X  S.D. 
แปลความ  
หมาย 

ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
1.  ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

4.45 0.76 มาก 

2.   ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

4.20 0.83 มาก 

3.  ครูออกแบบและจดัการการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล
และพฒันาการทางสติปัญญา 

4.55 0.63 มากท่ีสุด 

4.   ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน    
มาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

4.75 0.55 มากท่ีสุด 

5.   ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 4.55 0.62 มากท่ีสุด 
6.   ครูใหต้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและ
คุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค 

4.30 0.57 มาก 

7.   ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผดิชอบ และใชผ้ล
ในการปรับการสอน 

4.85 0.49 มากท่ีสุด 

8.   ครูประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 4.60 0.57 มากท่ีสุด 
9.   ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 4.50 0.46 มาก 
รวม 4.53 0.61 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี  16 พบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความเห็นดา้นการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของครูผูส้อนโดยมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.53) 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากครูผูส้อน  คือ ทางโรงเรียนควรรับครูผูส้อนชาวต่างชาติท่ีมีวุฒิการศึกษาดา้นการสอน
ภาษาองักฤษโดยตรง  (n = 2)  คิดเป็นร้อยละ 2.50                                          

ขอ้มูลผลการประเมินด้านปัจจัยป้อนเขา้  ด้านผูบ้ริหารจากการสัมภาษณ์ พบว่าผูบ้ริหาร
โรงเรียนระดบัผูอ้าํนวยการโรงเรียนทุกคนเกิดจากการสรรหาบุคลากรภายในโรงเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนครูและยงัพบว่า 4 ใน 5 คน(ร้อยละ 80) นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิกและ
ไดรั้บทุนสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาจากโรงเรียน  จากการประเมินตามเกณฑ์
พิจารณาร่วมกับการสัมภาษณ์ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน พบจุดท่ีควรพฒันาคือทุกโรงเรียนอยากให้ผูบ้ริหารใช้
หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการ
จดัการ ส่วนขอ้มูลไดม้าจากการวิเคราะห์แบบสอบผูบ้ริหารและแบบสอบถามครูผูส้อนซ่ึงเป็นการตรวจสอบยนืยนั
จากระดับความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดับหัวหน้ากลุ่มงาน (รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน) และความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนดา้นการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลผูบ้ริหาร  ไดผ้ลดงัน้ี 



     ตารางที ่  17   แสดงระดบัความคิดเห็นดา้นการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 
 

รายการประเมิน 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน (n = 100) 

X  S.D. 
แปลความ  
หมาย 

ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
1. ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 4.55 0.57 มากท่ีสุด 
2. ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือ
ผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ 

4.45 0.61 มาก 

3. ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้น
แผนปฏิบติัการ   

4.50 0.78 มาก 

4. ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอาํนาจ 4.45 0.76 มาก 
5. นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 3.85 1.05 มาก 
6.  ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ  คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็ม
ศกัยภาพและเตม็เวลา 

4.40 0.85 มาก 

รวม 4.37 0.77 มาก 
 

จากตารางท่ี  17  พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความเห็นในปัจจยัป้อนเขา้ดา้นการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลผูบ้ริหาร  โดยมีความคิดเห็นในระดบัมาก  ( X = 4.37)     

ขอ้มูลผลการประเมินดา้นปัจจัยป้อนเขา้ ไดม้าจากการวิเคราะห์แบบสอบผูบ้ริหารและแบบสอบถาม
ครูผูส้อนซ่ึงเป็นการตรวจสอบยนืยนัจากระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้กลุ่มงาน(รองผูอ้าํนวยการ
โรงเรียน) และความคิดเห็นของครูผูส้อน ดา้นคณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง  ชุมชน ปฏิบติังานตาม

บทบาท หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ไดผ้ลดงัน้ี 
 

ตารางท่ี   18  แสดงผลการประเมินปัจจยัป้อนเขา้ดา้นคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

รายการประเมิน 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน (n = 100) 

X  S.D. 
แปลความ  
หมาย 

คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง  ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาท หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบกาํหนด 4.70 0.89 มาก 
2. คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบั ติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการดาํเนินงาน
ของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

4.20 0.76 มาก 

3. ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 4.65 0.49 มากท่ีสุด 
รวม 4.52 0.71 มากทีสุ่ด 



จากตารางท่ี 18 พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความเห็นในปัจจยัป้อนเขา้ดา้นคณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล        
โดยมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.52) 

ผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 7  ทรัพยากรดา้นงบประมาณ พบว่าสถานศึกษาดาํเนินการไดใ้น
ระดับดีมาก(คะแนนเฉล่ียตัวบ่งช้ี = 4.60) จากการประเมินตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนมีแผนงบประมาณประจาํปี  
จดัสรรดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่นเจา้ของแผนงาน โครงการ กิจกรรมมีกระบวนการ กาํกบั 
ติดตาม ตรวจสอบการใชง้บประมาณ และรายงานผลให้ผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบ เพื่อนาํผลท่ีไดม้าปรับปรุง พฒันา 
การบริหารงบประมาณต่อไป และจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (หัวหน้างานงบประมาณ) พบว่าในทุกปี
การศึกษาช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ทุกกลุ่มงานและฝ่ายงานจะร่วมจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพประจาํปีของ
สถานศึกษา ซ่ึงจะมีโครงการ กิจกรรมรองรับ และการตั้งงบประมาณของแต่ละงานเอาไว ้เป็นแนวปฏิบติั คือ   
ทุกงานโครงการกิจกรรมหากเป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง แต่ละปีการศึกษาให้เพิ่มงบประมาณได้ 15 เปอร์เซ็นต ์      
หากเป็นงานเฉพาะหรืองานท่ีไม่ไดว้างแผนไวใ้หเ้ขียนบนัทึกขอ้ความเสนอขอและรายงานใหผู้บ้ริหารสูงสุดได้
ทราบ เพื่อการจดัสรรและการอนุมติั ส่วนงบประมาณในด้านการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโรงเรียนไดด้าํเนินงาน
อย่างจริงจงั  โดยมีขอ้มูลอา้งอิงจากการจดัโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลายให้แก่ผูเ้รียน เช่น กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมวนัสาํคญัต่างๆ กิจกรรมวนัคริสตมาส เป็นตน้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าโรงเรียนตอ้งมีการจดัสรร
งบประมาณใหก้บัการพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้นเพราะทุกรายการของโครงการ กิจกรรม นอกจากโรงเรียนจะไดรั้บ
งบประมาณจากเงินสนบัสนุนในโครงการเรียนฟรีอยา่งมีคุณภาพแลว้ บางโครงการ หรือกิจกรรมยงัระบุในการ
เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก็บเพิ่มเติมมาจากผูป้กครอง  เช่น กิจกรรมทศันศึกษา  ค่าบาํรุงห้องสมุด หอ้งคอมพิวเตอร์ ห้อง
ดนตรีและเคร่ืองดนตรี  เป็นตน้  

ผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 8  ทรัพยากรดา้นส่ือ และอุปกรณ์สาํหรับการศึกษา สถานท่ีศึกษา
และบรรยากาศแวดลอ้มพบว่าสถานศึกษาดาํเนินการไดใ้นระดบัดีมาก(คะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ี = 4.80) จากการลง
เก็บภาคสนาม และขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พบว่าอาคารเรียน และห้องเรียนพร้อมวสัดุ  ครุภณัฑแ์ละส่ิงอาํนวยความ
สะดวก หอ้งประกอบอ่ืน ๆ เช่น หอ้งพกัครู  หอ้งชุมนุม ชมรม หอ้งปฏิบติัการทางภาษา  หอ้งสมุด และเอกสาร
ตาํรา และอุปกรณ์ช่วยสืบคน้สาํหรับผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมส่ือการเรียนการสอน และ
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นคอมพิวเตอร์มีทั้ งในห้องสมุด  และห้องเรียน พร้อมทั้ งระบบการจัดการ                  
หนังสือเรียน แบบฝึกหัดและหนังสืออ่านเพิ่มเติมในหลักสูตร และนอกหลักสูตร  ซ่ึงจากการสัมภาษณ์
บรรณารักษใ์หข้อ้มูลว่าโรงเรียนส่งเสริมการใชร้ะบบการสืบคน้ขอ้มูล และการใชอิ้นเตอร์เนต แต่หนงัสือซ่ึงเป็น
แหล่งการเรียนรู้หลกัก็มีความสําคญัซ่ึงโรงเรียนมีงบประมาณการจัดซ้ือหนังสือเขา้ห้องสมุดทุกปีการศึกษา 
นอกจากนั้นยงัมีสภาพแวดลอ้มร่มร่ืนในโรงเรียน สดช่ืน สวยงาม และ มีชีวิตชีวา ความสะอาดของบริเวณ
โรงเรียนเป็นเร่ืองท่ีเห็นไดช้ดัและมีความโดดเด่นมากท่ีสุด สภาพการจดัการสถานท่ีศึกษา มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย หอ้งนํ้ามีความสะอาด ถูกสุขลกัษณะ จากการสมัภาษณ์นกัการภารโรงพบว่าการทาํความสะอาดหอ้งนํ้ า
ตอ้งทาํ 2 คร้ังต่อวนั คือภาคเชา้หลงัจากพกัย่อย หรือพกัรับประทานอาหารว่าง เวลาประมาณ 11.00 น. หลงัจาก
นั้นทาํอีกคร้ังในช่วงบ่ายท่ีผ่านการใชใ้นช่วงพกัเท่ียง  ดา้นความสงบ ความสะดวกสบายโรงเรียนมีความพยายาม
ในการจดัสรรทรัพยากรท่ีเอ้ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รียน เช่นในหอ้งเรียนประกอบ ดว้ยคอมพิวเตอร์สาํหรับ



การสืบคน้ เช่ือมต่อกบัโทรทศัน์สาํหรับอาํนวยความสะดวกดา้นการเรียนการสอน  มีพดัลมติดตั้งเพดานห้องละ 2  ตวั  
โรงเรียน E  ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มน้ีมีหอ้งทางเลือกสาํหรับนกัเรียนคือสามารถเลือกเรียนหอ้ง
พดัลมและหอ้งเรียนปรับอากาศไดใ้นทุกระดบัชั้น  นอกจากนั้นดา้นความปลอดภยัทุกโรงเรียนมีระบบการรักษา
ความปลอดภยัท่ีเขม้งวด มียามรักษาการหนา้ประตูโรงเรียน มีการจดัครูเวรประตูรับส่งนกัเรียนทุกเช้าและเยน็ 
บุคคลภายนอกท่ีผา่นเขา้ออกตอ้งแลกบตัรสําคญั เช่นบตัรประจาํตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ และตอ้งผา่นการ
ติดต่อท่ีฝ่ายงานธุรการก่อนเท่านั้น และมีการจดัเวรให้ครูประจาํชั้นทุกคนดูแลนักเรียนในทุกช่วงของวนัเช่น
กิจกรรมตอนเชา้ดูแลการอ่านหนงัสือตามโครงการรักการอ่าน  พกักลางวนัมีเวรประจาํจุดต่างๆเช่นบริเวณกลาง
สนาม บริเวณทางข้ึนอาคารเรียนทุกดา้น  ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นแนวการปฏิบติัและเป็นวฒันธรรมการปฏิบติัท่ีเขม้แขง็ 
และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะดา้นการบริหารจดัการในโรงเรียนเอกชน  ความมีเอกลกัษณ์ทุกโรงเรียนมีความชดัเจน
โดดเด่นในการเป็นสถานศึกษาคาทอลิก คือ การมีสัญลกัษณ์ของ  พระแม่มารีย ์และพระเยซูเจา้ในสถานศึกษา 
และมีสญัลกัษณ์ไมก้างเขนติดในทุกหอ้งเรียนการมีโบสถป์ระจาํโรงเรียนซ่ึงใชใ้นพิธีทางศาสนา  การสวดภาวนา
ในตอนเชา้  ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศความเป็นสถานศึกษาคาทอลิก  

 
 
 
 
 
 
  
ภาพที ่ 13   ประกอบการประเมินทรัพยากรดา้นส่ือ และอุปกรณ์สาํหรับการศึกษา สถานท่ีศึกษาและบรรยากาศ

แวดลอ้ม 
 

ขอ้มูลผลการประเมินดา้นปัจจยัป้อนเขา้ไดม้าจากการวิเคราะห์แบบสอบผูบ้ริหารและ
แบบสอบถามครูผูส้อนซ่ึงเป็นการตรวจสอบยืนยนัจากระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัหัวหนา้กลุ่มงาน
(รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน) และความคิดเห็นของครูผูส้อนดา้นความพร้อมของอาคารสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความ
สะดวก  และสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพไดผ้ลดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  19  ระดบัความคิดเห็นสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันา
เตม็ศกัยภาพ 

 

รายการประเมนิ 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน (n = 100) 

X  S.D. 
แปลความ  
หมาย 

1.  ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั  มีส่ิงอาํนวย
ความสะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพท่ีใชก้าร ไดดี้  สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่ง
เรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

4.60 0.60 มากท่ีสุด 

2.  จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 4.45 0.76 มาก 
3.  จดัห้องสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ย
ตนเองและ/หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

4.45 0.83 มาก 

รวม 4.50 0.73 มาก 
 

จากตารางท่ี 19  พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความเห็นสอดคลอ้งกนัในปัจจยัป้อนเขา้ดา้น
สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเต็มศกัยภาพ  โดยผูบ้ริหารมีความ
คิดเห็นในระดบัมีความเหมาะสมมาก  ( X =  4.07)  ครูผูส้อนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมมาก  ( X =  4.50) 
จากการประเมินในแต่ละตวับ่งช้ี ภาพรวมด้านปัจจัยป้อนเขา้ตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน พบว่า ปัจจัย
ป้อนเขา้ดา้นโครงสร้างระบบการบริหารจดัการภายในสถานศึกษามีความคล่องตวัสูง สามารถปรับเปล่ียนไดต้าม
ความเหมาะสม เอ้ือต่อการบริหารจดัการเชิงระบบมีความสอดคลอ้งสนบัสนุนการดาํเนินงานอยูแ่ลว้จึงไม่ตอ้งมี
การปรับเปล่ียนอีก ส่วนทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา พบว่าบุคลากรครู มีคุณภาพและมีจาํนวน
พอเพียง แต่มีปัญหาการออกกลางครันของครูผูส้อนทุกปีการศึกษา ทาํใหข้าดความต่อเน่ืองในการดาํเนินงาน และ
บุคลากรผูม้ารับผิดชอบใหม่ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาเรียนรู้งานใหม่ จึงควรมีมาตรการและการจูงใจใหบุ้คลากร
รักโรงเรียนและอยูใ่นโรงเรียนต่อไป เช่นการสนบัสนุนดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ การให้อตัราเงินเดือนท่ีเป็น
แรงจูงใจ เป็นตน้ ส่วนผูบ้ริหารระดบัผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่ีไดม้าจากการสรรหาและแต่งตั้ง พบว่าผูบ้ริหารมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์พิจารณาในระดับมาก และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและ
ผูป้กครอง อยู่ในระดบัมาก  ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้ม  ส่ือ และอุปกรณ์สําหรับการศึกษา รวมถึงการบริการท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ทุกสถานศึกษามีความพร้อมอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น สามารถสรุปไดว้่าปัจจยั
ป้อนเขา้จึงมีความเหมาะสมในระดบัมาก 

1.3 ด้านกระบวนการ (Process  Evaluation)  
ประเด็นการประเมินในดา้นน้ีมุ่งหวงัตรวจสอบในการปฏิบติังาน การใชท้รัพยากร และการ

ดาํเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ (หาความแตกต่างระหว่างการปฏิบติัจริงกบัท่ีคาดหวงั)มี
ปัญหาหรือส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง และมีขอ้เสนอแนะอะไร  เพื่อการแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันา  
จากตารางสรุปภาพรวมตามเกณฑพิ์จารณาจากคูมื่อการประเมินดงัต่อไปน้ี 
 



ตารางที ่  20    แสดงผลการประเมินดา้นกระบวนการ 

 
จากตารางแสดงผลการประเมินดา้นกระบวนการ  เหตุผลท่ีทาํใหส้ถานศึกษามีผลการประเมิน

ดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก คือ ผลการจดัการศึกษาท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบักระบวนการจดัการศึกษา 
รวมถึงปัจจยัสนบัสนุน  ความสอดคลอ้ง และขอ้จาํกดัในการดาํเนินงานตามแต่ละตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

ผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 9   สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
อยา่งรอบดา้นผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก ผลการประเมินมาจากตวับ่งช้ียอ่ย  2 ตวับ่งช้ียอ่ย ดงัตารางต่อไปน้ี   
 
ตารางท่ี  21    แสดงผลการประเมินรวมตวับ่งช้ีท่ี 9 
 

องค์ประกอบการประเมินและตัวบ่งช้ี 
ระดับคะแนนของโรงเรียน คะแนน 

เฉลีย่ 
ระดับ 
คุณภาพ A B C D E 

ตวับ่งช้ีท่ี 9  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ กิจกรรมพฒันาคุณภาพ ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  9.1   สถานศึกษามีการจัด
หลกัสูตร และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
อยา่งรอบดา้น 

5 5 5 4 5 4.80 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีย่อยท่ี 9.2  กระบวนการการจดัการ
เรียนรู้ของครู 

4 5 4 4 4 4.25 ดี 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ตัวบ่งช้ีท่ี 9 4.50 5 4.50 4 4.50 4.50 ด ี
   

จากตาราง   21  ผลการประเมินตวับ่งช้ีย่อยท่ี 9.1สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร และกิจกรรม
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก (คะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ี = 4.8) จากการ
ประเมินโดยใช้เกณฑ์การพิจารณา เน่ืองมาจากสถานศึกษาทุกแห่ง  มีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้            
การจดัทาํสาระของหลกัสูตรสถานศึกษา คือการใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
และกรอบสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ินกาํหนดโดยเขตพื้นท่ีการจดัการศึกษา และสถานศึกษาบริหารหลกัสูตรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยส่งเสริมดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

องค์ประกอบการประเมนิและตัวบ่งช้ี 
ระดับคะแนนของโรงเรียน คะแนน 

เฉลีย่ 
ระดับ 
คุณภาพ A B C D E 

ตวับ่งช้ีท่ี 9  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และ กิจกรรมพฒันาคุณภาพ 
ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

4.5 5 4.5 4 4.5 4.50 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 10  ประสิทธิผลดา้นการดาํเนินงาน
ตามภารกิจการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา 

5 5 5 5 4 4.80 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียดา้นกระบวนการ 4.75 5.00 4.75 4.50 4.25 4.65 ดีมาก 



สาํคญัจดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั  ความสามารถและความสนใจ โดยมีขอ้มูล
ประกอบการพิจารณา คือเอกสาร  หลกัฐาน และร่องรอยการปฏิบติังาน เช่น เอกสารหลกัสูตรการจดักิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงพบว่าในระดบัประถมศึกษา (ป.1 -6) โครงสร้างรายวิชาของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จดัให้ผูเ้รียน  เรียนไม่เกิน 1,000 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา คิดเป็นวนัละ 5 
ชัว่โมง แต่ทางโรงเรียนทุกแห่งมีวิชาคริสต์ศาสนาในทุกระดบัชั้น 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ เป็นวิชาเพิ่มเติมและ 
กาํหนดโครงสร้างใหเ้รียน 1,200  ชัว่โมงต่อปีการศึกษา  คิดเป็นวนัละ 6 ชัว่โมง  วิชาท่ีเพิ่มเติมข้ึนมาอีกสัปดาห์
ละ 4 ชัว่โมงนั้น คือวิชาภาษาองักฤษเป็นวิชาเพิ่มเติมพิเศษของสถานศึกษาในทุกระดบัชั้น โดยมีครูชาวต่างชาติ
เจา้ของภาษาเป็นผูส้อนและหลกัสูตรพิเศษภาษาองักฤษน้ีประเมินผลทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน
ครบทุกทกัษะในการจดัหลกัสูตรพิเศษน้ีทั้ง 5 โรงเรียนมีแนวทางการปฏิบติังานเหมือนกนั โดยคือว่าเป็นจุดขาย
ของโรงเรียน ซ่ึงไดรั้บการตอบรับอยา่งดีจากผูป้กครองนกัเรียน  โดยโรงเรียนท่ีเป็นตน้แบบแห่งแรก คือโรงเรียน
มหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เร่ิมในปีการศึกษา 2547 และโรงเรียนอ่ืนๆไดท้ยอยนาํไปใชใ้นปีการศึกษา 
2549 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่นเร่ิมดาํเนินการ และในปีการศึกษา 2550 อีก 3 โรงเรียนท่ีเหลือไดจ้ดัระบบ
การเรียนการสอนดงักล่าวตามมา ซ่ึงหลกัสูตรดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหน่วยงานตน้สังกดั 
และสนบัสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยทุก
โรงเรียนมีโครงการนิเทศ กาํกบั ติดตาม กระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู  การมีระบบตรวจสอบการทาํงานท่ี
เขม้แขง็ในดา้นการส่งงานของครูทั้งการผลิต และจดัหาส่ือประกอบการเรียนการสอน การส่งแผนการจดัการเรียนรู้
ของครู  เอกสารงานวิจยัในชั้นเรียน ซ่ึงกาํหนดใหส่้งคนละ 1 เล่ม นอกจากนั้นยงัมีเอกสารการสอนซ่อมเสริมซ่ึง
เป็นหลกัฐานสําคญัท่ีทางโรงเรียนใช้ในการปรับปรุงพฒันานกัเรียนดา้นการเรียนการสอน จากการสัมภาษณ์
เพิ่มเติมจากหวัหนา้ฝ่ายวิชาการของทุกโรงเรียน  ทราบว่าแนวทางการปฏิบติัดงักล่าวนอกจากเป็นการช่วยเหลือ
นกัเรียนแลว้ยงัเป็นหลกัฐานสาํคญัในการบ่งช้ีว่าเป็นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ทั้ง
เป็นการจดัระบบช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน และเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานการจกั
การศึกษาและรองรับการตรวจสอบมาตรฐานจาก สมศ. อีกทางหน่ึงดว้ย  สาํหรับการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี
ส่งเสริม และตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน นั้น ทางโรงเรียนมี
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลาย  โดยกิจกรรมท่ีจดัข้ึนใช้มาตรฐานการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเป้าหมายหลกัในการในการจดัทาํโครงการและกิจกรรม ซ่ึงกิจกรรมมี
มากมาย โดยเป้าหมายเชิงปริมาณผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม คือนักเรียนทุกคน(ร้อยละ 100) และเป้าหมายการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการจดังาน โครงการ กิจกรรมอยูท่ี่ร้อยละ 80 ทุกงาน โครงการ กิจกรรมมีการติดตามประเมินผล 
และการเขียนรายงานสภาพความสาํเร็จในเอกสารรายงานการพฒันาตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

นอกจากนั้นขอ้มูลสนับสนุนผลการประเมินด้านกระบวนการจดัการศึกษา ที่ได้มาจาก
การวิเคราะห์แบบสอบถามผูบ้ริหารและแบบสอบถามครูผูส้อนซ่ึงเป็นการตรวจสอบยืนยนัจากระดบัความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้กลุ่มงาน(รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน) และความคิดเห็นของครูผูส้อนดา้นสถานศึกษา
มีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นไดผ้ลดงัตารางน้ี 
 
 



ตารางท่ี  22  แสดงระดับความคิดเห็นด้านสถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

 
จากตารางท่ี 22   พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความเห็นไม่สอดคลอ้งกนัในปัจจยัป้อนเขา้

ด้าน สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน           
โดยผูบ้ริหารมีความคิดเห็นในระดบัมีความเหมาะสมมาก ( X =  4.11) ครูผูส้อนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม
มากท่ีสุด  ( X =  4.59) 

ผลการประเมินตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 9.2  กระบวนการการจดัการเรียนรู้ของครู  ผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัดีซ่ึงประเมินจากกระบวนการการจดัการเรียนรู้ของครู  และระดบัความสามารถจดักระบวนการเรียนรู้ได้
อยา่งมีคุณภาพโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั จาํนวน 5  ขอ้  ต่อไปน้ี  1) การวิเคราะห์หลกัสูตรและตั้งเป้าหมายการ
เรียนรู้ 2)การออกแบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 3) การจดัและใชส่ื้อให้เหมาะสมกบั
กิจกรรม และการจดับรรยากาศ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  4) ประเมินความกา้วหนา้ทางการเรียนของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย และนาํผลการประเมินมาใชพ้ฒันาผูเ้รียน  และ 5) ศึกษาคน้ควา้  วิจยั และนาํไปใชป้รับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนเพ่ือพฒันาส่ือ และกระบวนการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงการประเมินผลในตวั
บ่งช้ีท่ี 9.2  น้ีหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผูร่้วมกนัประเมินกระบวนการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของตนเอง และผลการประเมินเม่ือรวมสมาชิกครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นภาพรวมของโรงเรียน 
และเทียบกบัเกณฑแ์ลว้ไดผ้ล  ดงัน้ี    
 
 
 

รายการท่ีสอบถาม 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน (n = 100) 

X  S.D. 
แปลความ  
หมาย 

1.  หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 4.45 0.83 มาก 
2. จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลายหลายให้ผู ้เ รียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

4.85 0.49 มากท่ีสุด 

3. จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ 
ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

4.45 0.51 มาก 

4.  สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุป
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

4.60 0.60 มากท่ีสุด 

5. นิเทศภายใน  กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.75 0.55 มากท่ีสุด 

6. จดัระบบช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 4.45 0.83 มาก 
รวม 4.59 0.63 มากทีสุ่ด 



ตารางท่ี  23   แสดงผลการประเมินตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 9.2    

 
จากตารางตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 9.2 กระบวนการการจดัการเรียนรู้ของครูอยูใ่นระดบัดี (ร้อยละ 79.20) 

จากเกณฑก์ารพิจารณาพบว่า มีเพียงโรงเรียนเดียวท่ีจาํนวนครูสามารถปฏิบติัตามเกณฑ์การพิจารณาในระดับ      
ดีมาก (โรงเรียน B) นอกนั้นปฏิบติัตามเกณฑ์ไดใ้นระดับดี ซ่ึงส่วนตอ้งปรับปรุงคือ การออกแบบการเรียนรู้        
ท่ีตอบสนองต่อผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และ ศึกษาคน้ควา้  วิจัย และนําไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สมํ่าเสมอ ตลอดจนเพื่อพฒันาส่ือ และกระบวนการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงกระบวนการจดัการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 ท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ซ่ึงยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองเต็มตาม
ศกัยภาพ  โรงเรียนไดพ้ฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ครูตอ้งปรับวิธีการจดัการเรียนการสอน จดักระบวนการเรียน
การสอนทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนควบคู่กนัไป เนน้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การปฏิบัติด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย สอนให้กล้าพูด กล้าคิด กล้าทาํ                
กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม มีภาวะผูน้าํ ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนท่ีสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างมีความสุข  แต่จากการประเมิน พบว่ากิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้อยูใ่นชั้นเรียน และยงัมีครูยดึตนเองเป็นศนูยก์ลางในการเรียนการสอน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ครู
ท่ีมีการปรับตวั และใชส่ื้อเทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนการสอนนอ้ย คือครูท่ีมีอาวุโส แมน้โรงเรียนจะติดตั้ง
ระบบอินเตอร์เนตในทุกหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการอ่ืนๆ แต่กย็งัไม่มีการใชท่ี้มีประสิทธิผล 

นอกจากนั้น  ขอ้มูลผลการประเมินดา้นกระบวนการ  ไดม้าจากการจดักลุ่มสนทนา (focus 
group) ระหว่างผูวิ้จยั กบั หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ซ่ึงเป็นผูป้ระเมิน
ดา้นระบบและกลไกการบริหารกระบวนการจดัการเรียนรู้ ผลการประเมินแยกตามหวัขอ้การประเมินตาม
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  ประเด็นท่ีมุ่งประเมิน ดงัน้ี คือ  

1) การจดักระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ มี 3 ตวับ่งช้ี
ยอ่ย คือ  

1.1)   มีการวางแผนการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  พบว่า โรงเรียนไดมี้การดาํเนินงาน
ตามตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 1 ไดใ้นระดบัมาก กล่าวคือครูทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลกัสูตรและพฒันาหลกัสูตร 
การเขียนคาํอธิบายรายวิชา การกาํหนดหน่วยการเรียนรู้ดว้ยตนเองทาํใหค้รูสามารถวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้เพ่ือ
นาํมาจดักระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลกัสูตร และครูผูส้อนทุกคนสามารถนาํหลกัสูตรไปใช้ได้

 
ประเดน็การประเมิน 

ระดบัคุณภาพของโรงเรียนและร้อยละ ระดบั
คุณภาพ A B C D E 

ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 9.2   กระบวนการการจดัการเรียนรู้ของครู 
ร้อยละของครูท่ีปฏิบติัตามเกณฑป์ระเมิน 72.00 95.00 75.00 78.00 76.00 79.20 
ระดบัคุณภาพ ดี ดีมาก ดี ดี ดี ด ี



อยา่งมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้น ยงัไดท้าํวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและการ
เรียนการสอน อยา่งจริงจงั เช่น มีงานวิจยั  มีการบนัทึกผลหลงั การสอนเพือ่มาพฒันาและปรับปรุงการเรียน      
การสอนอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้   

1.2) การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้มีการ
ดาํเนินงานตามตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2 ไดใ้นระดบัมาก กล่าวคือโรงเรียนมีการนิเทศ กาํกบั ติดตามการเรียนการสอนอยา่ง
เคร่งครัด จริงจงั โดยการนิเทศการสอนจากผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
นิเทศการเรียนการสอนครูภายในโรงเรียน โดยครูท่ีมาทาํการสอนใหม่ นิเทศแบบสังเกตการสอน ครูท่ีบรรจุแลว้ 
นิเทศแบบใช้การนิเทศแบบคลินิก โดยครูผูส้อนเป็นผูนิ้เทศกันเอง เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนการ เรียนรู้
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั นอกจากนั้นยงัมีการตรวจสอบติดตามการจดักระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการ
เรียนรู้ โดยการกาํหนดส่งรายงานคุณภาพการจดัการเรียนรู้ และผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของครูแต่ละรายวิชาเพื่อการ
ปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ครูทุกคนมีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับวิชาท่ีสอนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผูเ้รียน 

1.3) มีการใช้ส่ือ  อุปกรณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเน้ือหา  และเพียงพอกับผู ้เ รียน                      
ทุกโรงเรียนไดติ้ดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ ทุกหอ้งเรียนเพื่อใหค้รูผูส้อน
ไดใ้ชส่ื้อ เทคโนโลยีประกอบการจดัการเรียนการสอนทุกรายวิชา  นอกจากนั้นฝ่ายวิชาการมีโครงการผลิตส่ือ   
นวตกรรม และอปุกรณ์ประกอบการเรียนรู้ โดยกาํหนดใหค้รูผูส้อนทุกคนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลิตส่ือการ
เรียนการสอนดว้ยตนเองเพิม่เติมอยา่งนอ้ย ภาคเรียนละ 1 ช้ินงาน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนและ   
นกัเรียนทุกคนในโรงเรียนเรียนรู้ใน หอ้งเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2)  กระบวนการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนตรงตามสภาพจริง  มี 2 ตวับ่งช้ียอ่ย  คือ                        
2.1)   มีการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง โรงเรียนได้

มีการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ได้ในระดบัดี กล่าวคือ  โรงเรียนได้พฒันาระบบการวดัและประเมินผลให้
สอดคลอ้งกับหลักสูตร โดยจัดให้มีวิธีการวดัผลอย่างหลากหลาย ตามสภาพจริงในชั้นเรียน และนําผลการ
ประเมิน มาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนรายบุคคล  ส่งผลให้นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นพุทธิพิสัย และจิต
พิสัย เป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสูตร รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ขอ้สอบเพ่ือให้มีการจดัเก็บแบบทดสอบท่ีมี
คุณภาพไวใ้ช้ต่อไป ทั้งน้ีการดาํเนินงานประกอบดว้ย 1) การกาํหนดวิธีการและเกณฑ์การวดัและประเมินผล       
ท่ีหลากหลายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) การจดัทาํขอ้สอบมาตรฐานและงานคลงัขอ้สอบ 3) การวิเคราะห์
ขอ้สอบเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและ การเรียนการสอน  ทั้ งน้ีการดําเนินงานมีเอกสารหลักฐานยืนยนั เช่น             
แบบบนัทึกการนิเทศ ปพ.5  ปพ.6  แฟ้มสะสมผลงานนกัเรียน โครงงานต่างๆ แบบบนัทึกการประชุม บนัทึกผล
หลงัการสอน  เป็นตน้  และ จากการประเมินดา้นการบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงาน จากแบบประเมิน  

2.2) มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
โรงเรียนได้มีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 ได้ในระดับดี กล่าวคือให้ครูผูส้อนทาํการวิจัยในชั้ นเรียน 
(classroom action   research)  หาความรู้หรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนเพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิด
จากการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเอง หรือ เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยกาํหนดใหค้รูผูส้อนทุก
คน ไดท้าํวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและ การเรียนการสอน มีเอกสารหลกัฐานยืนยนั เช่น แบบ



ตรวจสอบการส่งงานวิจยัแบบบนัทึกการประชุม บนัทึกผลหลงัการสอน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีงานติดตาม
คุณภาพผูเ้รียน   การติดตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การตรวจสมุด การตรวจแฟ้มสะสมงานของนกัเรียนทุกคน 
โดยหน้าท่ีการดาํเนินงานของครูทุกคนและสังกดักลุ่มสาระการเรียนรู้ รับผิดชอบตามแผนงานท่ีกาํหนดไวท่ี้
แผนปฏิบติัการประจาํปีและแผนพฒันาสถานศึกษา มีการประเมินแผนงานและสรุปผลการดาํเนินงานเม่ือส้ินสุด
โครงการอย่างเป็นระบบ มีการรายงานผลให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูบ้ริหารรับทราบ เม่ือส้ินภาคเรียนและส้ินปี
การศึกษา  ทั้งน้ีเพือ่ส่งผลคุณภาพผูเ้รียนมากท่ีสุด      

นอกจากนั้น  ขอ้มูลผลการประเมินดา้นกระบวนการ ไดม้าจากการจดัสมัภาษณ์กลุ่ม (group   
interview)   ระหวา่งผูวิ้จยั  และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  ซ่ึงถือว่าเป็นตวัแทนครูผูส้อนและเป็นหวัหนา้ระดบั
ชั้นตน้เป็นผูใ้หข้อ้มูลดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน ผลการประเมินมีความสอดคลอ้งตรงกนักบั
ขอ้มูลจากหวัหนา้ฝ่ายงาน โดยมีรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 

1) การศึกษาภูมิหลงัของนกัเรียนเพื่อเตรียมการในจดัการเรียนการสอน พบว่า หวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าไดป้ฏิบติัในระดบัมาก เพราะโรงเรียนทั้ง 5 แห่งปฏิบติัตามแนวทาง
เดียวกนัคือ การมีครูประจาํชั้น 2 คนช่วยกนัดูแลนกัเรียนในหอ้งเรียนของตนเอง ซ่ึงเรียกว่าพ่อครู แม่ครูดูแลลูกรัก มี
แฟ้มบนัทึกประวติัผูเ้รียนทั้งทางดา้นวิชาการและดา้นความประพฤติ มีการส่งต่อขอ้มูลในทุกปีการศึกษา  โดยการ
ดาํเนินงานดงักล่าว  ครูผูส้อน มีการประชุมประมวลผลการดาํเนินงาน ปรึกษาหารือกนัเพื่อวางแผนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของตนเองในทุกสัปดาห์ ซ่ึงมีตารางกาํหนดการประชุมบรรจุไวใ้นตารางสอนของครูผูส้อนทุกคน และ
จดัทาํแผนการสอนอย่างเป็นระบบ คือการส่งแผนการจดัการเรียนรู้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 สัปดาห์ก่อนการสอนจริง 
ในการเตรียมความพร้อมนกัเรียนก่อนเรียนทุกคร้ัง รวมทั้งการกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น รักและสนใจ
เรียน พร้อมทั้งสอบถามความตอ้งการของผูเ้รียน เพือ่ใหค้วามช่วยเหลือ  ไดถู้กตอ้ง   

2) การวางแผนการเรียนรู้และใช้แหล่งทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน พบว่า  
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่าความพร้อมในการเตรียมตวัก่อนสอนอยู่ในระดบัมาก
โดยครูผูส้อนทุกคนจะมีกาํหนดการสอนรายปี และรายภาคเรียนทุกคน หนงัสือและคู่มือการสอนถูกคดัเลือกก่อน
เปิดภาคเรียน จากนั้นออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้จดัทาํล่วงหนา้ก่อนสอนอย่าง
นอ้ย 1 สัปดาห์ และส่งท่ีหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝ่ายวิชาการตามลาํดบั การจดัเตรียมเอกสารประกอบการ
สอนจดัทาํล่วงหน้า  1 สัปดาห์ เพ่ือส่งอดัสําเนาตามระเบียบของทางโรงเรียน  ทั้งน้ี จากการตรวจสอบเอกสาร 
พบว่าการวางแผน และลาํดบัขั้นตอนในการสอนกาํหนดไวใ้นแผนการสอนอย่างชดัเจน  มีการระบุผลการเรียนรู้    
ท่ีคาดหวงั และจุดประสงค ์รวมทั้งองคป์ระกอบต่างๆของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยครูผูส้อนทุกคนจะสอนโดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยให้ครูยึดหลกัเกณฑข์องการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหอ้งเรียน 8 ประการตามเกณฑข์อง 
สมศ. คือ กระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู (1) เป้าหมายการเรียนการสอนในรายวิชา (2)วิเคราะห์นกัเรียน
เป็นรายบุคคล (3)การออกแบบการเรียนรู้ 4)จดับรรยากาศการเรียนการสอน (5) การใช้ส่ือประกอบการสอน    
(6)ประเมินผูเ้รียน (7) การปรับเปล่ียนการสอนหลงัการประเมิน และการสอนซ่อมเสริม (8) การศึกษาวิจยัในชั้น
เรียน นอกจากนั้นโรงเรียนยงัมีการประเมิน มีเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การใชส่ื้อการเรียนการสอน 
เกมและเพลงประกอบการเรียนรู้ของผูเ้รียน การดาํเนินงานดงักล่าวมีเอกสารและหลกัฐานอา้งอิงคือ แผนการ



จดัการเรียนรู้  บนัทึกผลหลงัการสอน  ส่วนส่ือ เช่น แผนภูมิ แผนภาพติดผนัง เอกสารใบงาน ใบความรู้ แผ่นซีดี  
วสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการสอน เช่น  เคร่ืองเล่นซีดี  โทรทศัน ์และคอมพวิเตอร์ท่ีปรากฏในทุกหอ้งเรียน  

3) การบริหารและการจัดการในชั้นเรียน พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความ
คิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่อยูใ่นระดบัมาก มีการกาํหนดขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน การจดัการในชั้นเรียน
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นว่า ในการคุมชั้นเรียนมีความสําคญัมาก เพราะห้องเรียนมีขนาดใหญ่ (เฉล่ีย 45 คน ต่อ
หอ้งเรียน)  การเรียนการสอนมีการจดั หรือแบ่งกลุ่มผูเ้รียนตามกลุ่มเก่ง กลาง อ่อนเพ่ือใหก้ารช่วยเหลือผูเ้รียนได้
อยา่งมี ประสิทธิภาพ ทาํไดค้่อนขา้งยากเพราะมีนกัเรียนเยอะเกินไป แต่ครูมีความพยายามช่วยนกัเรียนกลุ่มเรียน
อ่อน โดยการช่วยอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจ และใหแ้บบฝึกหดัพิเศษท่ีนอ้ยกว่าเพื่อนในหอ้ง  ส่วน การควบคุมชั้นเรียน
อยู่ในระดบัดีมาก เพราะ หลงัการสอนทุกชั่วโมงครูผูส้อน ประเมินการสอนและจดัทาํบนัทึกหลงัการสอนเพื่อ
ปรับปรุงพฒันาในคาบต่อไป การดาํเนินงานดังกล่าว มีหลกัฐาน และเอกสารอา้งอิง คือ แผนการจดัการเรียนรู้  
บนัทึกผลหลงัการสอน และแบบประเมินผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  การทาํวิจัยในชั้นเรียนของครูผูส้อนรายวิชา             
การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการจดัป้ายนิเทศต่างๆ ท่ีเปล่ียนเน้ือหาทุก 2 สปัดาห์เป็นตน้  

4) การวดัผลและประเมินผลในรายวิชา (measurement and evaluation)  พบว่า  หวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่านอกจากการประเมินผลตามสภาพจริงเป็นรายหน่วยท่ีควบคู่ไป
กบักระบวนการเรียนการสอนแลว้ การวดัผลและประเมินผลในระดบัสถานศึกษามีจาํนวนคร้ังมากเกินไป คือการ
จดัปีการศึกษาละ 4 คร้ัง ภาคเรียนละ 2 คร้ังซ่ึงการจดัการสอบเชิงระบบดงักล่าว คือการประเมินผูเ้รียนในระดบั
สถานศึกษามีทุก 10 สัปดาห์หลงัการสอบ กอปรกบัการมีนโยบายขอ้สอบร่วมของโรงเรียนในเครือครูตอ้งเร่งสอน
ตามจุดประสงคท่ี์ออกขอ้สอบร่วม และการมีระเบียบหรือแนวปฏิบติัความเคร่งครัดมากจนเกินไป เช่นการกาํหนด
ปฏิทินวนัสอบเดียวกนั ทาํใหข้าดความยดืหยุน่ แต่ไม่สามารถยกเลิกระบบได ้เพราะเป็นแนวการปฏิบติัท่ีผูป้กครอง
ชอบ อยา่งไรก็ตามจุดเด่นในการวดัและประเมินผลท่ีมีความเคร่งครัด จริงจงัในแนวการปฏิบติัท่ีถือว่าไดผ้ลดี คือ
รายวิชาภาษาองักฤษ และภาษาไทย โดยครูผูส้อนทุกคนมีการกาํหนดแนวการวดัและประเมินผลผูเ้รียนในทิศทาง
เดียวกนั คือการมีเป้าหมายการวดัระดบัความสามารถของผูเ้รียนทุกทกัษะ คือ การฟัง  การพูด การอ่านและการ
เขียนโดยทุกทกัษะมีความสาํคญัเท่ากนัคือวดัร้อยละ 25 ของทุกทกัษะ และการสอบภาษาองักฤษจดัทาํชุดขอ้สอบ
ทุกทกัษะเป็นแนวคู่ขนานกบัขอ้สอบวดัความสามารถทางภาษาของมหาวิทยาลยัแคมบริดจ์ เพื่อให้ชุดขอ้สอบมี
มาตรฐาน และหวัหนา้ทีมครูผูส้อนชาวต่างชาติ เป็นผูต้รวจสอบคุณภาพของชุดขอ้สอบ ก่อนนาํไปทดสอบจริงกบั
ผูเ้รียน ซ่ึงการดาํเนินงาน มีเอกสารขอ้สอบทุกทกัษะเป็นหลกัฐาน ในการวดัและตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียนออกมา
เป็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นอกจากนั้นครูผูส้อนยงัมีแบบประเมินความสามารถของนกัเรียนทุกทกัษะตามสภาพ
จริงท่ีปรากฏในชั้ นเรียน พร้อมทั้ งประเมินพฤติกรรม และความรับผิดชอบของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ส่งให้
ผูป้กครองนักเรียนทราบ  ภาคเรียนละ  1 คร้ัง  ส่วนการรายงานผลการเรียน พบว่า ครูผูส้อนและครูผูช่้วยสอนมี
ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่าอยู่ในระดับดีมาก โดยครูผูส้อนทุกคนตอ้งทาํรายงานการประเมินผลผูเ้รียนส่งต่อ
ผู ้บริหารตามลําดับและส่งผลการเรียนต่อผู ้ปกครองทุกคร้ังหลังการจัดสอบรวม  4 คร้ังต่อปีการศึกษา                          
การดาํเนินงานดงักล่าวมีเอกสารอา้งอิง คือ แบบประเมินผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และแบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน (ปพ.6) 
 



ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง /พฒันาทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม 
1) ควรจัดให้มีนักเรียนในอตัราท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนซ่ึงจากการแสดง

ความคิดเห็นของครูผูส้อนในกลุ่มสนทนาพบว่าอตัรานักเรียนต่อหอ้งมีจาํนวนมากเกินไป โดยครูหัวหน้ากลุ่ม
สาระมีแนวความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัวา่อตัราท่ีเหมาะสมต่อหอ้ง คือ นกัเรียน 40  คนต่อ 1 หอ้งเรียน 

2) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมด้านอ่ืนๆ จากครูผูส้อน คือ ครูผูส้อนอยากมีห้องสอนประจาํเป็นของ
ตนเองทุกคนเพราะจะสะดวกในการจดัระบบการวางส่ือและอุปกรณ์การเรียนของนกัเรียนในชั้นท่ีตนเองรับผดิชอบสอน 

3) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครู โดยเฉพาะครูผูส้อนไดรั้บการอบรมทั้งในและนอกสถานศึกษา
อย่างสมํ่าเสมอ เพราะสถานศึกษามีโอกาสในการเขา้รับการอบรม สัมมนาจากหน่วยงานภายนอก ตลอดปี
การศึกษา ทั้ งน้ี เพื่อให้ครูได้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้                 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยโครงงาน การจดัทาํวิจยัในชั้นเรียน การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 
การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมให้มีและใช้ส่ือวัสดุอุปกรณ์ทั้ งท่ีเป็น
เทคโนโลยทีางการศึกษา และส่ือท่ีเป็น  เทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อ คุณภาพ และประสิทธิภาพของ
การจดัการเรียนรู้ของครู 

4) จัดสวสัดิการอย่างเหมาะสมและทัว่ถึงมากยิ่งข้ึน เพื่อสร้างขวญัและกาํลงัใจให้เกิดแก่
บุคลากรทุกคน ซ่ึงจะส่งผลให้บุคลากรทุกคนปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีความสุข เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดแก่ผูเ้รียนและสถานศึกษา 

 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิดจากผูป้กครองนกัเรียนรวมชั้น ป.6  
ม.3 และ ม.6 ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัเรียงระดบัความถ่ี มีดงัน้ี  
 
ตารางที ่24  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้นกระบวนการ 
 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมกระบวนการ จาํนวน (n) ร้อยละ 

1.  ควรพฒันาเทคนิคการสอนใหน้กัเรียนพดูภาษาองักฤษได ้
2.  ควรมีส่ือการสอนท่ีทนัสมยั 
3.  ควรประเมินผูเ้รียนและรายงานผูป้กครองทุกเดือน 
4.  การเรียนการสอนอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานแลว้ 
5. การสอนพิเศษควรเขม้งวดกบันกัเรียนมากกว่าปกติ 
6. ควรมีกิจกรรมหรือการละเล่นใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกทุกคน 
7. ครูควรสอนเนน้การติวเขม้เพราะผูเ้รียนยงัตอ้งสอบแข่งขนักบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
8. การบา้นควรมากข้ึนกวา่เดิมเพราะนกัเรียนตอ้งฝึกเพิ่มข้ึน 
9. โรงเรียนควรประเมินครูผูส้อน 
10. หอ้งเรียนไม่ไดม้าตรฐานคบัแคบเกินไป ควรลดจาํนวนนกัเรียนต่อหอ้ง 
11. ควรส่งเสริมการพดูภาษาองักฤษในโรงเรียน 

18 
12 
8 
6 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
1 

4.90 
3.27 
2.18 
1.63 
1.36 
1.09 
0.82 
0.27 
0.27 
0.27 
0.27 

รวม 60 16.35 



จากตารางท่ี 24 ผูป้กครองส่วนใหญ่แสดงขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมกระบวนการ โดยเฉพาะการ
เรียนการสอนวา่  ควรพฒันาเทคนิคการสอนใหน้กัเรียนพดูภาษาองักฤษไดม้ากท่ีสุด (ร้อยละ 4.90) รองลงมาคือเห็น
ว่าควรมีส่ือการสอนท่ีทนัสมยั (ร้อยละ 3.27) และถดัมาคือ ควรประเมินผูเ้รียนและรายงานผูป้กครองทุกเดือน         
(ร้อยละ 2.18)   

ผลการประเมินตามตวับ่งช้ีท่ี  10 ประสิทธิผลดา้นการดาํเนินงานตามภารกิจการบริหารจดัการ
ภายในสถานศึกษา เกณฑก์ารพิจารณาเชิงปริมาณจากร้อยละของผลของการดาํเนินงานภายในสถานศึกษาในแต่
ละดา้น ไดแ้ก่ดา้นบริหารจดัการงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทัว่ไป ซ่ึงขอ้มูล
จากการรายงานการประเมินผลภายในของสถานศึกษา  ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่  25  แสดงผลการประเมินตามตวับ่งช้ีท่ี  10   

 

ประเดน็การประเมิน 
ร้อยละของผลของการดาํเนินงานในแต่ละด้าน เฉล่ีย 

ร้อยละ 
ระดบั
คุณภาพ A B C D E 

การบริหารจดัการงานวิชาการ 
94.12 94.12 88.24 82.35 88.24 89.41 

ดี 

การบริหารจดัการงานงบประมาณ 90.91 95.45 86.36 100.00 90.91 
92.73 

ดีมาก 

การบริหารจดัการงานบริหารบุคคล 
90.00 95.00 85.00 85.00 90.00 89.00 

ดี 

การบริหารจดัการงานบริหารทัว่ไป 
90.91 95.45 100.00 95.45 90.91 94.54 

ดีมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
91.49 95.01 89.90 90.70 90.02 91.42 

ดีมาก 

 
จากตาราง 25  ค่าเฉล่ียรวมของการดาํเนินงานอยู่ในระดบัดีมากอย่างไรก็ตามแมมี้การปฏิบติั

ภารกิจตามกรอบกลุ่มงานของกฎกระทรวงตามเกณฑ์การพิจารณาเกือบทุกรายการ แต่พบความจริง ท่ีว่า                  
ทั้ง 5 โรงเรียน มีรายการปฏิบติัของภาระงานในกลุ่มท่ีไม่ตรงเสียทีเทียว เช่น กิจกรรมทศันศึกษา ทุกโรงเรียนจัด
กิจกรรมน้ี  บางโรงอยู่สังกดังานฝ่ายวิชาการ บางโรงเรียนอยู่งานกิจการนกัเรียนเป็นตน้ ดงันั้นในการคิดคาํนวณ
ค่าเฉล่ียร้อยละของการปฏิบติังาน จึงคิดคาํนวณตามรายการปฏิบติัท่ีแทจ้ริงเป็นหลกั ซ่ึงผลการประเมิน คือ ร้อยละ
ของผลของการดาํเนินงานภายในสถานศึกษาในแต่ละดา้น พบว่า  1) สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการงาน
วิชาการไดช้ัดเจน  จาํนวน 17 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ...89.41.... จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (หัวหนา้ฝ่ายงาน)          
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า  การดาํเนินงานวิชาการตามท่ีกฎกระทรวงกาํหนดนั้น ทางโรงเรียนไดย้ึดแนวการ
ดาํเนินการตาม นั้น แต่ในดา้นการดาํเนินการท่ีโดดเด่นของโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะโรงเรียนในเครือมหาไถ่ท่ีมี
แนวทางการดาํเนินงานเดียวกนั คือ การดูแลนกัเรียนอยา่งเขม้แขง็จริงจงั โดยมีมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีประกาศ
ไวใ้นคูมื่อครูวา่ครูตอ้งไม่ท้ิงหอ้งเรียน และการดาํเนินงานตามนโยบายว่านกัเรียนตอ้งไดสิ้ทธ์ิการเรียนรู้เตม็ท่ีโดย
ทุกคาบเรียนทุกรายวิชาตอ้งไม่ขาดครู มีกระบวนการบริหารจดัการเชิงระบบในการจดัสอนแทน การแลกคาบ



สอนเม่ือครูตอ้งการจะลากิจ  หรือมีภารกิจอ่ืนๆ เม่ือรู้ตัวล่วงหน้า แต่อย่างไร 2)  สถานศึกษาสามารถบริหาร
จดัการงานงบประมาณไดช้ดัเจน คุม้ค่า  จาํนวน 22 ขอ้   คิดเป็นร้อยละ...92.73....จากการตรวจสอบรายการและ
การสัมภาษณ์หวัหนา้งานท่ีรับผิดชอบ  พบว่า  การดาํเนินงานดา้นงบประมาณ มีลกัษณะเฉพาะ คือการมีบุคลากร
ทางดา้นน้ี โดยตรง เช่นหวัหนา้งานงบประมาณ  มีเจา้หนา้ท่ีการเงิน และหวัหนา้งานพสัดุ ครุภณัฑ ์ทั้ง 5 โรงเรียน
น้ีมีเจา้หนา้ท่ี เก่ียวกบังานดา้นน้ีโดยตรงไม่ตํ่ากว่าโรงเรียนละ 3 คน  ซ่ึงแยกเป็นกลุ่มงานย่อย มีการปฏิบติังาน     
ท่ีเป็นระบบชัดเจน คือเจา้หน้าท่ีการเงิน ทาํหน้าท่ีเก็บเงินและตอ้นรับผูป้กครองท่ีมาติดต่อและชาํระค่าใชจ่้าย  
หัวหนา้งานการเงินตรวจทานบญัชี การเงินและตรวจสอบรายการค่าใชจ่้าย พร้อมติดตาม และสรุปรายงานต่อ
ผูบ้ริหาร  ส่วนเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ครุภณัฑ ์มีหนา้ท่ีจดัซ้ือ จดัหา จดัจา้งพสัดุ หรืออุปกรณ์ทุกส่ิงอยา่งในโรงเรียน และ
รายงานใหผู้บ้ริหารระดบัสูงสุดไดรั้บทราบทุกกรณี บุคลากรเหล่าน้ีไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูโรงเรียนเอกชน 
แต่สภาพจริงของการทาํงาน พบว่าบุคลากรเหล่าน้ี ทุกโรงเรียนไม่ไดข้ึ้นสอนเป็นการทาํงานบริการและสนบัสนุน
ทางการศึกษาอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นการดาํเนินงานจึงมีความสะดวก รวดเร็วและคุม้ค่าในการจดัการ ทุกอยา่ง เพราะ
มีบุคลากรทาํงานท่ีพอเพียง มีกระบวนการตรวจสอบ กาํกบัติดตามท่ีเขม้แข็ง มีระบบการรายงานผลการใชจ่้าย
งบประมาณท่ีรวดเร็วโดยกาํหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกนั คือ หลงัเสร็จโครงการ กิจกรรม ตอ้งรายงาน
ค่าใช้จ่ายภายในไม่เกิน 3 วนั ซ่ึงการปฏิบัติงานดังกล่าวถือเป็นแนวทางการปฏิบัติท่ีรับรู้และเขา้ใจตรงกัน           
3) สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการงานบริหารบุคคลไดช้ดัเจน คุม้ค่า จาํนวน 20 ขอ้  คิดเป็นร้อยละ...89.00.. 
การบริหารงานบุคคลพบว่า 4 ใน 5 โรงเรียน อีกหน่ึงโรงเป็นครูอาวุโสท่ีมีอายุการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 25 ปี  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์พบว่า  เหตุผลท่ีผูอ้าํนวยการตอ้ง
ดูแลและรับงานเองเน่ืองจากภาระหนา้ท่ีท่ีสาํคญัในกลุ่มงานอยูใ่นความรับผดิชอบของผูอ้าํนวยการ โดยตาํแหน่ง
งาน เช่น การลาทุกประเภท  การประเมินผลการปฏิบติังาน  เป็นต้น จากการตรวจสอบระดับการทาํงาน                   
ตามรายการพบว่าพบว่า โรงเรียนมีแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกนัคือ การมีกระบวนการทาํงานท่ีมีการวางแผน
งานเช่นแผนงานดา้นการพฒันาครู พบทุกโรงเรียนมีการจดัอบรมพฒันาครู ท่ีโรงเรียนจดัเองโดยการเชิญวิทยากร
จากภายนอกเขา้ไปอบรมใหค้วามรู้ไม่นอ้ยกว่าปีการศึกษาละ 2 คร้ัง คร้ังละประมาณ 2  วนั ดงันั้นการดาํเนินการ
ดา้นการพฒันาครูจึงไดเ้กินท่ีกฎกระทรวงกาํหนด และการดาํเนินงานท่ีรวดเร็ว คือการมีสภาพความพร้อมและ
ความคล่องตวัสูงในการปฏิบติังาน เพราะผูอ้าํนวยการมีเลขานุการส่วนตวั ในการติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวกบั
การดาํเนินงานตามภาระงานในกรอบตามกฎกระทรวง และกอปรกบัผูป้ฏิบติังานอยู่ในหน่วยงาน หรือท่ีโรงเรียน
ตลอดทาํใหก้ารทาํงานมีความคล่องตวัสูง 4) สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการงานบริหารทัว่ไปไดช้ดัเจน คุม้ค่า  
จาํนวน  22  ขอ้ คิดเป็นร้อยละ...94.54... จากการตรวจสอบและสัมภาษณ์หวัหนา้งาน พบว่า กรอบการทาํงานงาน
บริหารทัว่ไปแบ่งเป็นงานฝ่ายต่าง คือ ฝ่ายอาคารสถานท่ี  ฝ่ายกิจการนกัเรียนฝ่ายธุรการ และฝ่ายอาคารสถานท่ี  
แต่ละฝ่ายงานมีหวัหนา้งานรับผดิชอบในการทาํงานของตนเอง มีการประชุมกลุ่มใหญ่และการประชุมในกลุ่มยอ่ย
ตามวาระงาน และโครงการ กิจกรรม ตลอดปี   

จุดเด่นในการทาํงานคือ ทุกโรงเรียนมีแผนการทาํงานท่ีชดัเจน มีหวัหนา้งานใหญ่ และหวัหนา้
งานย่อยแบ่งเป็นสายงาน และความรับผิดชอบท่ีชัดเจน  ทาํให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว            
การทาํงานทุกอย่างคาํนึงถึงความประหยดัและความคุม้ค่า เพราะทุกโรงเรียนน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาขบัเคล่ือนในสถานศึกษา  และสมคัรเขา้ร่วมการเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้



และการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงหมายถึงการดาํเนินงานทุกอยา่งอยูภ่ายใตค้วามมี
เหตุผล พอประมาณ และการมีภูมิคุม้กนั บนเง่ือนไขของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป้าหมายการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 
และมีคุณภาพ 

อยา่งไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน(ผูอ้าํนวยการ) พบว่า ดา้นการบริหารจดัการ
สถานศึกษาจะตอ้งพฒันาการบริหารเชิงกลยทุธ์โดยจดัใหมี้แผนกลยทุธ์ท่ีมีตวับ่งช้ีความสาํเร็จ และมีแผนปฏิบติั
การประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัอุดมการณ์และหลกัการจกัการศึกษาของชาติ มีการปฏิบติัตามแผนมีการสรุปผลและ
จดัทาํเป็นเอกสารรูปเล่มชดัเจน มีการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ มีการจดัและพฒันาระบบการนิเทศโดยใช้
ระบบการนิเทศแบบคลินิกไดน้าํผลการนิเทศมาปรับปรุงและพฒันา ไดมี้การจดัและส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรม การแข่งขนัทกัษะวิชาการดา้นต่าง ๆทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน นาํเสนอผลงาน
อยา่งหลากหลายเช่น ผลงานดา้นศิลปะ ผลงานดา้นวิทยาศาสตร์ ดา้นกีฬาและดา้นดนตรี ไดจ้ดัใหมี้การอบรมครู
ในหวัขอ้เร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยโครงงาน ส่งเสริมสนบัสนุนทกัษะกระบวนการคิด แกปั้ญหา 
และกระบวนการกลุ่มใหแ้ก่นกัเรียน เช่น การจดักิจกรรมในวนัคริสตม์าส วนัสาํคญัอ่ืน ๆ โดยใหน้กัเรียนช่วยกนั
วางแผนการจัดกิจกรรมด้วยตัวเอง โรงเรียนได้ปรับปรุงส่ือธรรมชาติภายในโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอ เช่น 
สวนหย่อม ตน้ไม ้ให้มีความสดช่ืน หลากหลาย และติดป้ายใหข้อ้มูลทั้งทางดา้นพฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ไดเ้ชิญผูป้กครองและปราชญช์าวบา้นท่ีมีความสามารถและความเช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ มาเป็นวิทยากร เป็นตน้ 

จากการประเมินในแต่ละตวับ่งช้ี ภาพรวมดา้นกระบวนการตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน 
คือ มุ่งหาความสัมพนัธ์ระหว่างการใชท้รัพยากรและการดาํเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 
พบว่า ในกระบวนการจดัหลกัสูตรและพฒันาผูเ้รียนรอบดา้น นั้น โรงเรียนตอ้งส่งเสริมใหค้รูจดัการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ควรใชส่ื้อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เนตในการเรียนการสอน 
ให้มากข้ึน เพราะโรงเรียนได้ลงทุนติดตั้ งเครือข่ายน้ีในทุกห้องเรียน ส่วนการดําเนินงานตามภารกิจของ
สถานศึกษาใน 4 กลุ่มงานนั้น พบว่า สถานศึกษาจะตอ้งเพ่ิมการบริหารเชิงกลยทุธ์โดยจดัใหมี้แผนกลยทุธ์ท่ีมีตวั
บ่งช้ีความสําเร็จในทุก  กลุ่มงาน  และมีการประสานความร่วมมือในองค์การอย่างเข้มแข็งทั้ งด้านการ
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน นอกจากนั้นควรมีการรวมระบบสารสนเทศ ท่ีเป็นจุดบริการจุดเดียว(one stop service)  
เพือ่ใหเ้กิดความสะดวกในการดาํเนินงาน และผูติ้ดต่อจากภายนอก 

1.4 ด้านผลลพัธ์  (Product Evaluation)  
ประเด็นการประเมินในดา้นน้ีมุ่งหวงัตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ทั้งตามท่ีคาดหวงัและไม่ได้คาดหวงัตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียนมีมากน้อย
เพียงใด ควรมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง พฒันาอยา่งไร จากตารางสรุปภาพรวมตามเกณฑพ์ิจารณาจากคู่มือ
การประเมินดงัต่อไปน้ี 



ตารางท่ี  26   แสดงผลการประเมินดา้นผลลพัธ์ 

 
จากตาราง 26  แสดงผลการประเมินดา้นผลลพัธ์ เหตุผลท่ีทาํใหส้ถานศึกษามีผลการประเมิน

ดา้นผลลพัธ์  อยู่ในระดบัคุณภาพดี(ผลรวมคะแนนเฉล่ียดา้นผลลพัธ์   = 4.02) เน่ืองมาจากผลลพัธ์ดา้นการจัด
การศึกษาเป็นผลท่ีพึงเกิดข้ึนกับผูเ้รียน และสถานศึกษาเป็นสําคัญ ซ่ึงเป้าหมายสูงสุดตามนโยบายการจัด
การศึกษาแห่งชาติ คือผูเ้รียน เก่ง ดี และมีความสุข  ดงันั้นในดา้นองคป์ระกอบดา้นผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินอยู่
ในระดบัดีมาก เกิดจากการประเมินผลทีละตวับ่งช้ี คือผลการประเมินตวับ่งช้ียอ่ย ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละตวั
บ่งช้ีสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

ผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 11  ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี ประกอบดว้ยตวับ่งช้ียอ่ย 
2 ตวั คือ 11.1) ผูเ้รียนมีนํ้ าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑร์วมทั้งรู้จกัดูแลตนเองให้มีความ
ปลอดภยั และ11.2) ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ มีผลการประเมินดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี  27  แสดงผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 11 
 
ตวับ่ง 
ช้ีท่ี 

ตวับ่งช้ีย่อย 
ร้อยละของผู้เรียนในโรงเรียน ร้อยละ

เฉลีย่ 
ระดบั
คุณภาพ A B C D E 

11.1 ผูเ้รียนมีนํ้ าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑร์วมทั้งรู้จกัดูแลตนเองใหมี้ความปลอดภยั 

11.1.1 ผูเ้รียนมีนํ้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์

98.52 97.69 98.56 98.25 94.32 97.47 ดีมาก 

11.1.2 ผูเ้รียนมีความปลอดภยัจากปัญหาทาง
เพศ   ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา 

100 99.69 100 98.25 100 99.59 ดีมาก 

ผลรวมตวับ่งช้ีท่ี 11.1 99.26 98.69 99.28 98.25 97.16 98.53 ดีมาก 
11.2 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ 100 99.69 100 98.25 100 99.59 ดีมาก 
สรุประดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีที ่ 11 99.63 99.19 99.64 98.25 98.58 99.06 ดีมาก 

องค์ประกอบการประเมินและตัวบ่งช้ี 
ระดับคะแนนของโรงเรียน คะแนน 

เฉลีย่ 
ระดบั 
คุณภาพ A B C D E 

ตัวบ่งช้ีที ่11   ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดี 

5 5 5 5 5 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่12   ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

5 5 5 5 5 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่13   ผูเ้รียนมีความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็น
ตามหลกัสูตร 

4 4 4 3 3.33 3.67 พอใช ้

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ด้านผลลพัธ์ด้านนักเรียน 4.67 4.67 4.67 4.33 4.44 4.56 ดมีาก 
ตัวบ่งช้ีที ่14  รางวลัและเกียรติบตัรท่ี
สถานศึกษาเคยไดรั้บ   

1 1 1 5 4 2.4 ตอ้ง
ปรับปรุง 



จากตาราง  27  ผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 11 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีหมายถึง  
ผูเ้รียนมีนํ้าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์และผูเ้รียนรู้จกัรักษาตนเองใหมี้ความปลอดภยั และมี
สุขภาพจิตท่ีดีซ่ึงขอ้มูลท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีประเมินผูเ้รียนตามเกณฑ์การประเมินและพบว่าทุกโรงเรียนไดมี้การ
ประเมินสารสนเทศน้ีไวใ้นรายงานคุณภาพประจาํปีของสถานศึกษา(SAR) และมีการบนัทึกนํ้ าหนกั ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑข์องกรมพลศึกษา  และสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
อย่างชดัเจน และจากตวับ่งช้ีย่อยผูเ้รียนมีความปลอดภยัจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา เช่น สุรา 
บุหร่ี เกม  จากเอกสารการบนัทึกของโรงเรียนไม่มีนกัเรียนมีปัญหาในเร่ืองยาเสพติด และส่ิงมอมเมา แต่จากการ
สัมภาษณ์ครูฝ่ายปกครอง พบวา่มีปัญหาในเร่ืองติดเกม คือเล่นเกมจนดึกและมาโรงเรียนสาย แต่เป็นนกัเรียนเพียง
ส่วนนอ้ย จากขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากการสังเกตผูเ้รียน และสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา พบว่าในทุกโรงเรียน
นกัเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง  และร่าเริงแจ่มใสตามวยั ส่วนดา้น ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ ซ่ึงหมายถึง  
ผูเ้รียนมีความซาบซ้ึงในคุณค่า  อารมณ์ ความรู้สึกในส่ิงท่ีดีงาม ไพเราะ น่าร่ืนรมย ์พฒันา  ฝึกฝน และซึมซบัจน
เป็นลกัษณะนิสัย โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลกัสูตร เช่น  กิจกรรมศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์  
หรือ นนัทนาการ พบว่าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาดา้นสุนทรียภาพ ทุกโรงเรียนอยูใ่นระดบั
คุณภาพดีมาก  และโรงเรียนยงัมีแนวทางและมาตรการส่งเสริมทางดา้นศิลปะ  ดนตรี กีฬา โดยตั้งเป้าหมายให้
นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน และนอกหลกัสูตรดา้น กิจกรรมศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ หรือ 
นนัทนาการ ยกตวัอยา่งกิจกรรมท่ียดึเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีเหมือนกนั คือ  การเปิดเพลงในตอนเชา้ก่อนการเขา้
แถวเคารพธงชาติ  การจดัหลกัสูตรให้เรียนทั้งดา้นดนตรี และศิลปะอย่างจริงจงั โดยการตั้งเป้าหมายในแต่ละปี
การศึกษานกัเรียนจะเล่นเคร่ืองดนตรีไดอ้ย่างนอ้ยคนละ 1 ชนิด  ส่วนการส่งเสริมงานศิลปะ มีการส่งเสริมการ
ประกวดแข่งขนัทั้ งในและนอกสถานศึกษา  และนักเรียนไดรั้บเกียรติบตัร และรางวลั พร้อมทั้ งการส่งเสริม     
โดยการบูรณาการเขา้ไปในกิจกรรมต่างๆ เช่น การวาดภาพประกวดในวนัสําคญั เช่น วนัแม่ วนัพ่อ วนัสุนทรภู่               
วนัรักษไ์ทยวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก เป็นตน้ 

ผลการประเมินตวับ่งช้ีตวับ่งช้ีท่ี 12  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ตามหลกัสูตรคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อใหส้ามารถ อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้
อยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มี 8 ประการ ดงัน้ี 1) รักชาติ  ศาสน ์กษตัริย ์  2) ซ่ือสัตย์
สุจริต 3)  มีวินยั  4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยูอ่ยา่งพอเพียง 6) มุ่งมัน่ในการทาํงาน 7) รักความเป็นไทย  และ 8) มีจิต
สาธารณะ จากการตรวจสอบเอกสารผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกโรงเรียนประเมินผูเ้รียนใน
ระดบัดีมากตามค่าเฉล่ียร้อยละดงัตารางขา้งตน้  และเม่ือสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (หัวหนา้งานฝ่ายกิจการนกัเรียน 
สังกดักลุ่มบริหารงานทัว่ไป) ในเร่ืองการจดัทาํโครงการหรือกิจกรรมรองรับ กอปรกบัการตรวจสอบแผนปฏิบติั
งานประจาํปี พบว่า ทุกโรงเรียนมีแนวการปฏิบติัท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น มีมาตรการท่ีเขม้งวดดา้นระเบียบวินยัของ
ผูเ้รียน  เช่น การเขา้แถว  การจดัระเบียบต่างๆ การรับผิดชอบในหนา้ท่ี เช่นมีเวรประจาํวนัรับผิดชอบทาํความ
สะอาดในแต่ละบริเวณอย่างจริงจัง ตลอดจนมีโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมหลกัสูตรด้านการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมดงักล่าว เช่น โครงการธนาคารความดี  กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวนัสําคญัทางศาสนา กิจกรรม
เขา้สมาธิ  การบนัทึกความดี และจิตอาสา  เป็นตน้ 



   
จิตอาสา ประกวดมารยาทไทย หารทกัทายครูหนา้เสาธง 

 
 

 
ธนาคารฝากความยนิดี สมุดบนัทึกความดี สมาธิในการเดินแถว 

 
ภาพที ่ 14  ประกอบผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 12    

 
ผลการประเมินตวัตวับ่งช้ีท่ี 13  ผูเ้รียนมีความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตรซ่ึงผลการ

ประเมินตวับ่งช้ีย่อยท่ี 13.1 ผูเ้รียนมีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ หมายถึง 
ผูเ้รียนมีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบัดีข้ึนไป (เกรด 3 ข้ึนไป)ขอ้มูลประกอบการ
พิจารณา  บนัทึกผลการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553 ซ่ึงเป็นปีการศึกษา
ล่าสุด ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 13.2 ขอ้มูลผลการสอบ O-NET (ordinary 
national educational test) ในระดบัชั้น ป.6 ม.3  และ ม.6  ซ่ึงปรากฏดงัน้ี 

 
ตารางที่  28   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น ป.6  ปีการศึกษา 2553 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัดีข้ึนไป 

A 
( n =  199) 

B 
( n =  218) 

C 
( n =  178 ) 

D 
( n =  197 ) 

E 
( n = 198) 

ค่าเฉล่ีย 

ภาษาไทย 75.5 63.93 72.35 62.02 68.32 68.42 
คณิตศาสตร์ 74.67 68.04 69.78 42.24 69.87 64.92 
วทิยาศาสตร์ 77.83 94.98 71.24 32.74 70.52 69.46 
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 78.17 87.21 80.24 27.15 74.19 69.39 
ศิลปะ 81.17 100 95.74 100 92.41 93.86 
สุขศึกษาและพลศึกษา 83.17 100 94.45 90.47 93.64 92.35 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 82.5 100 97.87 90.62 91.36 92.47 
ภาษาองักฤษ 73.00 37.44 69.41 74.24 67.54 64.33 
เฉล่ียร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 78.25 81.45 81.39 64.94 78.48 76.90 
ระดบัคุณภาพตามเกณฑพ์ิจารณา ดี ดี ดี พอใช ้ ดี ดี 



จากตารางท่ี  28  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนของนกัเรียนชั้น ป.6 ภาพรวมทั้ง 5 
โรงเรียนอยู่ในระดบัดี (ร้อยละ 76.90) ซ่ึงในแต่ละโรงเรียนมีค่าเฉล่ียร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ A               
ร้อยละ 78.25 (อยูใ่นระดบัดี) B ร้อยละ 81.45 (อยูใ่นระดบัดี) C  ร้อยละ 81.39 (อยูใ่นระดบัดี)  D  ร้อยละ 64.94   
(อยูใ่นระดบัพอใช)้ และ E ร้อยละ 78.48 (อยูใ่นระดบัดี) จากตารางยงัพบว่ากลุ่มวิชาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิในระดบัพอใช ้
และทางโรงเรียนควรเร่งรัดพฒันา คือ  ภาษาไทย (ร้อยละ  68.42) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 64.92) วิทยาศาสตร์             
(ร้อยละ  69.46) สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (ร้อยละ 69.38)  และ ภาษาองักฤษ (ร้อยละ 64.33) 

 
ตารางที่   29    ผลสมัฤทธ์ิการสอบ   O-NET  ของนกัเรียนชั้น ป.6  ปีการศึกษา 2553 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ีไดขี้ดจาํกดัล่างและระดบัคะแนนตามเกณฑ ์สมศ. 

ระดบัประเทศ A( n =  199) B( n =  218) C( n =  178 ) D( n =  197 ) E( n = 198) 
X  ขีดล่าง ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน 

ภาษาไทย 31.22 31.18 52.76 1.06 45.41 0.91 44.38 0.89 67.01 1.34 57.58 1.15 

คณิตศาสตร์ 34.85 34.80 57.29 1.15 51.38 1.03 32.02 0.64 57.87 1.16 57.58 1.15 

วิทยาศาสตร์ 41.56 41.51 60.30 1.21 48.17 0.96 43.26 0.87 63.96 1.28 59.60 1.19 

สงัคมศึกษาฯ 47.07 47.03 75.38 1.51 67.43 1.35 61.80 1.24 81.22 1.62 63.64 1.27 

ศิลปะ 54.31 54.26 56.78 1.14 41.74 0.83 57.30 1.15 45.18 0.90 42.93 0.86 

สุขศึกษาฯ 41.10 41.03 58.29 1.17 43.12 0.86 50.00 1.00 70.56 1.41 46.46 0.93 

การงานอาชีพฯ 52.52 52.47 54.27 1.09 46.79 0.94 52.25 1.04 61.93 1.24 61.62 1.23 

ภาษาองักฤษ 20.99 20.93 40.70 0.81 44.95 0.90 31.46 0.63 57.36 1.15 45.96 0.92 

คะแนนรวม 9.12  7.78  7.45  10.10  8.71 

คะแนนพฒันาการจากปีการศึกษา 2552 2.00  1.00  1.5  2.5  2.5 

รวมคะแนนผลสมัฤทธ์ิตามเกณฑ ์สมศ. 11.12  8.78  8.85  12.60  11.21 

ระดบัคุณภาพ พอใช้  พอใช้  พอใช้  ด ี  พอใช้ 

 
จากตารางท่ี  29  พบวา่ ภาพรวมของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในการทดสอบ

ระดบัชาติอยูใ่นระดบัคุณภาพพอใช ้ โดยในแต่ละโรงเรียนมีค่าคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑคุ์ณภาพ
ของ สมศ. คือ A  = 11.12 (อยูใ่นระดบัพอใช)้ B = 8.75 (อยูใ่นระดบัพอใช)้  C  = 8.85(อยูใ่นระดบัพอใช)้                  
D  = 12.60 (อยูใ่นระดบัดี) และ  E = 11.21 (อยูใ่นระดบัพอใช)้    

 
 
 
 
 
 



ตารางที่  30    ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6   ปีการศึกษา 2553 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียน 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัดีข้ึนไป 
ม.3 เฉล่ีย 

ร้อยละ 
ม.6 

D ( n =  48  ) E( n =  314  ) D( n = 111) 
ภาษาไทย 84.78 62.02 73.40 78.34 
คณิตศาสตร์ 34.78 42.24 38.51 68.32 
วิทยาศาสตร์ 41.3 32.74 37.02 75.42 
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 91.3 74.24 82.77 86.54 
ศิลปะ 100 90.47 95.24 92.47 
สุขศึกษาและพลศึกษา 100 90.62 95.31 96.24 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 93.48 85.45 89.47 89.75 
ภาษาองักฤษ 36.96 45.21 41.09 53.46 

เฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 72.83 65.37 69.10 80.07 
ระดบัคุณภาพตามเกณฑพิ์จารณา พอใช ้ พอใช ้ พอใช ้ ดี 

 
จากตารางท่ี  30  พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้น ม.3 ในแต่ละโรงเรียนมี

ค่าเฉล่ียร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ D ร้อยละ 72.83 (อยูใ่นระดบัพอใช)้  และ E  ร้อยละ 65.37 (อยูใ่น
ระดับพอใช้) ในระดับชั้ น ม.3 จากตาราง พบว่ากลุ่มวิชาท่ีทางโรงเรียนควรเร่งรัดพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ คือ
คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 38.51) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ  37.02)  และ ภาษาองักฤษ  (ร้อยละ  41.09)  ส่วนระดบัชั้น ม.6  
ผลสมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบัดี 

 
ตารางที่  31   ผลสมัฤทธ์ิการสอบ  O-NET  ของนกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  ปีการศึกษา 2553 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ีไดขี้ดจาํกดัล่างและระดบัคะแนนตามเกณฑ ์สมศ. 

ระดบัประเทศ 
ระดบัชั้น ม.3 

ระดบัประเทศ 
ระดบัชั้น ม.6 

D ( n =  48  ) E  ( n =  314  ) E ( n = 111 ) 

X  ขีดล่าง ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน X  ขีดล่าง ร้อยละ คะแนน 

ภาษาไทย 42.80 42.76 45.41 0.91 59.24 1.18 42.61 42.55 55.86 1.12 

คณิตศาสตร์ 24.18 24.15 51.38 1.03 37.26 0.75 14.99 14.93 44.14 0.88 

วิทยาศาสตร์ 29.17 29.13 48.17 0.96 51.27 1.03 30.90 30.85 54.05 1.08 

สงัคมศึกษาฯ 40.85 40.80 67.43 1.35 54.78 1.10 46.51 46.48 61.26 1.23 

ศิลปะ 71.97 71.92 41.74 0.83 52.23 1.04 62.86 62.82 51.35 1.03 

สุขศึกษาฯ 28.48 28.43 43.12 0.86 58.92 1.18 32.62 32.58 56.76 1.14 

การงานอาชีพฯ 47.07 47.02 46.79 0.94 70.06 1.40 43.69 43.64 62.16 1.24 

ภาษาองักฤษ 16.19 16.15 44.95 0.90 35.99 0.72 19.22 19.17 44.14 0.88 



ตารางที่  31   ผลสมัฤทธ์ิการสอบ  O-NET  ของนกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  ปีการศึกษา 2553  (ต่อ) 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ีไดขี้ดจาํกดัล่างและระดบัคะแนนตามเกณฑ ์สมศ. 

ระดบัประเทศ 
ระดบัชั้น ม.3 

ระดบัประเทศ 
ระดบัชั้น ม.6 

D ( n =  48  ) E  ( n =  314  ) E ( n = 111 ) 

X  ขีดล่าง ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน X  ขีดล่าง ร้อยละ คะแนน 

คะแนนรวม  7.78  8.39    8.59 

คะแนนพฒันาการจากปีการศึกษา 2552 1.00  0 คะแนนพฒันาการ  0 

รวมคะแนนผลสมัฤทธ์ิตามเกณฑ ์สมศ. 8.78  8.39 รวมคะแนนผลสมัฤทธ์ิ  8.59 

ระดบัคุณภาพ พอใช้  พอใช้ ระดบัคุณภาพ  พอใช้ 

 
จากตารางท่ี 31 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 ในแต่ละโรงเรียนมีค่า

คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑคุ์ณภาพของ สมศ.   คือ D  = 8.78 (อยูใ่นระดบัพอใช)้ E = 8.39   
(อยูใ่นระดบัพอใช)้ ส่วนชั้น ม.6  โรงเรียน  E   = 8.59 (อยูใ่นระดบัพอใช)้    

นอกจากนั้น จากการศึกษาเอกสารรายงานสถิติการสอบเขา้มหาวิทยาลยัของนกัเรียน ชั้น ม.6   
ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในผลลพัธ์ของสถานศึกษา ไดผ้ล ดงัน้ี  

 
 ตารางที ่ 32   แสดงสถิติการสอบเขา้มหาวิทยาลยัของนกัเรียน ชั้น ม.6   

 

ปีการศึกษา 
จาํนวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

นกัเรียนสอบไดร้อบโควตา 
มหาวทิยาลยัของรัฐ 

นกัเรียนเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษา 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
2551 62 38 62.29 62 100 
2552 96 84 87.50 96 100 
2553 112 110 98.21 112 100 

 
จากตารางท่ี 32  พบว่าจาํนวนนกัเรียนสอบไดร้อบโควตามหาวิทยาลยัของรัฐ มีแนวโนม้เพิ่ม

มากข้ึนตามลาํดบั ส่วนสถิติการเขา้ศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษา พบวา่นกัเรียนเขา้ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 100  
ผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 14  รางวลัและเกียรติบตัรท่ีเคยไดรั้บ  พิจารณาจาก จากองคป์ระกอบ 

ไดแ้ก่ 1) ไดรั้บรางวลั  หรือ เกียรติบตัรจากหน่วยงานตน้สังกดั  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือจาก หน่วยงาน
ภายนอกในระดบัจงัหวดั 2) ไดรั้บรางวลั  หรือ เกียรติบตัรจากหน่วยงานตน้สังกดัระดบัเขตการศึกษา หรือจาก
หน่วยงานภายนอกในระดับภาค 3)ได้รับรางวลั  หรือ เกียรติบตัรจากหน่วยงานตน้สังกดั หรือจากหน่วยงาน  
ภายนอกในระดบัประเทศ  จากการสอบถามและมีหลกัฐานอา้งอิงเชิงประจกัษข์องโรงเรียน มีดงัน้ี 
 
 



ตารางที่  33   แสดงรางวลัท่ีโรงเรียนไดรั้บในช่วงปีการศึกษา 2549 -2553 
 

โรงเรียน ประเภท / ช่ือรางวลั หน่วยงาน / ระดบัท่ีใหร้างวลั ปีการศึกษา 
A โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น สพท. ขอนแก่น เขต 3 2550 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเหรียญทอง ศูนยส่์งเสริมสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข จงัหวดัขอนแก่น 

2551 

B โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร ศูนยส่์งเสริมสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข จงัหวดัขอนแก่น 

2553 

C โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเหรียญทอง ศูนยส่์งเสริมสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข จงัหวดัขอนแก่น 

2551 

D โรงเรียนส่งเสริมมารยาทงามระดบัเหรียญทอง สพท. ขอนแก่น เขต 1 2549-2551 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเหรียญทอง 
 

ศูนยส่์งเสริมสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข จงัหวดัขอนแก่น 

2550 

รางวัลรองชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

เขตการศึกษาท่ี 12 2552 

รางวลัโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ศูนยคุ์ณธรรมแห่งชาติ 2552 

E โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเหรียญทอง 
 

ศูนยส่์งเสริมสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข จงัหวดัขอนแก่น 

2551 

รางวลัโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ศูนยคุ์ณธรรมแห่งชาติ 2552 
 

จากตารางท่ี 33 พบว่าทุกโรงเรียนไดรั้บรางวลั คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเหรียญทอง 
ในระดบัจงัหวดั และมี 3 ใน 5 โรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แสดงใหเ้ห็นถึงผลจาก
การบริหารจดัการภายในโรงเรียนดา้นการส่งเสริมสุขภาพของผูเ้รียน และกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

จากการประเมินในแต่ละตัวบ่งช้ี ภาพรวมด้านผลลพัธ์ตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน 
ผลลพัธ์ดา้นผูเ้รียน  ซ่ึงตามจุดมุ่งหมายการศึกษาแห่งชาติ มุ่งใหผู้เ้รียนเก่ง ดี มีความสุข นั้น  ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตท่ีดีและผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์พบว่า มีผลลพัธ์ตามความคาดหวงั
อยูใ่นระดบัท่ีดีมาก ส่วนดา้นผูเ้รียนมีความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร นั้นพบวา่  ผลสัมฤทธ์ิจากกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ในระดบัสถานศึกษาของชั้น ป.6 และ  ม.6  อยู่ในระดบัคุณภาพดี  ในขณะท่ีผลสัมฤทธ์ิจากการสอบ 
O-NET ซ่ึงเป็นการวดัผลระดบัชาติอยูใ่นระดบัพอใชเ้ท่านั้น  แสดงถึงผลลพัธ์จากการวดัภายใตห้ลกัสูตรเดียวกนั
แต่ผลไม่สอดคลอ้งกัน ดังนั้นโรงเรียนตอ้งเร่งรัดพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ส่วนชั้น ม.3 
ผลสัมฤทธ์ิจากการวดัและประเมินภายในสถานศึกษาและ ผลสัมฤทธ์ิจากการสอบ O-NET มีความสอดคลอ้งกนั 
คืออยูใ่นระดบัพอใช ้อน่ึง ผลลพัธ์ในระดบัสถานศึกษา ซ่ึงประเมินจากรางวลัและเกียรติบตัรท่ีเคยไดรั้บภายใน 5 
ปีการศึกษา (2549 – 2553) พบว่าทุกโรงเรียนไดรั้บรางวลัในระดบัจงัหวดั และมีรางวลัระดบัประเทศ 2 โรงเรียน   



ภาพรวมจากการประเมินตามเกณฑพิ์จารณาถือว่าโรงเรียนควรส่งเสริมดา้นการประกวดแข่งขนัต่างๆ ในนามของ
สถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

1.5 ด้านผลกระทบ (Impact  Evaluation)  
ประเด็นการประเมินในดา้นน้ีมุ่งหวงัตรวจสอบ และสะทอ้นผลแก่สถานศึกษา ให้เห็นภาพ

การจดัการศึกษา ดงันั้น การประเมินจึงเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั และเพื่อเป็นประโยชนต่์อการวางแผนการจดั 
การศึกษาต่อไป 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 15 ภาวการณ์เปล่ียนแปลงด้านความมีประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจดัการของโรงเรียน หมายถึง  ผลระยะยาวจากการดาํเนินงาน ท่ีส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งท่ีคาดหวงั และ
ไม่ไดค้าดหวงั ทั้งทางบวก และทางลบ ซ่ึงในการประเมินคร้ังน้ี พิจารณาจากสภาพของการดาํเนินงานว่าส่งผลต่อ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 4  ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นผูเ้รียน 2) ดา้นครู 3) ดา้นผูบ้ริหาร และ 4) ดา้นการบริหารจดัการ ไดผ้ลการ 
ประเมินเป็น ดงัน้ี  

1) ด้านผู้เรียน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินคุณลกัษณะของผูเ้รียนซ่ึงสะทอ้นผลลพัธ์จาการจดั 
การศึกษาท่ีมีผลกระทบทางบวก และทางลบต่อชุมชน และสังคม จากการสุ่มสัมภาษณ์ผูป้กครองนกัเรียนทั้ง 5   
โรงเรียน และการสอบถามแบบปลายเปิดจากครูผูส้อน และผูบ้ริหารระดบัหัวหนา้กลุ่มงาน พบว่าแหล่งขอ้มูล                   
มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัในเร่ืองจุดเด่นหรือเอกลกัษณ์ของนกัเรียน คือ นกัเรียนแต่งกาย สะอาด มีบุคลิกภาพ
ดีดว้ยชุดแบบฟอร์มท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียน  การให้นักเรียนไวผ้มยาว และถกัเปียสองขา้งเหมือนกนัทั้ง
โรงเรียน เนน้ให้เห็นถึงความเรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามผูป้กครองก็ให้แง่คิดท่ีโรงเรียนตอ้งนาํมาพิจารณา คือ
ผูป้กครองมีความคาดหวงัในเร่ืองการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนว่านกัเรียนควรมีทกัษะและความสามารถใน
การใชภ้าษาท่ีดีกวา่ปัจจุบนั ซ่ึงอยากใหโ้รงเรียนเอาใจใส่และจริงจงัมากกวา่ท่ีผา่นมา ส่วนการท่ีนกัเรียนมีระเบียบ
วินัย  มีมารยาทงาม  มีสัมมาคารวะ  และนักเรียนมีผลการเรียนดี มีช่ือเสียงในการสอบเขา้โรงเรียนรัฐบาลใน
ระดบัมธัยมศึกษาศึกษาไดเ้ป็นจาํนวนมาก (ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษา) ส่วนผูป้กครองนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษากล่าววา่รู้สึกไวว้างใจในระบบของโรงเรียนจึงให ้ บุตรหลานไดศึ้กษาต่อ นอกจากนกัเรียนไม่เป็นเด็ก
เกเรแลว้  นกัเรียนยงัมีช่ือเสียงในสถิติการสอบเขา้มหาวิทยาลยัในรอบสอบโควตามีเปอร์เซ็นตเ์พิ่มมากข้ึนทุกปี
การศึกษา (นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6) และผูป้กครองเช่ือมัน่จึงใหเ้รียนต่อในโรงเรียนเดิมถึงแมค่้าใชจ่้ายจะ
แพงกว่าโรงเรียนรัฐบาล ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนักบัการสังเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามผูป้กครองนกัเรียนใน
ระดบัชั้น ป.6  ม.3 และ ม.6  ดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดข้อ้มูลดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี   34  แสดงระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
 

รายการประเมิน 

ปกครอง  ป.6  ( n = 226) ปกครอง  ม.3  ( n = 83) ปกครอง  ม.6  ( n = 48) 

X  S.D. 
แปล
ความ  
หมาย 

X  S.D. 
แปล
ความ  
หมาย 

X  S.D. 
แปล
ความ  
หมาย 

1. ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
1.1  สามารถป้องกนัตนเองจาก

ส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียง

ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ

ความรุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ 

และปัญหาทางเพศ 

4.25 0.76 มาก 4.05 1.02 มาก 4.42 0.77 มาก 

1.2  เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความ

มัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่ง

เหมาะสม 

3.97 0.98 มาก 3.86 1.06 มาก 4.23 0.88 มาก 

1.3  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและให้

เกียรติผูอ่ื้น  

3.93 0.99 มาก 3.84 1.08 มาก 4.15 0.97 มาก 

1.4  สามารถสร้างผลงานจากเขา้
ร่วมกิจกรรม ดา้นศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ  

4.33 0.74 มาก 4.20 0.88 มาก 4.38 0.64 มาก 

รวม 4.12 0.82 มาก 3.99 0.88 มาก 4.29 0.67 มาก 
2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
2.1  มีความรัก สามคัคี และอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

4.66 0.74 มากท่ีสุด 4.34 1.03 มาก 4.46 0.85 มาก 

2.2  เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญู

กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

4.30 0.73 มาก 4.24 0.95 มาก 4.33 0.78 มาก 

2.3  ยอมรับความคิด และ

วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

4.33 0.74 มาก 4.07 1.07 มาก 4.15 0.59 มาก 

2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วม

อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

4.27 0.77 มาก 4.10 0.94 มาก 4.13 0.87 มาก 

รวม 4.39 0.71 มาก 4.19 0.82 มาก 4.27 0.66 มาก 



ตารางท่ี   34  แสดงระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียน (ต่อ) 

รายการประเมิน 

ปกครอง  ป.6  ( n = 226) ปกครอง  ม.3  ( n = 83) ปกครอง  ม.6  ( n = 48) 

X  S.D. 
แปล
ความ  
หมาย 

X  S.D. 
แปล
ความ  
หมาย 

X  S.D. 
แปล
ความ  
หมาย 

3.ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
3.1 รู้จกัตั้งคาํถามเพื่อคน้ควา้หา

ความรู้เพิ่มเติม และมีทกัษะใน

การอ่าน ฟัง/ดู  พดู เขียน 

4.00 0.99 มาก 4.00 1.06 มาก 4.25 0.86 มาก 

3.2 มีนิสยัรักการอ่านและ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจาก

หอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือ

ต่างๆ รอบตวั 

4.66 0.74 มากท่ีสุด 4.29 1.02 มาก 4.52 0.83 มาก
ท่ีสุด 

3.3 สามารถเรียนรู้ร่วมกนัเป็น

กลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น

เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

3.94 0.97 มาก 3.99 1.01 มาก 4.33 0.75 มาก 

3.4  สามารถใชเ้ทคโนโลยใีน
การเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน 

4.31 0.74 มาก 4.19 1.86 มาก 4.42 0.74 มาก 

รวม 4.22 0.77 มาก 4.12 0.73 มาก 4.38 0.55 มาก 
4.ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ สมเหตุผล 
4.1 มีความสามารถสรุปความคิด
จากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และ
ส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

4.24 0.76 มาก 4.06 0.99 มาก 4.13 0.94 มาก 

4.2  มีความสามารถนาํเสนอวธีิ 
คิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ
วธีิการของตนเอง 

4.66 0.74 มากท่ีสุด 4.27 1.04 มาก 4.35 0.89 มาก 

4.3  มีความสามารถกาํหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจ
แกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

4.00 0.99 มาก 4.13 1.09 มาก 4.27 1.00 มาก 

4.4 มีความคิดริเร่ิม และ
สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความ
ภาคภูมิใจ 

4.63 0.75 มากท่ีสุด 4.41 1.03 มาก 4.50 0.88 มาก 

รวม 4.39 0.70 มาก 4.22 0.79 มาก 4.31 0.62 มาก 



ตารางท่ี   34  แสดงระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียน (ต่อ) 

 
จากตาราง  33  พบว่าคุณลกัษณะของผูเ้รียนตามมาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนของการจดัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระดบัความคิดเห็นของผูป้กครอง ของนักเรียนในทุกระดับชั้นทั้ง ป.6  ม.3 และ ม.6 มีระดบัความ
คิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัคืออยูใ่นระดบัมาก โดยภาพรวมของระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้น มีดงัน้ี 1.ผูเ้รียนมีสุข
ภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ (ป.6 = 4.12  ม.3 = 3.99 และ ม.6 =4.29) 2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค ์ (ป.6 = 4.39  ม.3 = 4.19และ ม.6 =4.27) 3.ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง (ป.6 = 4.22 ม.3 = 4.12 และ ม.6 =4.38)  4.ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีสติ สมเหตุผล  (ป.6 = 4.39    ม.3 = 4.22    และ           
ม.6 =  4.31) และ 5. ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต  (ป.6 = 4.51 ม.3 = 4.20 และ ม.6 =4.34)    

นอกจากน้ี ด้านผูเ้รียนท่ีเป็นศิษย์เก่า ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักในสังคม ซ่ึงถือเป็นผลกระทบ
ทางบวกแก่สถาบันมีดังต่อไปน้ี  1) นายสุวิทย  ์ คุณกิตติ  อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายสมัย                  
จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาจากโรงเรียน E 2)  คุณผุสชา  โทณะวนิก  ผูป้ระกาศและพิธีกรรายการโทรทศัน ์ 
จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาจากโรงเรียน D     

2) ด้านครู  มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะทอ้นผลดา้นคุณลกัษณะตามจรรยาวิชาชีพ และพฤติกรรม
ของครูท่ีมีผลกระทบทางบวก และทางลบต่อชุมชน และสังคม จากการสุ่มสัมภาษณ์ผูป้กครองนักเรียนทั้ง 5   
โรงเรียน มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัในเร่ือง ความรับผิดชอบงานของครูโรงเรียนเอกชนว่าเป็นคนท่ีมีความ

รายการประเมิน 

ปกครอง  ป.6  ( n = 226) ปกครอง  ม.3  ( n = 83) ปกครอง  ม.6  ( n = 48) 

X  S.D. 
แปล
ความ  
หมาย 

X  S.D. 
แปล
ความ  
หมาย 

X  S.D. 
แปล
ความ  
หมาย 

5. ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน   รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
5.1  มีทกัษะวางแผนการทาํงาน
และดาํเนินการจนสาํเร็จ          

4.64 0.75 มากท่ีสุด 4.20 0.97 มาก 4.29 0.92 มาก 

5.2  มีทกัษะทาํงานอยา่งมี 
ความสุข มุ่งมัน่พฒันา  งาน  
และภมิูใจในผลงานของตนเอง 

4.58 0.79 มากท่ีสุด 4.22 1.00 มาก 4.42 0.79 มาก 

5.3 มีทกัษะทาํงานร่วมกบั 
ผูอ่ื้นได ้

4.64 0.74 มากท่ีสุด 4.20 0.99 มาก 4.44 0.85 มาก 

5.4 มีทกัษะและมีความรู้สึก 
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหา 
ความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ี 
ตนเองสนใจ 

4.19 0.83 มาก 4.19 0.97 มาก 4.21 0.90 มาก 

รวม  4.51 0.73 มากทีสุ่ด 4.20 0.86 มาก 4.34 0.70 มาก 



มุ่งมั่นตั้ งใจ และ มีความรับผิดชอบ และดูแลนักเรียนได้ดี แต่อย่างไรก็ตามอยากให้ครูกวดขนัและเอาใจใส่
นกัเรียนเป็นรายบุคคลเพราะนกัเรียนมีความสามารถไม่เท่ากนั นกัเรียนบางคนตอ้งการให้ครูดูแลมากว่าคนอ่ืน 
จากการสัมภาษณ์อาจารยสุ์นนัทา  รุ่งเนียม  ศึกษานิเทศก์สาํนกัเรียนเขตพื้นท่ีประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กลุ่ม
ส่งเสริมงานโรงเรียนเอกชน และตวัแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน C   D และ E  กล่าวว่า “ ครูในโรงเรียน
เอกชน โดยเฉพาะ  ครูในโรงเรียนเครือมหาไถ่มีจุดเด่นท่ีน่าช่ืนชม   คือการมีความกระตือรือร้น  มีความอดทนสูง   
มีความสามัคคีในหมู่คณะ เช่นบางคร้ังทางเขตฯ มีงานเร่งด่วน หรือมีภารกิจ ให้ร่วมมือ มักได้รับความร่วมมือ
อย่างทันท่วงที  นอกจากนีก้ารติดตามประเมินผลโรงเรียนเอกชน พบว่า การดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียนเป็นจุดดึงดูด
ผู้ปกครองให้ส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน  โรงเรียนจึงต้องมีครูท่ีมีคุณภาพท้ังด้านความรู้ความสามรถ และการดูแล
เอาใจใส่ต่อเดก็นักเรียน ซ่ึงโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้อย่างดีเย่ียม ” ในทาํนองท่ีสอดคลอ้งกนั  จากการ
สัมภาษณ์ผูป้กครองนกัเรียนชุมชนใกลเ้คียงท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน D ดา้นครู พบว่าครูมีความขยนัมา
โรงเรียนแต่ใช้  หากมีปัญหาอะไร สามารถแจง้และไดรั้บการดูแลให้ในทนัที”  นอกจากนั้น จากหลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์พบว่าทุกปีการศึกษาครูของทุกโรงเรียนจะไดรั้บรางวลัครูดีเด่น ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด และจะมีครูท่ีได้รับเกียรติบัตรจากทั้ งหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ ในเร่ืองการส่ง
นกัเรียนเขา้ประกวดแข่งขนัต่างๆมากมาย 

3) ด้านผู้บริหาร มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินคุณลกัษณะตามจรรยาวิชาชีพ และพฤติกรรมของ
ผู ้บริหาร   ท่ีมีผลกระทบทางบวก และทางลบต่อชุมชน และสังคม  จากการสุ่มสัมภาษณ์แบบเจาะจงกับ                          
ผูป้กครองนกัเรียน ชั้น ป.2 โรงเรียน D ซ่ึงเป็นผูป้กครองท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษ คือ มีทางเลือกในการส่งบุตรหลาน
เขา้เรียนในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลยั  ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงในจงัหวดัขอนแก่น โดยการใช้สิทธ์ิ
สวสัดิการของตนเองใหบุ้ตรสาวไดเ้ขา้เรียน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า  ก่อนตดัสินใจนาํบุตรสาวคนเดียวเขา้
โรงเรียนน้ี  ผูป้กครองไดข้บัรถตระเวนไปทุกโรงเรียนในจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นการสังเกตการณ์และประเมิน
คร่าวๆ ก่อนส่งลูกเขา้เรียนชั้น ป.1 จุดท่ีเป็นการตดัสินใจของผูป้กครองท่ีส่งบุตรสาวเขา้โรงเรียนน้ี คือพบว่า
ผูบ้ริหาร(ผูอ้าํนวยการโรงเรียน)มาโรงเรียนแต่เชา้มาก คือมาก่อนครูและก่อนนกัเรียนทุกคน และกลบับา้นคํ่าหลงั
ทุกคน ท่านมาแอบสังเกตการณ์อยู่หลายคร้ังก็พบพฤติกรรมเดิม จึงคิดว่าถา้ผูบ้ริหารทาํตวัเป็นแบบอย่างท่ีดี ทุก
อยา่งกค็งจะดีดว้ย  ทั้งๆท่ีครอบครัวของนกัเรียนพกัในบา้นพกัในบริเวณมหาวิทยาลยั  การส่งลูกข้ึนรถรับ-ส่ง ไป
โรงเรียนต้องให้ลูกต่ืนนอนแต่เช้า นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนเพิ่มเติมด้านการมาปฏิบัติงานของ
ผูบ้ริหาร พบว่า  ผูบ้ริหารโรงเรียน D และ E มาปฏิบติังานทุกวนัแบบไม่สาย ไม่ขาด ไม่ลา ยกเวน้การไปราชการ 
เป็นเวลา 3 ปีซ้อน (ปีการศึกษา 2550-2552) ซ่ึงไดรั้บรางวลัการมาปฏิบติังานยอดเยี่ยมและเป็นตวัอย่างให้แก่
บุคลากรในโรงเรียน ส่วนโรงเรียนท่ีเหลือมีความสอดคลอ้งกนั คือผูบ้ริหารมาโรงเรียนแต่เชา้ และกลบัเยน็ พร้อม
มาปฏิบติังานทุกวนั แทบไม่มีวนัลาหรือขาดการปฏิบติัหน้าท่ี นอกจากนั้นขอ้มูลเชิงประจกัษด์า้นรางวลัพบว่า 
ผูบ้ริหาร(ผูอ้าํนวยการ)  ทั้ง 5 โรงเรียนไดรั้บรางวลัผูบ้ริหารสถานศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2553 จากเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  ซ่ึงเป็นหน่วยงานต้นสังกัด  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ  ความทุ่มเท เสียสละ              
ความเอาใจใส่ในภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร 

4) ด้านการบริหารและการบริการการจัดการศึกษา  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินผลจากการจดั
การศึกษาท่ีมีผลกระทบทางบวก และทางลบต่อชุมชน และสังคมจากการสัมภาษณ์และรวมถึงการสังเคราะห์



ขอ้มูลจากแบบสอบถามปลายเปิดซ่ึงสอบถามผูป้กครองนกัเรียน พบว่า โรงเรียนใหค้วามดูแลเอาใจใส่ต่อนกัเรียน
ดีมาก ทั้งเร่ืองมาตรการความปลอดภยั การแลกบตัรเขา้ในบริเวณโรงเรียน การไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกข้ึน
บนอาคารเรียน ซ่ึงผูป้กครองรู้สึกมีความสบายใจ และการส่งเสริมสุขภาพของนกัเรียน ผูป้กครองรู้สึกพอใจท่ี
โรงเรียนไม่จาํหน่ายของขบเค้ียว หรือขนมกรุบกรอบต่างๆ แต่อยา่งไรก็ตามบางเร่ือง โรงเรียนมีความเขม้งวดมาก
เกินไป เช่นการห้ามนาํโทรศพัทม์าโรงเรียน แมมี้การผ่อนผนัให้ฝากไวก้บัครูประจาํชั้น พบว่ายงัไม่ไดรั้บความ
สะดวก เพราะบางคร้ังครูไม่มีเวลาว่าง การเขม้งวดเร่ืองระเบียบวินยัเป็นส่ิงท่ีดี ผูป้กครองชอบ แต่บางคร้ังควร
ผอ่นผนักบันกัเรียนท่ีอยูใ่นชั้นระดบัเล็กๆ นอกจากนั้น ดา้นการบริการการจดัการศึกษา และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้โรงเรียนทุกโรงเรียนไดใ้ห้ร่วมร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดั และชุมชนในการเป็นแหล่งวิทยาการ 
เช่น การใชห้อ้งประชุม การศึกษาดูงานของโรงเรียนในโครงการท่ีเป็นเลิศของโรงเรียน เป็นตน้ ส่วนผลกระทบ
ด้านบวก คือการได้รับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว เช่นการมาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือการติดต่อ
ประสานงานอ่ืนๆ ไดรั้บการตอบรับอยา่งรวดเร็ว และจุดเด่นท่ีผูป้กครองทุกโรงเรียนมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 
คือโรงเรียนมีความสะอาดมาก ทั้งในดา้นบริเวณโรงเรียน และหอ้งนํ้ า  นอกจากนั้นจากการศึกษาเอกสารบนัทึก
การประชุมผูป้กครองและ จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทุกโรงเรียนเพ่ือยืนยนัแนวทางการบริหารจัดการท่ี
เหมือนกนั  พบว่า ผูป้กครองมีความพึงพอใจกบันโยบายห้องเรียนไม่ขาดครูแมค้รูในรายวิชาจะมีภารกิจไม่มา
โรงเรียน เช่นการไปอบรมสัมมนา การลาต่างๆ การจดัการเรียนการสอนท่ีมีครูผูส้อนในหอ้งเรียนโดยไม่ขาดครู
เป็นเคร่ืองรับประกนัว่าโรงเรียนไม่ทอดท้ิงนกัเรียน และการมีโครงการกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน เช่น
การทาํบุญตกับาตรในวนัอาสาฬบูชา การพานกัเรียนไปวดัพุทธ เป็นตน้ ผูป้กครองรู้สึกประทบัใจ สะทอ้นถึงการ
มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี และเนน้ถึงคุณธรรมท่ีโรงเรียนกล่าวอา้งในเร่ืองของการรู้รัก สามคัคี  การอยูร่วมกนั
อย่างมีความสุขโดยไม่เน้นการแบ่งแยกทางศาสนา และจากขอ้มูลการเข้าศึกษาของนักเรียนชั้ นระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงส่งเสริมใหเ้ป็นมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเครือ พบว่าสถิติการเขา้ศึกษาต่อ
ของนกัเรียนเพิม่มากข้ึน ทุกปี ตามลาํดบั  ดงัแสดงในภาพต่อไปน้ี  
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2.     ภาพอนาคตการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิ จงัหวดัขอนแก่น   
จากผลการประเมินผลทั้ง 5 ดา้นตามมิติการประเมินเพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ีสอง การเสนอภาพ

อนาคตการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก จงัหวดัขอนแก่น โดยใชว้ิธีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง การสอบถาม การสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และการศึกษาสภาพจริง  จากผลการประเมินผลในแต่ละ            
ดา้น เพื่อสังเคราะห์เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพพร้อมปัจจยัและคุณลกัษณะของปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพของการศึกษาในอนาคต รวมไปถึงการนาํเสนอผลการประเมินใหผู้บ้ริหารพิจารณาใหค้วามคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพื่อประมวลสรุปเป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  พร้อมปัจจยัและคุณลกัษณะท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพของการศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ี  ช้ีใหเ้ห็นทั้งดา้นท่ีเป็นจุดเด่น และจุดท่ีควรปรับปรุงพฒันาในการจดั
การศึกษา ซ่ึงแต่ละปัจจัยมีส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานสนับสนุนระดับนโยบาย และสถานศึกษา
โดยตรงและหรือโดยออ้มท่ีจะสามารถดูแลจดัการให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ ซ่ึงผูว้ิจยัได้วิเคราะห์จากผลการ
ประเมินสถานศึกษา อนัเป็นขอ้สรุปให้สถานศึกษาพฒันาตนเอง รวมถึงการนาํผลไปใชเ้พ่ือวางแผนและกาํหนด
นโยบายการพฒันาสถานศึกษาต่อไปในอนาคต  ดงัน้ี  

2.1 จุดเด่นท่ีควรส่งเสริมและพฒันาเพ่ือความยัง่ยนืต่อไป 
1)  สถานศึกษามีความตระหนัก และมีความพยายามในการจดัการศึกษาไดส้อดคลอ้งตาม

แนวการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 -2561) เพื่อการเขา้สู่การเป็นสมาคมอาเซียน คือการจัด
หลกัสูตรพิเศษของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนภาษาองักฤษ กบัครูต่างชาติ เจา้ของภาษา ซ่ึงเป็นการ
เตรียมความพร้อมของเยาวชนท่ีจะเติบโตข้ึนในอนาคต กอปรกบัในการเตรียมคน หรือเยาวชนของชาติให้มี
คุณลกัษณะการเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี  ซ่ึงจุดเด่นท่ีสะทอ้นผล คือการมีแนวนโยบาย  ปรัชญาทางการศึกษา 
และการดาํเนินงานโครงการ กิจกรรมท่ีหลากหลายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัผูเ้รียนโดยมีบริบท
ของการเป็นสถานศึกษาคาทอลิกท่ีเนน้การพฒันาคน ทั้งทางดา้นความรู้และคุณธรรมเป็นแกน ซ่ึงเอกลกัษณ์น้ี
สถานศึกษาควรดาํรงไวแ้ละพฒันาต่อไป 

2)    ความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม และการบริการท่ีส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียน
กล่าวคือ สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นวตัถุ เช่น บริเวณโรงเรียนอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ  มีความสะอาด มัน่คงปลอดภยั ความเหมาะสมกบัสถานท่ี รวมถึงการมีความ
พร้อมดา้นครุภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นตน้ รวมถึงการมีภูมิทศัน์ท่ีมีความร่มร่ืน สดช่ืน สวยงาม 
มีชีวิตชีวา ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลกัษณะ ความมีเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาคาทอลิก เป็นตน้  
เพราะการถือเอานกัเรียนเป็นสาํคญั นอกจากเนน้ท่ีการจดักระบวนการเรียนรู้แลว้ ยงัจะเนน้การจดัส่ิงแวดลอ้ม 
สวสัดิการ และการอาํนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนด้วยความสุข                
ร่าเริงแจ่มใสสมวยั ปลอดจากมลภาวะใดๆ อยูต่ลอดเวลา 

3) ดา้นการบริหารจดัการและการใหบ้ริการทางการศึกษา พบว่า จุดเด่นในการใหบ้ริการการ
จดัการศึกษา คือ มีความสะดวกและรวดเร็วในการดาํเนินการ  และจุดเด่นในการการบริหารจดัการคือการมี
วฒันธรรมการทาํงานท่ีเขม้แขง็ในองคก์าร เช่นวินยัในการมาปฏิบติังาน ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของครูผูส้อน
ซ่ึงสะทอ้นมาจากความพงึพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งจากผูรั้บบริการ และหน่วยงานตน้สงักดั 



4) ดา้นผูเ้รียน ซ่ึงเป็นส่ิงสะทอ้นผลการจดัการศึกษาท่ีสําคญั จุดเด่นท่ีพบจากหลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์และการสะทอ้นจากผูป้กครอง คือผูเ้รียนมีสุขภาพกาย และจิตท่ีดี มีความร่าเริง แจ่มใส การแต่งกาย
สะอาด การมีเอกลกัษณ์ของโรงเรียน เช่น เคร่ืองแบบชุดแต่งกาย และการมีระเบียบปฏิบติัท่ีเป็นแนวเดียวกนั              
เป็นตน้และดา้นระเบียบวินยั รวมถึงมารยาทของนกัเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และมี
มารยาทดี เช่นในการเดินผา่นผูใ้หญ่ การทกัทาย  เป็นตน้ 

2.2   จุดท่ีควรพฒันาและเร่งหามาตรการหรือแนวทางปรับปรุงพฒันา   
จากแผนงาน โครงการ/งาน กิจกรรมต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา

และแผนปฏิบติัการประจาํปีของโรงเรียน และตามกรอบของเกณฑม์าตรฐานการประกนัคุณภาพภายในของ 
สพฐ. เห็นไดว้า่โรงเรียนไดมี้ความตระหนกัและความพยายามท่ีจะพฒันางานของโรงเรียนโดยถือเอานกัเรียนเป็น
สาํคญัครบถว้นทุกดา้น แต่ยงัตอ้งมีการปรับปรุงพฒันา เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แมจ้ะไดผ้ลสูงในบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ แต่บางกลุ่มสาระการเรียนรู้กค็วรพฒันาใหสู้งยิง่ข้ึน บางดา้นควรเนน้เป็นพิเศษ เพื่อใหน้กัเรียนได้
มีพฒันาการเต็มศกัยภาพโดยเร็วสามารถอยู่ในโลกของการแข่งขนัทั้งในปัจจุบนัและอนาคตไดด้ว้ยความสุข 
โรงเรียนจึงเน้นท่ีจะพฒันาอย่างต่อเน่ือง และจดัทาํเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในปีการศึกษาต่อไป ซ่ึงจากการ
ประเมินสรุปได ้ 3 ประเดน็หลกั ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ดา้นผูเ้รียน สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและไตร่ตรอง โดยใหส้อดแทรกเขา้ไปในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เนน้ให้มีการตอบคาํถามแบบอตันัยในการทดสอบ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสนาํเสนอ
ผลงานหนา้ห้องบ่อย ๆ ฝึกให้วิจารณ์ และนอ้มรับคาํติชมเพื่อพฒันาต่อไป ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาองักฤษ สถานศึกษาควรเนน้ย ํ้าให้
ครูไดน้าํผลการประเมินไปพฒันาผูเ้รียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลอยา่งต่อเน่ือง พยายามใหจ้ดักิจกรรมการเรียน
การสอนใหต้อบสนองทั้งกลุ่มเด็กอ่อนและเด็กเก่ง และขอ้เสนอแนะในการพฒันาดา้นนกัเรียน ท่ีควรพฒันาอยา่ง
เร่งด่วน มีดงัต่อไปน้ี 

1) ยกระดับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิการสอบ O-NET  
และเป้าหมายตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของพฒันาการทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และ รวมทั้งคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร ใหส้ามารถประเมินไดช้ดัเจน 

2) เพิ่มโอกาสใหน้ักเรียนไดส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองจากส่ือต่างๆ ให้มากข้ึน 
เพิ่มโอกาสและความสามารถท่ีจะใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร สามารถเขา้ถึงส่ือการเรียนรู้ซ่ึงโรงเรียนจดัให้
โดยสะดวกยิ่งข้ึน คุน้เคยและสามารถใชป้ระโยชน์จากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งคุม้ค่า มีความสามารถ
และความสนใจท่ีจะเรียนรู้เพือ่พฒันาตนเองจนตลอดชีวิตมากข้ึน 

3) ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมมากข้ึนในการกาํหนดโครงการ การดาํเนินการตาม
โครงการ และการประเมินผลโครงการรวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล
อยา่งเหมาะสม โดยมีการติดตามใหเ้ป็นไปตามคู่มือแผนการจดัการเรียนรู้และส่ือช่วยสอนอยา่งจริงจงัสมํ่าเสมอ 

2.2.2   ดา้นครู  ถึงแมน้ว่าสถานศึกษาจะมีความพยายามในการจดัการอบรม สัมมนาดว้ย
ตนเอง เพื่อใหค้รบตามเกณฑข์องกฎกระทรวง  แต่ควรจะส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รู โดยเฉพาะครูผูส้อนไดรั้บการ



อบรมทั้งในและนอกสถานศึกษาอยา่งสมํ่าเสมอ เพราะสถานศึกษามีโอกาสในการเขา้รับการอบรม สัมมนาจาก
หน่วยงานภายนอก  ตลอดปีการศึกษา  ทั้งน้ี เพ่ือให้ครูไดมี้ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การจดัทาํ
แผนการจัดการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยโครงงาน การจัดทาํวิจยัในชั้นเรียน การวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริง การจดักิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ส่งเสริมใหมี้และใชส่ื้อวสัดุ
อุปกรณ์ทั้งท่ีเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่ือท่ีเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อ คุณภาพ             
และประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ของครูเพิม่มากข้ึน 

นอกจากน้ีสถานศึกษาควรจดัสวสัดิการอยา่งเหมาะสมและทัว่ถึงมากยิง่ข้ึน เพ่ือสร้างขวญัและ
กาํลงัใจใหเ้กิดแก่บุคลากรทุกคนใหมี้ความรักในสถานศึกษา โดยเฉพาะดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ซ่ึงจะส่งผล
ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีความสุข และอยู่ในองค์การโดยไม่ต้องแสวงหาท่ีทาํงานใหม่ ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผูเ้รียนและสถานศึกษา 

2.2.3  ดา้นการบริหารจดัการโรงเรียนควรเร่งหามาตรการหรือแนวทางปรับปรุงพฒันา  
ดงัน้ี 

1) ปรับแผนงาน โครงการ/งาน สนบัสนุน เพื่อใหเ้กิดผลตามเป้าหมายของการ
พฒันาซ่ึงระบุไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจาํปี ให้เป็นหมวดหมู่สอดคลอ้ง            
กบัปัจจยั เกณฑ ์ ตวัช้ีคุณภาพการประกนัคุณภาพภายในของ สพฐ. และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวับ่งช้ีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ทั้งน้ีเพือ่ใหเ้กิดความสะดวกต่อการตรวจสอบ ประกนั และประเมินคุณภาพ  

2) ปรับปรุง ติดตามให้มีการนิเทศและตรวจสอบการดาํเนินการตามท่ีกาํหนด
อยา่งเขม้แขง็สมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

3) ใชห้ลกัของความเป็นเลิศและการมีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการในทุก
ระดบัอยา่งเขม้แขง็จริงจงัมากข้ึน และส่งเสริมใหบุ้คลากรระดบัหวัหนา้สามารถเป็นผูน้าํไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

4) ใชข้อ้มูลสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงาน ตดัสินใจ และประเมิน
มากข้ึน ใหมี้การจดัระบบขอ้มูลและใชข้อ้มูลตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

5) พฒันาเคร่ืองมือเพื่อให้มั่นใจมากข้ึนว่าจะสามารถเพิ่มความสามารถและ
พฒันาการท่ีแทจ้ริง(Authentic Ability) ของนกัเรียนได ้ 

6) ส่งเสริมและเพิ่มเป้าหมายการวิเคราะห์วิจยัให้มากข้ึนโดยเน้นการวิเคราะห์
วิจยัเพ่ือแกปั้ญหาและพฒันางานในความรับผดิชอบ 

7) เพิ่มกิจกรรมการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน โดยเนน้กิจกรรมทางวิชาการท่ี
เกิดประโยชนต์รงกบัความตอ้งการของชุมชน 

8) โรงเรียนควรจดัหาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเป็น
วิทยากรอบรมใหแ้ก่ครู และนกัเรียน เพิม่มากข้ึน  

9) โรงเรียนควรส่งเสริมดา้นการประกวดแข่งขนัต่างๆ ในนามของสถานศึกษา
เพิม่มากข้ึน ทั้งน้ี เพื่อการสร้างช่ือเสียงใหก้บัสถานศึกษา  

10) ควรมีการส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์ โรงเรียน และการใหข้อ้มูล แก่ผูป้กครอง
อย่างรอบด้าน ทั้งดา้นการบริหารจัดการ การจดัการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีใช้ใน



การศึกษาของนักเรียนในแต่ละภาค หรือปีการศึกษา เพราะจะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นการเตรียมการของผูป้กครอง
นกัเรียนในโรงเรียน และเป็นทางเลือกแก่ผูป้กครองท่ีกาํลงัหาโรงเรียนใหบุ้ตรหลานท่ีกาํลงัจะเขา้ศึกษา 

2.2.4   ขอ้เสนอแนะในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของโรงเรียนคาทอลิกในจงัหวดั
ขอนแก่นตามสภาพการจดัการศึกษา ทั้งการบริหารและการจดัการศึกษาซ่ึงอยูภ่ายใตป้รัชญาและแนวทางเดียวกนั 
จากผลการประเมินโรงเรียนสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเขม้แขง็ทางการศึกษา ไดด้งัน้ี  คือ  

1)   ดา้นทรัพยากรบุคคล การบริหารและการจดัการศึกษาคาทอลิกท่ีผูบ้ริหารระดบั
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนซ่ึงเป็นฆราวาส ควรมีวาระในการบริหารงาน คราวละ 3 – 5 ปี และผลดัเปล่ียนหมุนเวียน
ภายในเครือ ทั้งน้ีเพือ่ใหเ้กิดความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  

2)   ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ซ่ึง เนน้หลกัการช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัโดยการกระจายทรัพยากรจากแหล่งท่ีมีไปสู่แหล่งท่ีขาดแคลนเพื่อความเท่าเทียมในโอกาสทางการศึกษาของ
เยาวชน สามารถแบ่งปันทั้งวสัดุ และอุปกรณ์ทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูผูส้อน 
ควรมีฐานขอ้มูลร่วมกนั  สามารถแบ่งปันและใชท้รัพยากรร่วมกนัได ้ นอกจากนั้นบุคลากรควรสามารถโอนยา้ย
สถานท่ีทาํงานภายในเครือได ้  

3)   เครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ ซ่ึงถือเป็นหวัใจสาํคญัของสถานศึกษาควร
มีความร่วมมืออย่างเขม้แข็ง จริงจงั ทั้งน้ีเพื่อสร้างระบบและมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั รวมถึงเพื่อใช้
ทรัพยากรดา้นงบประมาณที่เนน้การประหยดั และคุม้ค่า  เช่น การจดัทาํเอกสารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือ   
การจดัทาํขอ้สอบร่วมของโรงเรียนในเครือ  การจดัประชุม สมัมนา ทางวิชาการร่วมกนั  เป็นตน้  

4)   การสร้างค่านิยมในองคก์าร โดยการนาํเอกลกัษณ์การจดัการศึกษา เช่น แนว
ทางการจัดการศึกษาตามปรัชญา และวฒันธรรมองค์การท่ีเหมือน หรือคลา้ยคลึงกัน  มาสร้างแรงจูงใจ ให้
นกัเรียน และบุคลากรรักองคก์ารและแบ่งปันช่วยเหลือ หรือส่งต่อนกัเรียนดว้ยระบบเครือข่ายร่วมมือ โดยเนน้ย ํ้า
ความเป็นโรงเรียนในเครือซ่ึงมีบริบท และการบริหารจดัการในแนวทางเดียวกนั จะก่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจ
อยา่งเขม้แขง็ และก่อประโยชนต่์อองคก์ารในดา้นความมีมาตรฐานเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั ซ่ึงจะส่งผลต่อความ
ไวว้างใจของผูป้กครองท่ีจะมีส่วนเลือกใหบุ้ตรหลานเรียนต่อในกลุ่มโรงเรียนในเครือ ในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน เช่น 
จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียน A  B  และ C  แลว้อยากเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ของ
โรงเรียน D หรือ E  และต่อชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน  E ซ่ึงเป็นแห่งเดียวของโรงเรียนในเครือท่ีอยู่
ในจงัหวดัขอนแก่นต่อไป 

จากการประมวลผลการประเมินการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกสามารถสรุป
เป็นแผนภาพเพือ่การขบัเคล่ือนและการพฒันาการจดัการศึกษาไปสู่ความสาํเร็จไดด้งัต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 



 
เป้าหมาย / 
ความสําเร็จ 

 
 

 
 
  
ภาพที ่ 16   แสดงปัจจยัการขบัเคล่ือนเพื่อเป้าหมายความสาํเร็จ 
 

2.2.5 ขอ้เสนอแนะอ่ืนท่ีเป็นผลเก่ียวเน่ืองมาจากการวิจัย คือ ส่ิงท่ีสถานศึกษาต้องการ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

1) การไดรั้บงบประมาณ หรือการสนบัสนุนในการดา้นการอบรมพฒันาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง จริงจงัเทียบเท่ากบับุคลากรภาครัฐ 

2) หน่วยงานตน้สังกดัควรจดัให้มีนักวิชาการหรือศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม 
และให้คาํแนะนาํ ในเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั การ
จดัทาํวิจยัเพือ่พฒันาผูเ้รียน การวดัและการประเมินผลตามสภาพจริง และการเตรียมการเพ่ือรอรับการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอกรอบท่ี 3 (สมศ.) 

จากการประมวลผลการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก ทั้ง 5 โรงเรียน ซ่ึงแต่ละโรงเรียนมี
แก่นของปรัชญาและแนวทางของการศึกษาร่วมกัน คือ “การเดินตามดาวแห่งศรัทธา”  ดังนั้นผูว้ิจยัขอเสนอ
แผนภาพในการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการจดัการศึกษา ไดด้งัต่อไปน้ี  
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัยและการอภปิรายผล 

 
 

การวิจัยเพ่ือประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก  จงัหวดัขอนแก่น  โดยใช้แนวทางการ
ประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (systematic and collaboration evaluation)  ผลการวิจยัสรุปตามหวัขอ้  ดงัน้ี        
1)  สรุปภาพรวมของผลการประเมินเชิงระบบของโรงเรียนคาทอลิก  จงัหวดัขอนแก่น  แบ่งออกเป็น 1.1)  ผลการ
ประเมินตามมิติของการประเมิน  1.2) การเสนอภาพอนาคตของการจัดการศึกษา 2) การอภิปรายผล และ            
3) ขอ้เสนอแนะ 
 
1. สรุปภาพรวมของผลการประเมนิเชิงระบบของโรงเรียนคาทอลกิ  จงัหวดัขอนแก่น   

สรุปผลการประเมินการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก จงัหวดัขอนแก่น ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จาํแนกตามมิติการประเมินไดผ้ล  ดงัน้ี 

1.1    ผลการประเมินตามมิติของการประเมิน 
              1.1.1    ดา้นบริบท ผลการประเมิน พบว่าโรงเรียนสามารถจดัการศึกษาไดต้ามสภาพและ
ความสอดคลอ้งทางสงัคมทั้ง นโยบายการจดัการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัทิศทาง และแผนการจดัการศึกษาของ
ชาติ และ มีความสอดคลอ้งตามปทสัถานและแนวทางของการจดัการศึกษาของสถานศึกษาคาทอลิก ซ่ึงพบว่า
โรงเรียนสามารถวางแผนการจัดการศึกษามีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดับดีมาก  ส่วนการดาํเนินงาน                  
ใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญา  พนัธกิจ  และเป้าประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา ซ่ึงกาํหนดไวเ้ป็น
ขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และหน่วยงานตน้สังกดัอยู่ในระดบัดี  
ทั้งน้ีมีการจดัการศึกษาท่ีส่งผลสะทอ้นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาร่วมถึง จุดเนน้และ จุดเด่น พบว่าการดาํเนินการ
อยู่ในระดบัดีมาก ดงันั้นสามารถสรุปผลไดว้่าในปัจจุบนัสภาพของการดาํเนินงานในโรงเรียนมีสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายการจดัการศึกษาท่ีกาํหนดไวเ้ดิม โดยโรงเรียนไม่ตอ้งมีการปรับเปล่ียนปรัชญานโยบาย และวิสัยทศัน์
ทางการศึกษา  

1.1.2  ดา้นปัจจยัป้อนเขา้ ผลการประเมิน พบว่าการจดัระบบการบริหารจดัการภายใน
สถานศึกษา  มีแผนการดาํเนินงาน  โครงสร้างองคก์าร  และการบริหารอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษาอยู่ในระดบัดีมาก ส่วนทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
พบว่า บุคลากรครู  มีคุณภาพและมีจาํนวนพอเพียง แต่มีปัญหาการออกกลางครันของครูผูส้อนทุกปีการศึกษา                  
ทาํใหข้าดความต่อเน่ืองในการดาํเนินงาน และบุคลากรผูม้ารับผิดชอบใหม่ตอ้งใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้งาน
ใหม่ จึงควรมีมาตรการและการจูงใจให้บุคลากรรักโรงเรียนและอยู่ในโรงเรียนต่อไป เช่นการสนับสนุนด้าน
ความกา้วหนา้ในอาชีพ การใหอ้ตัราเงินเดือนท่ีเป็นแรงจูงใจ เป็นตน้ รวมถึงควรมีเกณฑม์าตรฐานในการคดัเลือก
ครูผูส้อนโดยเฉพาะครูชาวต่างชาติในโครงการการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือการเรียนการสอนส่วนผูบ้ริหารระดบั
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่ีได้มาจากการสรรหาและแต่งตั้ งพบว่าผูบ้ริหารมีคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพและ



ประสิทธิผลการทาํงานตามบทบาทหนา้ท่ีในระดบัมาก และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
และผูป้กครอง อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้ม  ส่ือ และอุปกรณ์สาํหรับการศึกษา  รวมถึงการบริการ  
ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเต็มศกัยภาพ ทุกสถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น สามารถสรุปไดว้่า
ภาพรวมปัจจยัป้อนเขา้จึงมีความเหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอต่อการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

1.1.3 ดา้นกระบวนการ ผลการประเมิน พบว่าภาพรวมกระบวนการจดัการศึกษาทั้งการ
จดัการเรียนรู้ และ การพฒันาผูเ้รียน  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ กิจกรรมพฒันา
คุณภาพ ผูเ้รียนอย่างรอบดา้น อยู่ในระดับดี และกระบวนการดาํเนินงานตามภารกิจการบริหารจดัการภายใน
สถานศึกษา อนัประกอบดว้ย 1)  กลุ่มงานวิชาการ 2)  กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  3) กลุ่มงานบริหารบุคลากร และ    
4) กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  แต่การประเมินด้านกระบวนการตาม
จุดมุ่งหมายของการประเมิน คือ มุ่งหาความสัมพนัธ์ระหว่างการใชท้รัพยากรและการดาํเนินงานของโรงเรียน
เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ พบว่า ในกระบวนการจดัหลกัสูตรและพฒันาผูเ้รียนรอบดา้น นั้น โรงเรียนตอ้ง
ส่งเสริมใหค้รูจดัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ควรใชส่ื้อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์เนตในการเรียนการสอน ให้มากขึ้น เพราะโรงเรียนไดล้งทุนติดตั้งเครือข่ายน้ีในทุกหอ้งเรียน  ส่วนการ
ดาํเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาใน 4 กลุ่มงานนั้น พบว่า สถานศึกษาจะตอ้งเพิ่มการบริหารเชิงกลยุทธ์   
โดยจัดให้มีแผนกลยุทธ์ท่ีมีตัวบ่งช้ีความสําเร็จในทุกกลุ่มงาน นอกจากนั้นควรมีระบบสารสนเทศ ท่ีเป็นจุด
บริการจุดเดียว (one stop service)  เพื่ออาํนวยความสะดวกในการดาํเนินงานของบุคลากรภายในรวมถึงผูติ้ดต่อ
จากภายนอก 

1.1.4  ดา้นผลลพัธ์  ผลการประเมิน พบว่าภาพรวมดา้นผลลพัธ์ตามจุดมุ่งหมายของการ
ประเมิน ผลลพัธ์ดา้นผูเ้รียน  ซ่ึงตามจุดมุ่งหมายการศึกษาแห่งชาติ มุ่งให้ผูเ้รียนเก่ง ดี มีความสุข นั้น  ผูเ้รียนมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดีและผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์พบว่า มีผลลพัธ์ตาม
ความคาดหวงัอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก ส่วนดา้นผูเ้รียนมีความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร นั้นพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิ
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดบัสถานศึกษาของชั้น ป.6 และ  ม.6 อยูใ่นระดบัคุณภาพดี  ในขณะท่ีผลสัมฤทธ์ิ
จากการสอบ O-NET ซ่ึงเป็นการวดัผลระดบัชาติอยู่ในระดบัพอใชเ้ท่านั้น  แสดงถึงผลลพัธ์จากการวดัภายใต้
หลกัสูตรเดียวกนัแต่ผลไม่สอดคลอ้งกนั ดงันั้นโรงเรียนตอ้งเร่งรัดพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน  
ส่วนชั้น ม.3 ผลสัมฤทธ์ิจากการวดัและประเมินภายในสถานศึกษาและ ผลสัมฤทธ์ิจากการสอบ O-NET มีความ
สอดคลอ้งกนั คืออยู่ในระดบัพอใช ้  อน่ึง  ผลลพัธ์ในระดบัสถานศึกษา ซ่ึงประเมินจากรางวลัและเกียรติบตัรท่ี
เคยได้รับภายใน  5 ปีการศึกษา(2549 – 2553)  พบว่าทุกโรงเรียนได้รับรางวลัในระดับจังหวดั และมีรางวลั
ระดับประเทศ  2 โรงเรียน   ภาพรวมจากการประเมินตามเกณฑ์พิจารณาถือว่าโรงเรียนควรส่งเสริมดา้นการ
ประกวดแข่งขนัต่างๆ ในนามของสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน   

1.1.5   ดา้นผลกระทบ ผลการประเมินดา้นผูเ้รียนซ่ึงประเมิน คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็น
ผลผลิตจากการจดัการศึกษาตามเกณฑคุ์ณภาพมาตรฐานของการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผูป้กครองใหก้าร
ยอมรับและมีความพึงพอใจในระดบัมาก ส่วน ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงประเมินคุณลกัษณะตามจรรยา
วิชาชีพ และ พฤติกรรมการทาํงาน พบว่า ชุมชน และสังคม ให้การยอมรับดา้นความขยนั ความรับผิดชอบ และ
ความเอาใจใส่ต่อนักเรียน  ส่วนการให้บริการการจัดการศึกษา และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใน



สถานศึกษาพบว่า ชุมชนและสังคมใหก้ารยอมรับ และมีความพึงพอใจในระดบัมาก อยา่งไรก็ตามยงัมีผูป้กครอง
ท่ีเสนอใหล้ดความเคร่งครัดของกฎระเบียบ และแนวการปฏิบติัหลายประการท่ีทางโรงเรียนกาํหนดโดยใหมี้การ
ผอ่นผนักบันกัเรียนบา้ง  ทั้งน้ี เพ่ือใหน้กัเรียนไดก้ลา้คิด และกลา้แสดงออกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

1.2 การเสนอภาพอนาคตของการจดัการศึกษา 
1.2.1    จุดเด่นท่ีควรส่งเสริมและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนต่อไป คือ การจัดหลกัสูตรพิเศษ

เพิ่มเติม ท่ีสอดคลอ้ง  ต่อสภาพและความตอ้งการของสังคม การมีวฒันธรรมในการทาํงานท่ีเขม้แขง็ การมีความ
พร้อมดา้นอาคารสถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษา การให้บริการท่ีดี รวมถึงการดูแลและให้ความใส่ใจ
นกัเรียน 

1.2.2  จุดท่ีควรเร่งพฒันา คือ การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การมีแผนกลยทุธ์ และ
การใชข้อ้มูลสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงาน และการตดัสินใจ การส่งเสริมดา้นการประกวดแข่งขนั
ต่างๆ ในนามของสถานศึกษา และการประชาสมัพนัธ์โรงเรียน 

1.2.3   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มโรงเรียน เพื่อประสิทธิผลทางการศึกษา คือ 
การสร้างคุณค่าและความตระหนกัให้แก่บุคลากรในการเป็นเครือข่าย  การแบ่งปันทรัพยากร ทั้งดา้นบุคลากร 
และวสัดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา การเป็นพนัธมิตรดา้นวิชาการ เช่น การจดัทาํเอกสารงานวิชาการต่างๆ การจดัทาํ
ขอ้สอบร่วมของโรงเรียนในเครือ  การจดัประชุม สมัมนา ทางวิชาการร่วมกนั  เป็นตน้ 

 

2.     การอภิปรายผล 
การวิจัยเพื่อประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก จังหวดัขอนแก่นโดยใช้แนวทางการ

ประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (systematic and collaboration evaluation) ผูว้ิจยันาํผลการวิจยัมาอภิปรายผล  ดงัน้ี  
2.1  ดา้นบริบท (context  evaluation)  

ผลการประเมินพบว่า โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดต้ามสภาพและความสอดคลอ้งทาง
สังคมทั้ง นโยบายการจดัการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัทิศทาง และแผนการจดัการศึกษาของชาติเพื่อการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียนตามแนวการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง   (พ.ศ. 2552 -2561)   ซ่ึงมีกรอบขอองการ
พฒันาตามทิศทางการกาํหนดนโยบายและทิศทางดาํเนินงานตามกรอบของ แนวการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ี
สอง (พ.ศ. 2552 -2561)โดยยึดหลกั 4 ใหม่ ไดแ้ก่  1)การพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่  2) พฒันาคุณภาพครูยคุ
ใหม่ 3) พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ใหม่ และ 4) พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่                
การดาํเนินการดงักล่าวของโรงเรียนมีความสอดคลอ้งกบั สภาพทางสังคม ความตอ้งการทางสังคม ภาวะทาง
เศรษฐกิจ บรรยากาศทางการเมือง ปรัชญา แนวคิดทฤษฎี ทางการศึกษา (พจน์  สะเพียรชยั, 2520 อา้งถึงใน 
สมหวงั พิธิยานุวฒัน์, 2549) บริบทตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และการศึกษา (ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ,์ 2544) สภาวะแวดลอ้มของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ เพ่ือหาความ
ตอ้งการจาํเป็น (needs) สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ  (จุมพล หนิมพานิช,  2552) 
และความเช่ือมโยงกับส่ิงท่ีมีความจาํเป็นต่อโรงเรียนและการศึกษาในอนาคต และขอ้ตกลง (commitment)        
ในดา้นต่างๆ (Hofman, Dukstra, &  Hofman, 2005) สภาพบริบทท่ีเป็นเบ้ืองหลงัและปัจจุบนั (Stufflebeam, 
2001)  ส่วนแนวทางของการจดัการศึกษาของสถานศึกษาคาทอลิก ซ่ึงพบว่าการวางแผนการจดัการศึกษามีความ



สอดคลอ้งเหมาะสมในระดบัดีมาก  ส่วนการดาํเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญา  พนัธกิจ  และ
เป้าประสงค์ของการจัดตั้ งสถานศึกษา ซ่ึงกาํหนดไวเ้ป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และหน่วยงานตน้สงักดัอยูใ่น ระดบัดี  ทั้งน้ีมีการจดัการศึกษาท่ีส่งผลสะทอ้นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษาร่วมถึง จุดเนน้  และ จุดเด่น พบว่าการดาํเนินการอยูใ่นระดบัดีมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ   
เอกชยั ชิณโคตร (2549) ทาํการวิจยัเร่ือง วฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลในทศวรรษ
หนา้ พบว่า  ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก คือการพฒันามนุษยใ์นทุกมิติ (Holistic) ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และอยูใ่นสังคมอย่างมีความสุข ในขณะท่ี วิวฒัน์ แพร่สิริ (2543) ทาํการวิจยัเร่ืองวิวฒันาการและอนาคต
ภาพของการศึกษาคาทอลิกกบัการพฒันาสังคมไทยพบว่า วิวฒันาการของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย            
เร่ิมในปี พ.ศ. 2056 สมยัอยธุยา มิชชนันารีไดจ้ดัการศึกษาและเผยแผศ่าสนาแก่คนไทย หลกัสูตรและวิธีการเรียน
การสอนเป็นแบบยุโรป ยึดปรัชญาการศึกษาและคาํสอนศาสนาเป็นหลกัการจดัการศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ฝึกอบรมพระสงฆพ้ื์นเมืองเป็นหลกั และเป็นเคร่ืองมืออบรมสอนศาสนาคริสตแ์ก่ผูส้นใจ จดัแบ่งเป็น 4 ยคุ คือ ยคุ
ก่อนการก่อตวั ยคุก่อตวั ยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟู และยคุเส่ือม สมยัธนบุรีและรัตนโกสินทร์ มิชชนันารีไดจ้ดัการศึกษา
ต่อเน่ืองจากสมัยอยุธยา มีพฒันาการศึกษาในรูปแบบใหม่ เน้นบริบททางสังคมและวฒันธรรม และการจัด
การศึกษาแบบทนัสมยั เพื่อสนบัสนุนการปฏิรูปการศึกษาและการพฒันาสังคมไทย ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ยคุ คือ ยคุก่อน
การฟ้ืนฟู ยคุฟ้ืนฟ ูยคุคืนชีพ ยคุผูห้ว่าน และยคุแตกหน่อ ต่อก่ิง ส่ิงท่ีคน้พบคือ การศึกษาคาทอลิกเป็นการศึกษาท่ี
ยึดปรัชญาการศึกษาและคาํสอนศาสนาเป็นหลักในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบการศึกษาในระบบ และ             
มีกระบวนการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมท่ีเป็นแบบอย่างดีสําหรับการศึกษา ภารกิจและอนาคตภาพของ
การศึกษาคาทอลิก เป็นการจดัการศึกษาท่ีผสานหลกัคาํสอนศาสนา เนน้บูรณาการคุณธรรมในกระบวนการจดั
การศึกษาบนหลกัปรัชญาการศึกษาและคาํสอนศาสนาในการรับใชส้ังคม ตามบริบทพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติและการพฒันาสังคมไทย  ทั้งน้ี ฉลองรัฐ สังขรัตน ์(2549) ทาํการวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการกาํหนด
วิสัยทศัน์ของโรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ พบว่า การมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ของ
โรงเรียนคาทอลิกในเครือ สังฆมณฑล  เชียงใหม่ อยู่ในระดบัมาก  เพราะผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการเป็นผูน้าํโดย
ยดึหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสใหค้รู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียน แนวทางการกาํหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ ควรร่วมกนั
ศึกษาวิสัยทศัน์ของสังฆมณฑล ศึกษารายละเอียดในแม่บทและทิศทางของพระศาสนจักร ศึกษาสภาพของ
โรงเรียนในเครือสงัฆมณฑลเชียงใหม่ จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน เนน้ความรู้เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม 
และกาํหนดนโยบาย จดัทาํแผนพฒันา ยทุธศาสตร์ของโรงเรียน ใหส้อดคลอ้งกนัโดยการนาํเอาหลกัธรรมคาํสอน
ของพระศาสนจกัรคาทอลิกมาเป็นแนวทางในการกาํหนดวิสัยทศัน์ ในขณะท่ีวิศิษฐ ์ศรีวิชยัรัตน ์และคณะ (2544) 
ทาํการวิจยัเร่ือง บทบาทการจดัการศึกษาในเครือคาทอลิก พบว่า พื้นฐานของการศึกษาคาทอลิก มีลกัษณะมุ่งเนน้
การอบรมคน รวมทั้ งการใส่ใจในการจัดบริบทของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และประสานการเรียนรู้และ
พฒันาการทุกอยา่งเขา้ดว้ยกนั เพ่ือใหผู้เ้รียนบรรลุความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ สาํหรับทศันะของวิโรจน์ สารรัตนะ 
(2550) เห็นว่า  จุดมุ่งหมายการจดัการศึกษาท่ีจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีองคป์ระกอบของความเช่ือ ค่านิยม สมมติฐาน 
ปทสัถาน ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนักาํหนดเพ่ือใหเ้กิด วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเป้าประสงค ์ขององคก์ารได ้  

 



2.2   ดา้นปัจจยัป้อนเขา้ (input  evaluation)  
ผลการประเมิน พบวา่การจดัระบบการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา มีแผนการดาํเนินงาน  

โครงสร้างองค์การ  และการบริหารอย่างเป็นระบบ  ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก      
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาองคก์ารเพื่อการนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติันั้น การวางแผนกลยุทธ์ (strategic 
planning) นบัเป็นเคร่ืองมือในการกาํหนดยทุธศาสตร์  ท่ีเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในการบริหารองคก์ารทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  จนคาํว่า  “Vision”  “Mission”  และ “SWOT  Analysis” กลายเป็นคาํท่ีติดปากกนัในหมู่
ผูบ้ริหาร  หลายองคก์ารไดล้งทุนลงแรงและเวลาในการจดัวางแผนกลยทุธ์เป็นจาํนวนมาก  (ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 
2539;  วฒันา วงศเ์กียรติรัตน์, 2540) อยา่งไรก็ตาม  การมีแผนกลยทุธ์ท่ีวางไวอ้ยา่งงดงามก็มิไดเ้ป็นหลกัประกนั
ว่าองคก์ารนั้นจะกา้วไปสู่ความสาํเร็จได ้ หากองคก์ารนั้นไม่สามารถท่ีนาํกลยทุธ์ท่ีวางไวไ้ปปฏิบติัให้บรรลุผล
สาํเร็จเป็นรูปธรรม  และบ่อยคร้ังท่ีพบว่า  แผนกลยทุธ์ท่ีถูกกาํหนดมาอยา่งดีตอ้งประสบกบัความลม้เหลวเพราะ
องค์การไม่สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนพฒันาส่วนต่างๆ ของตวัเองเพ่ือท่ีจะนาํกลยุทธ์นั้นไปปฏิบติัให้เกิดผลได ้             
ซ่ึงนอกจากจะทาํให้แผนกลยุทธ์ได้ลงทุนลงแรงต้องสูญเปล่าแลว้ก็ยงัทาํให้ศรัทธาของคนในองค์การท่ีมี
กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ตอ้งเส่ือมลงไปดว้ย   หลงัจากท่ีองคก์ารไดว้างวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ในการท่ีจะบรรลุ
วิสัยทศัน์แลว้  ก็มาถึงขั้นตอนของการนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัซ่ึงโดยปกติองคก์ารต่างๆ ก็มกัใช้การวางแผน
ปฏิบติัการ (action  plan) โดยการแปลงกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีจะนาํไปบรรจุในแผนปฏิบติัการนั้นนอกจากจะตอ้ง
คาํนึงถึง “ส่ิงท่ีอยากจะทาํ”  ซ่ึงอยูใ่นแผนกลยทุธ์แลว้  ก็ยงัตอ้งคาํนึงถึง “ส่ิงท่ีตอ้งทาํ”  กบัองคก์ารเพื่อใหอ้งคก์าร
สามารถท่ีจะนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติัใหเ้กิดผลไดด้ว้ย  สาํหรับ  “ส่ิงท่ีตอ้งทาํ”  เพื่อเตรียมองคก์ารใหพ้ร้อมสําหรับ
การนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติันั้นก็ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี  1) การวิเคราะห์กลยุทธ์เพ่ือทราบถึงขอบเขตของ
ผลกระทบของการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ท่ีจะมีต่อส่วนต่างๆ ขององค์การ 2)  การวิเคราะห์และปรับโครงสร้าง
องคก์าร  3) การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบงาน 4) การปรับการจดัอตัรากาํลงัคน  5) การพฒันาทรัพยากรบุคคล
ในองคก์าร 6) การพฒันาวฒันธรรมขององคก์าร  ซ่ึงกิจกรรมการพฒันาองคก์ารเหล่าน้ี   ควรไดรั้บการพิจารณา  
และเลือกนาํมาบรรจุอยูใ่นแผนปฏิบติัการอนัเป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยทุธ์ดว้ย  ส่วนทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล พบว่า ทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจัดการศึกษาอนั
ประกอบดว้ยครู ผูส้อน หรือผูใ้หก้ารเรียนรู้   ถึงแมว้่าผลการประเมินจะอยูใ่นระดบัดีและมีครูผูส้อนเป็นไปตาม
เกณฑ ์แต่มีขอ้เสนอแนะและเสียงสะทอ้นจากครูในโรงเรียนเร่ืองคุณวุฒิของครูชาวต่างชาติ ท่ีรับเขา้มาสอนวิชา
เพิม่เติมพเิศษของสถานศึกษา จากผลการประเมินดงักล่าวทางโรงเรียนควรหาแนวทางหรือวิธีการในการรับสมคัร
และคดัเลือก  ครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพตรงตามคุณวฒิุทางการศึกษา  เพื่อเอ้ือประโยชนต่์อการจดัการเรียนการสอนให้
มากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อุทุมพร ช่ืนวิญญา (2545) ไดท้าํวิจยัเร่ืองการประเมินโครงการ
หลกัสูตรภาคภาษาองักฤษระดบัชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนโยธินบูรณะ กรมสามญัศึกษา  ผลการวิจยั ดา้นครูผูส้อน 
พบว่า ครูผูส้อนมีคุณวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน และมีประสิทธิภาพในการสอนอยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกับ
ผลการวิจยัของJackson (1998) ซ่ึงพบว่า ประสิทธิภาพของครูผูส้อนข้ึนอยูก่บัการศึกษาและการพฒันาตนเอง ซ่ึง
ครูผูส้อนมีบทบาทสําคญัต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545  และสามารถพฒันา ตนเองให้มีความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ



การศึกษา (สมศ.) ส่วนดา้นผูบ้ริหาร  วิโรจน ์  เสียงไพเราะ (2546) ทาํการวิจยัเร่ือง วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี พบว่า วิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรีอยูใ่นระดบัสูงทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑล
ราชบุรีไดป้รับตวัใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดในการจดัการศึกษาในยคุปัจจุบนัมากข้ึน โดยท่ีผูบ้ริหารพฒันาความรู้
ความสามารถของตนใหม้ากข้ึน ศึกษาเพิ่มเติมเพิ่มมากข้ึน เช่นเดียวกบัพฤติกรรมความเป็นผูน้าํทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัสงัฆมณฑลราชบุรี ท่ีอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกนั เน่ืองจากผูบ้ริหารไดรั้บการศึกษาสูงข้ึน
และตระหนกัในความสาํคญัของภาวะผูน้าํ โดยเฉพาะดา้นวิชาการ เพราะวิชาการคือหวัใจของการจดัการเรียนการ
สอนของโรงเรียน ซ่ึง การบริหารจดัการภายในโรงเรียนมีความสําคญัมาก ดงันั้น หนา้ท่ีของผูบ้ริหารจึงถูก
มอบหมายมาใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบภารกิจทั้งหมดของโรงเรียนภายใตก้ารบริหารงานอยา่งมืออาชีพ  จากแนวคิดน้ี มี
ความสอดคลอ้งกนัของดา้นความสามารถและภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร กล่าวคือ ภาวะผูน้าํท่ีสําคญัของผูบ้ริหาร
ตามทศันะของนกัวิชาการต่าง ๆ ดงักล่าว  ท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาทั้งในดา้นบทบาท และคุณลกัษณะของการเป็นผูน้าํเชิง
การบริหาร นั้นเน่ืองจากนกัวิชาการไดใ้ชค้าํศพัทท่ี์เป็นองคป์ระกอบ แตกต่างกนัแต่มีรายละเอียดและพฤติกรรมท่ี
คลา้ยหรือไปในทางเดียวกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการสังเคราะห์ความมีประสิทธิผลของภาวะผูน้าํมีดงัน้ี  1)  มี
ภาวะผูน้าํทางวิชาการ (Instructional Leadership) 2) บทบาทของภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารดา้นการจดัการ
(management) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการ (manager)  3) บทบาทของภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารดา้นพนัธะ
ผกูพนัต่อชุมชน(engage community) 4) การมีวิสัยทศัน์(vision) 5) การมีความรับผิดชอบ (responsibility) 6) การ
จดัหา สนบัสนุน และบริการ (provide and supporting service) 7) บทบาทของภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารดา้น
การตัดสินใจ(decision) โดยทาํหน้าท่ีเป็นผูมี้อาํนาจในการตัดสินใจ (decision maker) จากการจัดกลุ่ม
องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษา สามารถสรุปไดว้่าภาวะผูน้าํท่ีสาํคญัท่ีสุด 5  ประการ
ของผูบ้ริหารไดแ้ก่    (1) มีภาวะผูน้าํทางวิชาการ  (2)มีความสามารถดา้นการบริหารจดัการ (3)มีพนัธะผูกพนัต่อ
สถานศึกษา (4)มีวิสัยทศัน์  และ (5) มีความรับผิดชอบ  (Seyfarth ,1999; Sergiovanni, 2009);  Roe, 2003; 
Cavanagh & Macneill, 2004; IEL, 2000;  Dinham,  2005;  Gurr,  2005; Robbin&Alvy,  2009; Tornsen,  2009; 
Rowland, 2008; Cannon,  2004;  Duignan,  2002;  Daresh, 2006;  Covey, 1991;  Wirt &  Krug, 1998;  Wilmore,  
2002;  Larry & Gerald, 1994; Smith & Richard, 1989)  นอกจากนั้น งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นปัจจยัป้อนเขา้ของ
การจดัการศึกษาโรงเรียนเอกชนคาทอลิกของวิศิษฐ ์ศรีวิชยัรัตน์ (2543) ไดใ้หค้วามคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ และ
คุณสมบติัท่ีสาํคญัของผูบ้ริหาร ผูร่้วมงาน ครู อาจารย ์และนกัเรียนไว ้ดงัน้ี  ดา้นผูบ้ริหารหรือผูน้าํ  ประกอบดว้ย  
(1)  ผูบ้ริหารหรือผูน้าํในสถาบนัการศึกษาคาทอลิก ถือว่าเป็นผูท่ี้พระเจา้ส่งมา เพื่อปฏิบติัภารกิจท่ียิง่ใหญ่ใหพ้ระ
เจ้า พระศาสนา และแก่สถาบนั ซ่ึงประกอบด้วย คณาจารย ์พนักงาน เจ้าหน้าท่ี นักเรียน ศิษยเ์ก่า และสังคม
โดยทัว่ไป (2) ผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนัการศึกษาคาทอลิก ตอ้งมีภาวะผูน้าํ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นตวัอยา่งท่ีดีใน
การดาํรงชีวิตตามจิตตารมณ์ของคริสตชน คือ เป็นคนของพระเจา้ และของพระศาสนจกัร หัวใจของการบริหาร
และของผูน้าํ คือ การตดัสินใจโดยอาศยัมิติทางศีลธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้ง (3)  ผูบ้ริหารตอ้งไม่หวงัการยกย่อง
สรรเสริญจากการปฏิบติังาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากผูค้นในสถาบนัท่ีตนบริหารอยู ่เพราะการไดรั้บการแต่งตั้งให้
เป็นผูบ้ริหาร นบัว่าเป็นเกียรติอยูแ่ลว้ (4) ผูบ้ริหารตอ้งมีผูร่้วมบริหารท่ีดี ผูบ้ริหารจะเก่งกาจสามารถเพียงใดก็ทาํ
คนเดียวไม่ได ้จึงตอ้งสรรหาผูร่้วมบริหารท่ีดี มีความสามารถมาร่วมสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั มีการจดัสรรหนา้ท่ีให้



ทาํ พร้อมทั้งอาํนาจ ความรับผิดชอบ ใหต้ระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีตอ้งทาํงานใหส้าํเร็จ ซ่ึงทุกคนมีเป้าหมาย
อนัเดียวกนั คือ ความสําเร็จ ความเจริญกา้วหนา้อย่างมัน่คงย ัง่ยืนของสถาบนัเป็นสําคญั  (5) ผูบ้ริหารตอ้งทาํตวั
เป็นพยาน คือ การใหต้วัอยา่งท่ีดี ผูค้นจะเห็นไดแ้จง้จากการกระทาํและการดาํรงชีพท่ีดี และจากการท่ีผูบ้ริหารยนื
หยดัเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ ท่ีมีมิติทางศีลธรรม เช่น สิทธิมนุษยชน การปกครองท่ีดี หรือ ธรรมาภิบาล เป็นตน้  
ส่วนดา้นบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนการศึกษา  และ ดา้นคณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง  ชุมชน   
อยูใ่นระดบัดี นั้นสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกรอบท่ี 3 (สมศ.) กล่าวคือ            1) 
คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบกาํหนดคณะกรรมการสถานศึกษากาํกบั ติดตาม ดูแล 
และขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย  3) ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา ในขณะท่ีทรัพยากร ดา้นงบประมาณ และส่ือ และอุปกรณ์สาํหรับการศึกษา  
สถานท่ีศึกษาและบรรยากาศแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัดีมาก  การดาํเนินการดงักล่าวเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงท่ีนําไปสู่ระบบการจัดการศึกษา โดย สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2547) ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2544) มี
แนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนัระบุว่าองคป์ระกอบของปัจจยัป้อนเขา้ ไดแ้ก่ งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ กลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย ตลอดจนระบบการบริหารและระบบการจดัการโรงเรียนควรมีความพร้อมในปัจจยัดงักล่าว 
ส่วน พจน์  สะเพียรชยั (2520 อา้งถึงใน สมหวงั พิธิยานุวฒัน,์ 2549) ใหร้ายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบับุคลากรทาง
การศึกษาประเภทต่างๆ เช่น ครู ซ่ึงแตกแยกยอ่ยไปอีก อาทิ วุฒิ ประสบการณ์  นกัเรียน อาจแยกเป็น เพศ ทศันคติ 
บุคลิกภาพ ระดบัสติปัญญา หลกัสูตร อาทิ ประมวลการสอน  ส่ือการสอน ตาํรา วิธีสอน อุปกรณ์ เป็นตน้ จุมพล  
หนิมพานิช (2552) ระบุส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัดา้นปัจจยัป้อนเขา้ทางการศึกษา ไดแ้ก่ 1) เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงาน 
ตอ้งมีความสามารถในการทาํงาน 2) ทรัพยากรดา้นการบริหาร อนัไดแ้ก่ เงินหรืองบประมาณ วสัดุครุภณัฑ ์ตอ้งมี
ความพอเพียง 3) นโยบาย แผนงาน/โครงการ จะตอ้งมีความชดัเจน 4) พื้นท่ีตั้ง จะประเมินตอ้งมีความเหมาะสม   
5) กลยทุธ์ท่ีจะใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์จะตอ้งมีความเป็นไปได ้และ 6) กลุ่มเป้าหมาย จะตอ้งมีการยอมรับ  
การใหค้วามร่วมมือ รวมทั้งความพึงพอใจ  Hofman, Dukstra, &  Hofman (2005)  กล่าวว่าปัจจยัป้อนเขา้ ไดแ้ก่ 1) 
นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีทาํการศึกษา (pupil population)  2) คุณลกัษณะบริเวณใกลเ้คียง/ชุมชน 
(neighbourhood characteristics) 3) การติดต่อกบัโรงเรียนอ่ืน (contact with other schools) 4) การเงิน/วสัดุ
ทางการศึกษา (financial / material)  5) ส่ิงอาํนวยความสะดวก/อาคารสถานท่ี (accommodation / building) และ 
6) คณะทาํงานหรือบุคลากร (staff / personnel)  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีความสาํคญัทั้งส้ิน สาํหรับสาํนกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. (2544)  ใหแ้นวคิดว่าปัจจยัป้อนเขา้จะตอ้ง
มีความพร้อม ความสอดคล้องในการดําเนินงานขององค์การ  และสุทธิธัช คนกาญจน์ (2547) ระบุว่าปัจจัย
ป้อนเขา้ท่ีควรจะสอดคลอ้งกนั ได้แก่ 1) ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ แผนการดาํเนินงานและ 
โครงสร้างองคก์าร  2) การบริหารและการจดัการ  3) การเงินและงบประมาณ  4) ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ และ 5) หลกัสูตรการจดัการศึกษา   ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ (2551)  ไดก้าํหนดมาตรฐานการบริหารจดั
การศึกษาควรมีธรรมาภิบาลการบริหาร นอกจากนั้นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ส่วนดา้นทรัพยากรบุคคล 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อส่ือสาร และดา้นความสามารถในการแข่งขนัก็เป็นองคป์ระกอบดว้ย
เช่นกนั (Moorhead & Griffin, 2004) รวมทั้งสภาพแวดลอ้มขององคก์ารก็มีอิทธิพลต่อองคก์ารหรือส่วนใดส่วน
หน่ึงขององคก์ารดว้ย (Robbins & Coulter, 1996)  นอกจากนั้น  วิโรจน์  สารรัตนะ(2553) ไดแ้สดงความคิดเห็น



ต่อองค์ประกอบของการประเมินด้านปัจจัยป้อนเขา้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ขอ้มูลมาตรวจสอบทรัพยากรท่ี
กาํหนดไวแ้ต่เดิมว่ายงัมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ มีปัญหาและขอ้เสนอแนะอะไร อย่างไร มีส่ิงแทรกซ้อนใด
เกิดข้ึนท่ีทาํให้จะตอ้งปรับเปล่ียนการใช้ทรัพยากรท่ีกาํหนดไว  ้เพิ่มข้ึนหรือลดลง หรือสภาพการณ์เปล่ียนไป 
บริบทเปล่ียนไป จาํเป็นจะตอ้งปรับเปล่ียนทรัพยากรใหม่หรือไม่  เป็นตน้ ดงันั้นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
ป้อนเขา้จึงเก่ียวขอ้งกับทรัพยากรซ่ึง โดยหลกัการทางการบริหาร เม่ือกล่าวถึงทรัพยากรทางการบริหารมัก
พิจารณาในขอบข่ายของทรัพยากร 4 ดา้น  คือ คน (man) เงิน (money) วสัดุอุปกรณ์ (material) และการจดัการ 
(management) ซ่ึงนิยมเรียกกนัทัว่ไปว่า 4Ms  นั้น  ซ่ึงจากการประเมินทางโรงเรียนมีระดบัความพร้อมอยู่ใน
ระดบัดีมาก อยา่งไรก็ตามแมภ้าพรวมของการจดัการศึกษาดา้นปัจจยัป้อนเขา้จะอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก แต่มียงั
มีขอ้เสนอแนะต่อการปรับปรุงพฒันาดงัต่อไปน้ี การไดรั้บงบประมาณ หรือการสนบัสนุนในการดา้นการอบรม
พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง จริงจงัเทียบเท่ากบับุคลากรภาครัฐ เพราะงบประมาณดา้นการ
อบรมพฒันาครูของโรงเรียนบางคร้ังยงัไม่ทัว่ถึงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่เป็นลกัษณะของการอบรมในภาพรวม
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหน่วยงานตน้สงักดัควรจดัใหมี้นกัวิชาการหรือศึกษานิเทศก ์ออกตรวจเยี่ยม และ
ใหค้าํแนะนาํในเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั การจดัทาํ
วิจยัเพ่ือพฒันาผูเ้รียน การวดัและการประเมินผลตามสภาพจริง  และการเตรียมการเพื่อรอรับการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก(สมศ.) 

2.3  ดา้นกระบวนการ (process   evaluation) 
กระบวนการจดัการศึกษาทั้งการจดัการเรียนรู้ และ การพฒันาผูเ้รียน  ผลการประเมิน พบว่า

สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ กิจกรรมพฒันาคุณภาพ ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น อยูใ่นระดบัดี
มาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินการบริหารและการจดัการศึกษาหรือการแปรสภาพปัจจยัป้อนเขา้ใหเ้ป็น
ผลผลิต Hofman, Dukstra, &  Hofman (2005) กล่าววา่ กระบวนการการจดัการเรียนรู้แยกเป็น  1) กระบวนการใน
ระดบัโรงเรียนหรือสาขาวิชา อาทิ การมีภาวะผูน้าํทางการศึกษา การจดัการในสถานศึกษา วฒันธรรม มีความเป็น
มืออาชีพ และ  2) กระบวนการในระดบัชั้นเรียนหรือผูเ้รียน มีคุณภาพของกระบวนการสอน การจดัการปรับปรุง
พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ ความสนใจใฝ่รู้นอกหอ้งเรียน หากวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของ
องคก์าร (key success factor) ก็คือ การเรียนรู้ในองคก์าร (organization learning) และ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
(learning organization)  ควรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในองค์การในขณะท่ีทิศนา แขมมณี
(2545,2551) ได้เสนอว่าการจดัการศึกษา คือกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  และ  และกระบวนการ
ดาํเนินงานตามภารกิจการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา อนัประกอบดว้ย 1)  กลุ่มงานวิชาการ 2)  กลุ่มงาน
บริหารทัว่ไป  3) กลุ่มงานบริหารบุคลากร และ 4) กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก   
มีความสอดคลอ้งกบักระบวนการประเมินภายในองคก์ารของ balanced scorecard ; BSC ซ่ึงพิจารณากระบวนการ
ภายในท่ีเป็นกระบวนการหลกัท่ีองคก์ารตอ้งใหค้วามสาํคญัภายใตมุ้มมองน้ีจะมุงเนน้กระบวนการท่ีส่งผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการและการบรรลุวตัถุประสงค ์ โดยกระบวนการท่ีสาํคญัภายใตมุ้มมองน้ี 
เช่น  นวตักรรม (innovation)  กระบวนการ (operations) และ การบริการหลงัการขาย (post sale service)   ดงันั้น  
เม่ือองคก์ารกาํหนดเป้าหมายและสร้างกลยทุธ์ เพื่อ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แลว้ องคก์ารตอ้งปรับปรุง
โครงสร้างการดาํเนินงานและกระบวนการปฏิบัติการภายในให้เอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินกลยุทธ์ให้ประสบ



ผลสาํเร็จ ดงันั้นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และการจดัการกระบวนการปฏิบติังานภายในจึงจาํเป็นตอ้ง
สอดคลอ้งกนั (ศรีเพญ็ ทรัพยม์นชยั, 2541) โดยมีผูไ้ดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบักระบวนการปฏิบติังานภายในดงัต่อไปน้ี 
Kaplan & Norton (2005) กล่าวว่า องคก์รจะตอ้งปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานภายในใหส้ามารถตอบสนอง
วตัถุประสงคใ์นมุมมองดา้นการเงินและลูกคา้โดยกระบวนการท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินการใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
ประกอบดว้ย 2 กระบวนการคือ 1)  กระบวนการส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ โดยพิจารณาเช่ือมโยงคุณค่าของ
กระบวนการปฏิบติังานภายในตั้งแต่ การผลิต การตลาดและบริการหลงัการขาย โดยพิจารณาในดา้นคุณภาพ 
ค่าใชจ่้าย เวลาและคุณลกัษณะของผลงาน 2)  กระบวนการในนวตักรรม เป็นการศึกษาความตอ้งการและปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต ไดแ้ก่ การวิจยั 
การออกแบบและกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ ์ (บริการ) ท่ีสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ บริการใหม่และตลาดใหม่                
ศรีเพญ็ ทรัพยม์นชยั (2541) ไดแ้บ่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลการปฏิบติังานภายในออกเป็น 2 ส่วน เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัใหโ้ดดเด่น และเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัคือ1)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลการ
ปฏิบติังานภายในท่ีสะทอ้นภาพความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ระยะเวลาการผลิต คุณภาพของสินคา้และบริการ 
ทกัษะในการทาํงานของพนกังานและอตัราผลผลิต 2)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลการปฏิบติังานภายในท่ีมีการวดั
ความสามารถเชิงการแข่งขนัในอนาคตขององคก์รเช่น ความสามารถทางเทคโนโลยีของกิจการตลอดจนการ
พฒันาเทคโนโลย ีโดยอาจจดัลาํดบัเทคโนโลยขีองบริษทัเทียบกบัคู่แข่ง ระยะเวลาในการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ 
ระยะเวลาในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือเพิ่มอตัราผลผลิตใหม่ๆ  ส่วนดนยั เทียนพุฒ (2544) กล่าวว่า ดชันี
วดัผลดา้นกระบวนการภายในมีผลกระทบสูงสุดต่อความพึงพอใจของลูกคา้และบรรลุผลสาํเร็จต่อวตัถุประสงค์
ทางดา้นการเงินขององคก์าร โดยจะแตกต่างจากการวดัผลเดิมๆ คือ เนน้ท่ีการพยายามติดตามและปรับปรุง
กระบวนการธุรกิจท่ีมีอยู ่และนพพร จุณณะปิยะ (2544) กล่าวว่า ภายใตมุ้มมองดา้นกระบวนการปฏิบติัภายใน 
จะตอ้งพิจารณาวา่ "เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียและลูกคา้หรือผูรั้บบริการ องคก์ารควรจะตอ้ง
ปรับปรุงพฒันาขบวนการใด" และตวับ่งช้ีท่ีไดรั้บความนิยมไดแ้ก่ การใหบ้ริการท่ีดี สาํหรับ จุมพล  หนิมพานิช 
(2552)  ระบุว่ากระบวนการดาํเนินงานส่ิงท่ีตอ้งประเมิน ไดแ้ก่ 1) วิธีการ รวมทั้งกระบวนการขั้นตอนการ
ดาํเนินงานว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร 2) มีการประสานงานตลอดจนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
อย่างไร กบักลุ่มเป้าหมายมีปัญหาไหม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิโรจน์  สารรัตนะ(2553) ท่ีไดแ้สดงความ
คิดเห็นต่อการประเมินกระบวนการ ว่า เป็นการประเมินถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง โดยส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงนั้น บางเร่ือง
อาจจะเป็นการสอบถามหรือเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัเพราะผา่นช่วงระยะเวลาปฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ มาช่วงเวลาหน่ึงแลว้ 
ดังนั้น ประเด็นหลกัท่ีต้องการประเมินคือ แนวปฏิบัติหรือกิจกรรมหรือกระบวนการดาํเนินงานเพ่ือการนํา
ทรัพยากรไปใชใ้หบ้รรลุผลตามจุดมุ่งหมายหรือทิศทางท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึงศึกษาไดจ้ากแนวปฏิบติัหรือกิจกรรมหรือ
กระบวนการดาํเนินงานท่ีมีการกาํหนดไวใ้นโครงการ  ดงันั้น จากผลการประเมินแมน้ภาพรวมอยูใ่นเกณฑดี์ แต่ก็
มีขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาท่ีไดม้าจากการวิจยั คือ  1) ปรับปรุง ติดตามให้มีการนิเทศและตรวจสอบการ
ดาํเนินการตามท่ีกาํหนดอยา่งเขม้แขง็สมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  2)ใชห้ลกัของความเป็นเลิศในการบริหารและจดัการ
ในทุกระดับอย่างเขม้แข็งจริงจังมากข้ึน และส่งเสริมให้บุคลากรระดบัหัวหน้าสามารถเป็นผูน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิผล  3) ใชข้อ้มูลสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงาน ตดัสินใจ และประเมินมากข้ึน ใหมี้การ
จดัระบบขอ้มูลและใชข้อ้มูลตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั  4)พฒันาเคร่ืองมือเพื่อใหม้ัน่ใจมาก



ข้ึนว่าจะสามารถเพิ่มความสามารถและพฒันาการท่ีแทจ้ริง(Authentic Ability) ของนกัเรียนได ้ 5) ส่งเสริมและ
เพิ่มเป้าหมายการวิเคราะห์วิจัยให้มากข้ึนโดยเน้นการวิเคราะห์วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพฒันางานในความ
รับผิดชอบ 6)เพิ่มกิจกรรมการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน โดยเนน้กิจกรรมทางวิชาการท่ีเกิดประโยชน์ตรงกบั
ความตอ้งการของชุมชน 7) โรงเรียนควรจดัหาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นวิทยากร
อบรมใหแ้ก่ครู และนกัเรียน เพิม่มากข้ึน  

2.4  ดา้นผลลพัธ ์(product  evaluation)  
การประเมินผลลพัธ์หลกัท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการจดัการศึกษาคือ คุณภาพทุกดา้นท่ีเกิดข้ึน

จากการดาํเนินการบริหารและการจดัการศึกษา โดย Hofman, Dukstra, &  Hofman (2005) ใชผ้ลลพัธ์ 
(outcome)และความพึงพอใจ (satisfaction) ได้แก่ ความพึงพอใจของคณะครูและ ผูบ้ริหารโรงเรียน ความพึง
พอใจของนกัเรียนและผูป้กครอง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลลพัธ์ดา้นระดบัความรู้  สังคม  พฤติกรรม ความริเร่ิม
สร้างสรรค ์ ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน และผลลพัธ์ดา้นการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ซ่ึงจากผลการวิจยั ผลลพัธ์อนั
เกิดจากการดาํเนินงานของสถานศึกษาทั้งรางวลัและ เกียรติบตัรท่ีเคยไดรั้บ  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดบัดี
มาก ซ่ึงรางวลัดงักล่าวเช่นการเป็นโรงเรียนพระทาน  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการเชิงคุณภาพทั้งระบบ  รางวลั
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเหรียญทอง สะทอ้นให้เห็นถึงความตระหนกัและความใส่ใจผูเ้รียนดา้นสุขภาพ 
พลานามยั   สาํหรับ ศิริพงษ ์ เพียศิริ (2544) และสิทธิชยั  ศรีสุชาติ (2550) มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัในการจดั
การศึกษาคือ ผลลพัธ์ ท่ีเป็นผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดท่ีองคก์ารทางการศึกษาควร
ตระหนกัและเอาใจใส่  การประเมินดา้นผลลพัธ์หลกัของการศึกษา คือผูเ้รียน  พบว่า  1) ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดี  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก และ  2)  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 
ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก เช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเอกชยั ชิณโคตร (2549) ทาํการวิจยัเร่ือง 
วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหน้า พบว่า ด้านผลลัพธ์ คือระบบ
การศึกษาคาทอลิก จึงมุ่งสร้างบุคคลให้มีคุณลกัษณะท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีงาม สําหรับพฒันาคน และ
สังคมไทยใหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยืน  ซ่ึงจากธรรมชาติของการจดัการศึกษาคาทอลิก และ ผลจากกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีไดคื้อ (1)  ดา้นคุณธรรม ความรู้และชีวิตท่ีมีความสุข (2)  ดา้นความ ยติุธรรมและสันติในสังคม
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ผลจากส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษา บรรยากาศการ
เรียนรู้  คือ (1) ทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ  และ(2)  เคารพใหเ้กียรติกนัและกนั  นอกจากน้ีจากการจุดหมายของ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุขมี
ศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  จึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพ่ือใหเ้กิดกบัผูเ้รียน เม่ือจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดงัน้ี 1)  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินยัและปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) มีความรู้ 
ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา  การใช้เทคโนโลยี  และมีทกัษะชีวิต 3) มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 4)  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและ   
พลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข         
5)  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ี
มุ่งทาํประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข ในขณะท่ีผลการประเมิน



ดา้นผูเ้รียนมีความรู้  และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร ท่ีวดัจากผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้รายวิชาของสถานศึกษาอยูใ่น
ระดบัดี แต่เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิจากการสอบ O-NET (ordinary national educational test) ของสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซ่ึงเป็นเกณฑก์ารประเมินจากหน่วยประเมินคุณภาพภายนอก หรือ สมศ. 
แลว้พบว่าอยู่ในระดบัพอใช้  เท่านั้น  ดังนั้นโรงเรียนควรเร่งรัดพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกรายวิชา  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในรายวิชาหลกั คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นตน้ ซ่ึงแนวทาง
ดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีผูเ้ ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้ความตระหนัก และร่วมกันพัฒนา อาทิเช่น หน่วยงานต้นสังกัด  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จงัหวดัขอนแก่นได้ประกาศนโยบาย “ ปีการศึกษา 2554 ปีแห่งการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิ  เนรมิตสีสัน สานฝันสู่ความเป็นหน่ึง” เพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ จึงมี
โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ไดใ้ชก้ระบวนการทดสอบเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน (Pre O-NET)  ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในระดบัชั้น ป.6 และ ม.3 ไปใชเ้ป็นฐานพฒันาคุณภาพผูเ้รียนก่อนจะมีการทดสอบจริง  เป็นตน้   

2.5   ดา้นผลกระทบ(impact  evaluation)  
ผลระยะยาวจากการดาํเนินงาน ท่ีส่งผลต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ งท่ีคาดหวงั และไม่ได้

คาดหวงั ทั้งทางบวก และทางลบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของจุมพล  หนิมพานิช (2552) ระบุว่า นอกจากการ
ประเมินผล ไดแ้ก่ผลการดาํเนินการท่ีเกิดข้ึนในแง่ของการบรรลุผลโดยตรง  อาทิ ปริมาณงาน คุณภาพของงาน 
เป็นตน้แลว้  ผลท่ีเกิดกบักลุ่มเป้าหมายท่ีประเมินในแง่ ความพอเพียง และความทัว่ถึง และผลผลิตท่ีเกิดข้ึนโดย
ไม่ไดค้าดหวงั นอกจากนั้น ผลทางออ้มท่ีประเมินในแง่ของความเป็นอยู่ดา้นอ่ืนๆ อาทิ ผลต่อสภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ผลต่อความเป็นอยู่ด้านอ่ืนๆ ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผลต่อนโยบาย/แผนงาน/โครงการอ่ืนๆ จะประเมินในแง่การ
สนบัสนุน ขดัแยง้ กบันโยบาย/แผนงาน/โครงการอ่ืนๆ  หรือไม่ อย่างไร ซ่ึงในการประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
จากการจดัการศึกษา  ไดแ้ก่  ดา้นผูเ้รียนซ่ึงประเมิน คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นผลผลิตจาการจดัการศึกษาตาม
เกณฑคุ์ณภาพมาตรฐานของการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผูป้กครองใหก้ารยอมรับและมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก  ส่วน ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา   ซ่ึงประเมินคุณลกัษณะตามจรรยาวิชาชีพ และ พฤติกรรมการ
ทาํงาน  พบว่า ชุมชน และสังคม ให้การยอมรับดา้นความขยนั ความรับผิดชอบ และความเอาใจใส่ต่อนกัเรียน  
ส่วนการใหบ้ริการการจดัการศึกษา และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาพบว่า ชุมชนและสังคม
ใหก้ารยอมรับ และมีความพงึพอใจในระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั   งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นผลกระทบของการจดั
การศึกษาโรงเรียนเอกชนคาทอลิก  มีดงัน้ี  ศิริวรรณ  เสรีรัตน;์ และ คณะ (2541) ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
การส่งมอบคุณค่าและความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ว่าบริษทัสามารถสร้างคุณค่าสําหรับผลิตภณัฑ์อนัจะนาํไปสู่
ความพึงพอใจของลูกคา้ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยมีหลกัเกณฑ ์2 ประการ คือ  1)  เครือข่ายการสร้าง
คุณค่า เป็นวิธีการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑแ์ก่ลูกคา้มากข้ึน โดยใชกิ้จกรรมต่างๆ เช่น การออกแบบ การผลิต 
การตลาด การส่งมอบและการสนบัสนุนผลิตภณัฑ ์ โดยมีกิจกรรม 9 ประการในการสร้างคุณค่าต่อเน่ือง             
ซ่ึงประกอบดว้ย กิจกรรมพื้นฐาน 5 ประการ และกิจกรรมสนบัสนุนอีก 4 ประการ ดงัน้ี 1.1)  กิจกรรมพื้นฐาน    
มี 5 ประการ ไดแ้ก่ (1.1.1) การนาํวตัถุดิบเขา้สู่กิจการ (1.1.2) การดาํเนินการของฝ่ายต่างๆ ซ่ึงตอ้งประสานงานกนั 
(1.1.3) การจดัการส่งสินคา้ออก (1.1.4 ) การตลาดและการขาย  และ (1.1.5)  ผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ        
1.2)  กิจกรรมสนบัสนุน เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเสริมกิจกรรมพื้นฐานประกอบดว้ย  (1.2.1) โครงสร้างธุรกิจจะเขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารทัว่ไป การวางแผน การเงิน การบญัชี กฎหมายขอ้บงัคบัของรัฐบาล ซ่ึงเกิดข้ึนในกิจกรรม



พ้ืนฐานและกิจกรรมสนบัสนุน  (1.2.2 ) การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกิจกรรมท่ีมีข้ึนในทุกแผนก (1.2.3)     
การพฒันาเทคโนโลยีควรจะมีข้ึนในกิจกรรมพ้ืนฐานและทุกประเภท (1.2.4) การพฒันาการจดัหาวตัถุดิบและ
ปัจจยัการผลิตหนา้ท่ีน้ีจะตอ้งจดัซ้ือปัจจยัต่างๆ สาํหรับแต่ละกิจกรรมพื้นฐาน  2)  เครือข่ายการส่งมอบคุณค่า 
ธุรกิจตอ้งสร้างขอ้ดีเด่นทางการแข่งขนัจากการสร้างเครือข่าย การสร้างคุณค่าจากผูข้ายปัจจยัการผลิต ผูจ้ดั
จาํหน่ายและลูกคา้ ตลอดจนตอ้งใชร้ะบบการส่งมอบคุณค่าไปยงักลุ่มผูข้ายปัจจยัการผลิต ผูจ้ดัจาํหน่าย และลูกคา้
ดว้ยวิธีการต่างๆ ดงัน้ี 2.1)  การปรับปรุงอตัราความรวดเร็วในการทาํงานและการลดตน้ทุนในการเสนอขายสินคา้   
2.2) การคดัเลือกผูเ้สนอขายนอ้ยรายแต่มีคุณภาพ ขนส่งทนัท่วงที มีการปรับปรุงการทาํงานต่อเน่ืองและมีคุณภาพ 
2.3) ระบบการส่งมอบคุณค่าจะเก่ียวขอ้งกบัผูข้าย ปัจจยัการผลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย โดยยึดหลกักระบวนการ
ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว  2.4)  มีการคดัเลือกคนกลางและใชค้วามพยายามทาํงานร่วมกนัโดยมุ่งกาํไร  2.5)  ฝ่าย
การตลาดจะมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมและมุ่งความสําคญัท่ีราคา สถานท่ี ผลิตภณัฑแ์ละการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์และส่ิงสาํคญัซ่ึงเป็นภาระหนา้ท่ีของฝ่ายการตลาดก็คือ การออกแบบและการบริหารระบบการส่ง
มอบคุณคา่ไปยงัลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมายไดเ้หนือกว่าคู่แข่งขนั  2.6) ผูบ้ริหารการตลาดไม่เพียงแต่คิดเก่ียวกบัการขาย
ผลิตภณัฑเ์ท่านั้น แต่ตอ้งมีภาระในการกระตุน้การพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑด์ว้ย   ส่วน  Phangrak (1992) ทาํ
การวิจยัเร่ือง Catholic School Enrollment: A Study on Reasons why Parents choose Diocesan Schools in the 
Coastal Area of Cholburi Province, Thailand พบว่า เหตุผลหลกัท่ีผูป้กครองเลือก ช่ืนชอบและใหก้ารสนบัสนุน
โรงเรียนเอกชนคาทอลิกในเขตจังหวดัชลบุรี คือ ความเอาใจใส่อบรมด้านคุณธรรม ศาสนาหรือจิตใจ ด้าน
วิชาการและระเบียบวินัย แต่เม่ือแยกระดบัฐานะเศรษฐกิจและสังคมของผูป้กครอง พบว่า ผูป้กครองท่ีมีระดบั
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง เนน้ความสาํคญัดา้นวิชาการเป็นเอก  ส่วนระดบัรองลงมา เนน้ความสาํคญั
ดา้นความเอาใจใส่ท่ีมีต่อนกัเรียนเป็นสาํคญั และBlue (2004) ไดท้าํวิจยัเร่ือง Why Parents Choose Private 
Christian Schools งานวิจยัดงักล่าวเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การท่ีผูป้กครอง
ตดัสินใจใหบุ้ตรหลานเรียนในโรงเรียนเอกชนคาทอลิก เพราะเหตุผลทางดา้น การเงิน สังคม ดา้นจิตใจและสถาน
ท่ีตั้ง ทั้งน้ีเพราะโรงเรียนเอกชนคาทอลิกมีการสนบัสนุนดา้นการเงินรวมทั้งการอบรมดา้นจิตใจดา้นศีลธรรมท่ีดี
บนพื้นฐานปรัชญาการศึกษาคาทอลิกและการดูแลท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร  
 
3.  ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เป็นแนวทางการพฒันาการจดัการศึกษาต่อไป 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหจ์ากผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อสะทอ้นจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา จากปัจจยั

ภายใน  อนัเป็นขอ้สรุปใหส้ถานศึกษาพฒันาตนเอง รวมถึงการนาํผลไปใชเ้พื่อวางแผนและกาํหนดนโยบายการ
พฒันาสถานศึกษาต่อไปในอนาคต  ดงัน้ี  

1) ยกระดบัเป้าหมายการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิการสอบ O-NET  และเป้าหมาย
ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของพฒันาการทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และ รวมทั้งคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ท่ีกาํหนดไว้
ในหลกัสูตร ใหส้ามารถประเมินไดช้ดัเจน 

2) ควรเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากส่ือต่างๆ ให้มากข้ึน เพิ่ม
โอกาส และความสามารถท่ีจะใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร สามารถเขา้ถึงส่ือการเรียนรู้ซ่ึงโรงเรียนจัดให้



โดยสะดวกยิ่งข้ึน คุน้เคยและสามารถใชป้ระโยชน์จากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างคุม้ค่า มีความสามารถ
และความสนใจท่ีจะเรียนรู้เพือ่พฒันาตนเองจนตลอดชีวิตมากข้ึน 

3) ควรใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมมากข้ึนในการกาํหนดโครงการการดาํเนินการตามโครงการ
และการประเมินผลโครงการ รวมทั้ งมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลอย่าง
เหมาะสม โดยมีการติดตามใหเ้ป็นไปตามคูมื่อ แผนการจดัการเรียนรู้และส่ือช่วยสอนอยา่งจริงจงัสมํ่าเสมอ  

4) ควรปรับแผนงาน โครงการ/งาน สนับสนุน เพ่ือให้เกิดผลตามเป้าหมายของการพฒันา  
ซ่ึงระบุ ไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจาํปี ให้เป็นหมวดหมู่สอดคลอ้งกบัปัจจยั 
เกณฑ์ ตวัช้ีคุณภาพการประกนัคุณภาพภายในของ สพฐ. และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวับ่งช้ีการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. ทั้งน้ีเพือ่ใหเ้กิดความสะดวกต่อการตรวจสอบ ประกนั และประเมินคุณภาพ 

5) ควรปรับปรุง ติดตามให้มีการนิเทศและตรวจสอบการดาํเนินการตามท่ีกาํหนดอย่าง
เขม้แข็งสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองและใชห้ลกัของความเป็นเลิศในการบริหารและจดัการในทุกระดบัอย่างเขม้แข็ง
จริงจงัมากข้ึน และส่งเสริมใหบุ้คลากรระดบัหวัหนา้สามารถเป็นผูน้าํไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

6) ควรพฒันาเคร่ืองมือเพื่อใหม้ัน่ใจมากข้ึนว่าจะสามารถเพิ่มความสามารถ และพฒันาการท่ี
แทจ้ริง(authentic ability) ของนกัเรียนได ้ และใชข้อ้มูลสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงาน ตดัสินใจ และ
ประเมินมากข้ึน ใหมี้การจดัระบบขอ้มูลและใชข้อ้มูลตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

7) ควรส่งเสริมและเพิ่มเป้าหมายการวิเคราะห์วิจัยให้มากข้ึนโดยเน้นการวิเคราะห์วิจัย      
เพือ่แกปั้ญหาและพฒันางานในความรับผดิชอบ 

8) ควรเพิ่มกิจกรรมการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน โดยเน้นกิจกรรมทางวิชาการท่ีเกิด
ประโยชนต์รงกบัความตอ้งการของชุมชน 

9) ควรจดัหาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นวิทยากรอบรมใหแ้ก่
ครู และนกัเรียน เพิม่มากข้ึน  

3.2  ข้อเสนอแนะอืน่ทีเ่ป็นผลเกีย่วเนื่องมาจากการวจิยั  
ส่ิงท่ีสถานศึกษาตอ้งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1) การได้รับงบประมาณ หรือการสนับสนุนในการดา้นการอบรมพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง จริงจงัเทียบเท่ากบับุคลากรภาครัฐ 
2)   หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดให้มีนักวิชาการหรือศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม และให้

คาํแนะนาํในเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การจดัทาํวิจยั
เพื่อพฒันาผูเ้รียน การวดัและการประเมินผลตามสภาพจริง  และการเตรียมการเพื่อรอรับการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอกรอบท่ี 3 (สมศ.) 

3.3  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป 
เพือ่พฒันาต่อยอดรูปแบบการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ท่ีผูว้ิจยันาํมาเป็นแนวทางในการ

ประเมินคร้ังน้ี   ซ่ึงจะเป็นรูปแบบการประเมินการจดัการศึกษาแบบเฉพาะท่ีเหมาะสมกบัโรงเรียนเอกชนคาทอลิก  
หรือโรงเรียนท่ีมีอตัลกัษณ์ดา้นการจดัการศึกษาของตนเอง  โดยผูมี้ความสนใจท่ีจะศึกษาต่อยอด สามารถนาํไป
พฒันารูปแบบการประเมินใหมี้ความเหมาะสมกบับริบทขององคก์ารท่ีทาํการประเมินได ้ ตามขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  



1) ควรพฒันาต่อยอดคู่มือการประเมิน ทั้งดา้นองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีตามมิติของการ
ประเมิน  เพื่อให้การประเมินมีความสอดคลอ้ง และเหมาะสมตามแนวทางการประเมินเพิ่มมากข้ึนจนสามารถ
พฒันาเป็นโมเดลการประเมินท่ีมีความสมบูรณ์   

2)  ควรวางแผน และออกแบบ  ตลอดจนหาการหาเทคนิควิธีการรวมพลงั (collaboration) 
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียใหส้ามารถเกิดข้ึนในทุกขั้นตอนของการประเมิน 

3)  ควรเพิม่การประเมินความตอ้งการจาํเป็น  การประเมินความไม่สอดคลอ้งการประเมินเชิง
เปรียบเทียบ และการประเมินเชิงตรรกะ โดยการประเมินเหล่าน้ีถือเป็นเกณฑรู์ปแบบหน่ึงท่ีสอดแทรกในแต่ละ
ขั้นตอนของการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั   

 4)  เพื่อใหไ้ด ้ขอ้มูลเชิงลึก และเกิดการรวมพลงัอยา่งแทจ้ริงตามแนวทางการประเมิน พบว่า 
แนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัเหมาะสาํหรับการประเมินทั้งองคก์ารคราวละท่ีเท่านั้น และ ผูวิ้จยัควร
เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพ หรือมีความสาํคญัเพยีงพอสาํหรับหน่วยงาน หรือองคก์ารท่ีรับการประเมิน    
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เอกสารคู่มือการประเมินเล่มน้ี  เป็นแนวทางในการใหร้ะดบัคุณภาพของการจดัการศึกษาในการจดัทาํ

กรอบของการวิจัยเท่านั้ น  โดยนําเสนอกรณีของการนําแนวทางการประเมินเชิงระบบ  และ  รวมพลัง  
(systematical and collaboration) ของวิโรจน์  สารรัตนะ (2553) โดยเนน้ความร่วมมือในการประเมินผล            
การดําเนินงานทุกภาคส่วนในองค์กรในการจัดการศึกษา  ครอบคลุมทั้ งด้านบริบท ด้านปัจจัยป้อนเข้า              
ดา้นกระบวนการ ดา้นผลลพัธ์ และ ดา้นผลกระทบ (context-input-process-product-impact : CIPPI)  ทั้งน้ี แมน้จะ
จดักรอบการประเมินตามรูปแบบการประเมินท่ีกาํหนด แต่ไดน้าํเอามาตรฐานการจดัการศึกษาส่วนท่ีสาํคญัท่ีตรง
กบัขอบเขตของการวิจยั มาปรับเป็นตวับ่งช้ีในแต่ละดา้น เพื่อใหก้ารวดัผลการดาํเนินงาน และนาํองคก์รไปสู่การ
พฒันาประสิทธิภาพการดาํเนินงานท่ีย ัง่ยืน  มีประโยชน์ ตรงตามมาตรฐานสําคญัของการจัดการศึกษา และ 
โรงเรียนสามารถบรรลุพนัธกิจ ท่ีกาํหนดไวต้ามหลกัของการจดัการศึกษาที่พระราชบญัญตัิการศึกษา แห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545   ซ่ึงจะเป็นปัจจยัสาํคญัทาํใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการ
บริหารและการจดัการ  สามารถพฒันาหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้  สร้างปัจจยัเก้ือหนุนต่อการพฒันา
คุณภาพนกัเรียน  ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ    
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1. กรอบแนวคดิในการประเมนิตามแนวคดิของวโิรจน์ สารรัตนะ(2553) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มิติการประเมิน ประเดน็ในการประเมิน 

การประเมินบริบท 
 

การประเมินปัจจยันาํเขา้  
 

การประเมินกระบวนการ  
 

การประเมินผลลพัธ์  

การประเมินผลกระทบ 

สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในของการดาํเนินงาน ในปัจจุบนัเป็น
เช่นไร สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวเ้ดิมหรือไม่ ควรปรับลด
หรือเพิ่มจุดมุ่งหมายใด 

ปัจจยัท่ีสนบัสนุน ทั้งดา้นคน ดา้นเงิน ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และดา้นการ
จดัการ มีความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลกบัจุดมุ่งหมายเพียงใด ควรปรับลด
หรือเพิ่มทรัพยากรหรือกิจกรรมอะไรบา้ง 

ในการปฏิบติั การใชท้รัพยากรและการดาํเนินงานของโรงเรียนเป็นไป
ตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ (หาความแตกต่างระหวา่งการปฏิบติัจริงกบัท่ี
คาดหวงั)มีปัญหาหรือส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง และมี
ขอ้เสนอแนะอะไรเพื่อการแกไ้ข 

ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ทั้งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ทั้งตามท่ีคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงัตามจุดมุ่งหมายของ
โรงเรียนมีมากนอ้ยเพียงใด ควรมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง พฒันา
อยา่งไร 

ผลระยะยาวจากการดาํเนินงานงาน ท่ีส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งท่ี
คาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบมีอะไรบา้ง 



2. กรอบการประเมินเชิงระบบสําหรับการทาํวจิยั   
จากการวิเคราะห์และศึกษาองค์ประกอบตามรูปแบบของการประเมินท่ีได้มานั้นสามารถกาํหนดกรอบใน

การศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตามมิติของการประเมินแบบ CIPPI ในแต่ละดา้น   จากกรอบแนวคิด
ตามทฤษฎี  สามารถสรุปรวมเป็นกรอบการประเมินเชิงระบบ  ไดด้งัตารางต่อไปน้ี   
 

มติิในการประเมิน ประเด็นในการประเมินตามองค์ประกอบ 
ดา้นบริบท สภาพของการดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย ตามปัจจยัองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 1    นโยบายการจดัการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัทิศทาง และแผนการจัด
การศึกษาของชาติเพื่อการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน : แนวการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ. 2552 -2561)           
ตวับ่งช้ีท่ี 2    นโยบายการจดัการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัแนวทางของการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาคาทอลิก  
ตวับ่งช้ีท่ี 3   การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน ์ปรัชญา  พนัธกิจ  และ
เป้าประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 4   จุดเนน้  และ จุดเด่น ท่ีส่งผลสะทอ้นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษ 

ดา้นปัจจยัป้อนเขา้ ปัจจยัท่ีสนบัสนุนมีความสอดคลอ้งเหมาะสมตามปัจจยัองคป์ระกอบดงัน้ี 
ตวับ่งช้ีท่ี 5   มีแผนการดาํเนินงาน  โครงสร้างองคก์าร  และการบริหารอยา่งเป็นระบบ  ครบ
วงจรใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 
 ตวับ่งช้ีท่ี 6  ทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามีประสิทธิผล    
1)  ครู ผูส้อน หรือผูใ้หก้ารเรียนรู้    2)  ผูบ้ริหาร     
ตวับ่งช้ีท่ี 7  ทรัพยากรดา้นงบประมาณ 
ตวับ่งช้ีท่ี  8  ทรัพยากรดา้นส่ือ และอุปกรณ์สาํหรับการศึกษา  สถานท่ีศึกษาและบรรยากาศ
แวดลอ้ม 

ดา้นกระบวนการ ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรและการดําเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามท่ี
กาํหนดไว ้ ตามปัจจยัองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 9  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ กิจกรรมพฒันาคุณภาพ 
ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
ตวับ่งช้ีท่ี 10  ประสิทธิผลด้านการดาํเนินงานตามภารกิจการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา 
                    1) กลุ่มงานวิชาการ   
                    2)  กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 
                    3)  กลุ่มงานบุคลากร 
                    4)  กลุ่มงานงบประมาณ 

 



มติิในการประเมิน ประเด็นในการประเมินตามองค์ประกอบ 
ดา้นผลลพัธ์ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ทั้งตามท่ีคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงัตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียนมีมาก

นอ้ยเพียงใด  ตามปัจจยัองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 11   ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 12   ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
ตวับ่งช้ีท่ี 13   ผูเ้รียนมีความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 
                        13.1) ผลสมัฤทธ์ิจากกลุ่มสาระการเรียนรู้   
                        13.2) ผลสมัฤทธ์ิจากการสอบ O-NET 
ตวับ่งช้ีท่ี 14    รางวลัและเกียรติบตัรท่ีเคยไดรั้บ   

ดา้นผลกระทบ ผลระยะยาวจากการดาํเนินงาน และ ภาวการณ์การเปล่ียนแปลงของระบบท่ีมีความต่อเน่ือง 
ตั้งแต่ปีการศึกษา  2549 – 2553   ท่ีส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั 
ทั้งทางบวกและทางลบตามปัจจยัองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

องค์ประกอบที ่1   ระดบัความพงึพอใจต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่   15   ผลกระทบจากการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2549 – 
2553   ท่ีส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ  
                    15.1  ดา้นผูเ้รียน   

        15.2  ดา้นครู   
15.3 ดา้นผูบ้ริหาร  
15.4  การใหบ้ริการการจดัการศึกษาและการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้     

 
3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  และการวเิคราะห์   

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ถือเป็นขั้นตอนสาํคญัสาํหรับการประเมิน  ซ่ึงสามารถทาํไดห้ลายวิธีในท่ีน้ีนาํเสนอ  
3  วิธี  ไดแ้ก่ 

1.   การศึกษาจากเอกสาร  แหล่งขอ้มูลข่าวสาร  ได้แก่  รายงานประจาํปีของสถานศึกษา รายงานการ
ประเมินตนเอง  รายงานการประชุม  รายงานการวิจัยท่ีเก่ียวกบัสถานศึกษานั้น  ๆ  อกสารท่ีรายงานเก่ียวกบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  เป็นตน้  ทั้งน้ีอาจรวมถึงป้ายนิเทศ  วีดีทศัน ์ เป็นตน้ 

2.   การสัมภาษณ์  เป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยดาํเนินการสัมภาษณ์บุคคลเป้าหมายและบนัทึกในท่ีน้ี  
หมายถึง  สัมภาษณ์บุคลากรทางการศึกษา  เช่น  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  ผูป้กครอง  และคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา  เป็นตน้  แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นคนอาจมีจาํนวนมาก  ผูว้ิจยัจะเลือกเก็บรวบรวมจากขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ
ท่ีสุด ซ่ึงการรวบรวมขอ้มูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์อาจใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า การสัมภาษณ์ทาง
โทรศพัท ์ การสมัภาษณ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง  การสมัภาษณ์แบบกลุ่ม  การสมัภาษณ์เชิงลึก  เป็นตน้ 

3.  การสังเกต  เป็นวิธีเก็บขอ้มูลโดยตรงจากปฏิกิริยา  ท่าทางของกลุ่มเป้าหมาย หรือเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์  หรือสภาพแวดลอ้ท่ีเกิดข้ึนในขณะใดขณะหน่ึง  และจดบนัทึกไวโ้ดยไม่มีการสัมภาษณ์  ไดแ้ก่  



แหล่งขอ้มูลดา้นกายภาพของสถานศึกษาแหล่งขอ้มูลทางสังคมรอบๆสถานศึกษาหรืออาจจะเป็นการสังเกตการณ์
จดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา  เป็นตน้     

หลกัการในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการประเมินท่ีมีคุณภาพตอ้งใหข้อ้มูลท่ีสะทอ้นส่ิงท่ีตอ้งการวดัไดจ้ริง
มีความสมบูรณ์ครบถว้นสามารถเป็นตวัแทนประชากร หรือกลุ่มตวัอยา่งไดดี้ นอกจากน้ียงัตอ้งมีวิธีการเก็บขอ้มูล
ท่ีมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยและใหผ้ลท่ีสอดคลอ้งกนัเม่ือใชนิ้ยามและกระบวนการเก็บขอ้มูลแบบเดียวกนัไม่ว่าจะ
ดาํเนินการโดยใครก็ตาม และท่ีสําคญัตอ้งมีวิธีการเก็บขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่ายปฏิบติัได้ง่าย ทั้งน้ี  
นอกจาก คณะผูป้ระเมินตอ้งทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามมาตรฐาน  ตวับ่งช้ี  และเกณฑ์การประเมินคุณภาพท่ี
กําหนดแล้ว เพื่อให้ผลการประเมินมีคุณภาพจําเป็นต้องยึดหลักมาตรฐานของการประเมินท่ีจัดทําโดย  
Stufflebeam  และคณะ  (1998)  ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานทั้งหมด  4  ดา้น  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  มาตรฐานดา้นอรรถประโยชน์  (Utility  Standards)  ผลการประเมินใหข้อ้มูลตรงตามท่ีผูใ้ชก้าร
ประเมินอยากรู้  และนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงานไดจ้ริง 

2.   มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้ (Feasibility  Standards)  วิธีการท่ีใชใ้นการประเมินมีความเป็นไป
ไดใ้นทางปฏิบติัจริง  ประหยดั  คุม้ค่า และเหมาะสม 

3.   มาตรฐานดา้นความเหมาะสม  (Propriety  Standards)  วิธีการท่ีใชใ้นการประเมินไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประเมิน  ไม่ก่อใหเ้กิดผลเสียหายกบัผูใ้หข้อ้มูล  เช่น  ครูอาจารย ์ ผูเ้รียน เป็นตน้ 

4.   มาตรฐานดา้นความถูกตอ้ง  (Accuracy  Standards)  วิธีการท่ีใชใ้นการประเมินมีความถูกตอ้งตาม
หลกัวิชา  ใหข้อ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ เช่น  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินตอ้งสามารถวดัตวับ่งช้ีท่ีตอ้งการวดัไดจ้ริง  มี
ความครบถว้นสมบูรณ์ตามตวับ่งช้ีท่ีตอ้งการวดั  แหล่งผูใ้หข้อ้มูลเช่ือถือได ้ ใหข้อ้มูลตามความเป็นจริง  วิธีการ
วิเคราะหแ์ละการเสนอผลการประเมินถูกตอ้งและผลการประเมินมีความเป็นปรนยั 
 
4.    การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถอืของข้อมูล 

การตรวจสอบแบบสามเส้า  (Triangulation)  คือ  พิจารณาความถูกตอ้งความสอดคลอ้งและความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูลจาก  3  แหล่ง  3  วิธีการ  ดงัน้ี 

1.   ตรวจสอบขอ้มูลจากกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง  3  กลุ่ม  ไดแ้ก่ 
1.1   ผูจ้ดัการศึกษา  ไดแ้ก่  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  หน่วยงานตน้สังกดั/

เจา้ของสถานศึกษา   
1.2   ผูรั้บผลประโยชนโ์ดยตรง  ไดแ้ก่  ผูเ้รียน  ผูป้กครอง 
1.3   ผูไ้ดรั้บผลกระทบ  ไดแ้ก่  ชุมชน  สาธารณชน  องคก์ร/หน่วยงานในทอ้งถ่ิน 

2.   ตรวจสอบขอ้มูลจากวิธีการรวบรวมขอ้มูล  3  วิธี 
2.1   การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร  หลกัฐาน  ขอ้มูลสถิติ 
2.2   การสงัเกต 
2.3   การสมัภาษณ์ 

 
 



5.  การเขยีนรายงานการประเมนิ 
การเขียนเหตุปัจจยัท่ีทาํใหส้ถานศึกษาไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก  ดี  พอใช้  หรือปรับปรุงเป็นการนาํเสนอ

ขอ้มูลสะทอ้นสาเหตุของปัญหาและเง่ือนไขความสําเร็จของการจดัการศึกษา ซ่ึงแสดงทั้งผลและเหตุปัจจยัอนั
เน่ืองจากกลไกและบริบทของสถานศึกษาท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จหรือปัญหาของสถานศึกษา กล่าวคือ  สารสนเทศ
การประเมินทั้งเหตุและการประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาแลว้ส่งผลให้ประเมินไดร้ะดบัคุณภาพ
เช่นนั้น  โดยเหตุปัจจยัดงักล่าวตอ้งมีความสมเหตุสมผลกบัผลประเมิน 

การเขียนขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันาเป็นการเขียนอธิบายแนวปฏิบติัหรือทางเลือกใหส้ถานศึกษาปรับปรุง
พฒันาและแกไ้ขปัญหาในอนาคต  โดยคดัสรรขอ้เสนอแนะท่ีมีความจาํเป็นตอ้งเร่งรัดพฒันาสถานศึกษาท่ีนาํไปสู่
การปฏิบติัไดไ้ม่เกินศกัยภาพของสถานศึกษา 
 
6.  สรุปผลการประเมนิ 

การวิเคราะหส์ถานศึกษาจากผลการประเมิน  เป็นการอภิปรายผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อสะทอ้นจุดเด่น  
จุดท่ีควรพฒันา  จากปัจจยัภายในอนัเป็นขอ้สรุปใหส้ถานศึกษาพฒันาตนเอง  รวมทั้งเป็นประโยชนต่์อหน่วยงาน
ตน้สงักดัและต่อรัฐบาลท่ีจะนาํผลไปใชเ้พือ่วางแผนและกาํหนดนโยบายการพฒันาสถานศึกษาต่อไป 

จุดเด่น  เขียนอธิบายปัจจยัภายในขององคก์รท่ีเป็นความสาํเร็จของงานท่ีสถานศึกษาปฏิบติัความสาํเร็จของ
กระบวนการ  รวมถึงนวตักรรมท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา  อนัควรนํามาใช้ในการพฒันาองค์กรและดาํรงไว ้              
เพือ่การสร้างความเขม้แขง็ของสถานศึกษา โดยคดัสรรมาจากตวับ่งช้ีท่ีผลการประเมินในระดบัดีมาก 

จุดท่ีควรพฒันา  เขียนอธิบายปัจจยัภายในองคก์รท่ีเป็นจุดดอ้ยท่ีสถานศึกษาตอ้งปรับปรุงใหดี้ข้ึนหรือขจดัให้
หมดไป  โดยเนน้ตวับ่งช้ีท่ีมีระดบัคุณภาพการประเมินตํ่า หรือระดบัความพึงพอใจนอ้ย รวมถึงขอ้มูลการประเมิน
ท่ีเป็นขอ้เสนอแนะต่างๆจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
7.   แนวทางการให้ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา 

ขอ้เสนอแนะสําคญัท่ีมีความจาํเป็นตอ้งเร่งรัดและพฒันาสถานศึกษาสู่มาตรฐานโดยตอ้งระบุใหช้ัดเจนว่า
ดาํเนินการโดยใคร  อยา่งไร  ภายในระยะเวลาเท่าใด  เป็นขอ้เสนอแนะท่ีนาํไปสู่การปฏิบติัไดไ้ม่เกินศกัยภาพของ
สถานศึกษา  ทั้งน้ีจะอธิบายแนวปฏิบติัหรือทางเลือกเพื่อใหส้ถานศึกษาปรับปรุงหรือพฒันาและแกไ้ขปัญหาอยา่ง
เหมาะสม โดยพิจารณาปัญหาจากจุดท่ีควรพฒันา  เพื่อเสนอแนะให้สถานศึกษาดาํเนินการพฒันาท่ีไม่เกินกว่า
ศกัยภาพบทบาท  อาํนาจและหนา้ท่ีท่ีสถานศึกษาพงึปฏิบติั 

แนวทางการใหข้อ้เสนอแนะ มีหลกัการสาํคญั คือ มีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั โดยมีประเด็นการพิจารณา
เก่ียวกบัการใหข้อ้เสนอแนะท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั  2 ประการ คือ 1) ขอ้เสนอแนะตอ้งมีความเหมาะสม
กบับทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีท่ีพงึปฏิบติัได ้ และ 2)  ขอ้เสนอแนะตอ้งมีความเหมาะสมกบัศกัยภาพและทรัพยากร
ท่ีมีอยู ่และมีความเก่ียวขอ้ง เช่น การวางแผน การกาํหนดเป้าหมาย การจดัสรรงบประมาณ การส่งเสริมสนบัสนุน  
การกาํกบัติดตาม  และความร่วมมือ  อยา่งไรก็ดี ผูใ้หข้อ้เสนอแนะตอ้งพิจารณาถึงองคป์ระกอบท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
ในเร่ืองนั้น ๆ และมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัช่วงเวลา  ทั้งน้ี  มีหลกัคิดใน
การใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 



1.   ด้านความเป็นเอกภาพ ในกรณีท่ีขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานหน่ึง  ๆ มีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานอ่ืน  ความคล่องตวัหรือความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัเวลา 

2.   ด้านระยะเวลา  ให้ข้อเสนอแนะจะเป็นข้อประเด็นการดําเนินงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  เ ช่น  
ขอ้เสนอแนะเร่งด่วน  ขอ้เสนอแนะระยะสั้น ขอ้เสนอแนะระยะยาว  ขอ้เสนอแนะภายใน  3-5  มี ขอ้เสนอแนะ
และทิศทางการพฒันาในอนาคต  ซ่ึงแมแ้ต่ละหวัขอ้จะพยายามส่ือถึงกรอบระยะยาวแต่ความเขา้ใจท่ีชดัเจนของ
ผูรั้บขอ้เสนอแนะอาจมีความแตกต่างกนั  หรืออาจส่งผลต่อแรงจูงใจในการนาํขอ้เสนอแนะไปสู่การปฏิบติัได ้ 
นอกจากน้ี  ในมุมมองดา้นการบริหารจดัการถือว่าสถานศึกษาเป็นองคก์ร  ๆ หน่ึง ควรคาํนึงถึงมุมมองในดา้นการ
พฒันาองคก์ร  เพ่ือช่วยให้ขอ้เสนอแนะมีทิศทางในการพฒันาสถานศึกษาท่ีชัดเจน โดยมีทิศทางท่ีพึงพิจารณา
ดงัต่อไปน้ี 

1. การลดขั้นตอนเวลาในการปฏิบติังาน 
2. การปรับปรุงวิธีการปฏิบติังาน  การใชง้านอุปกรณ์ต่าง  ๆ 
3. การปรับปรุงคุณภาพของงานบริการ 
4. การประหยดักาํลงัคน  วสัดุ  และค่าใชจ่้ายต่าง  ๆ 
5. การบริหารจดัการแนวใหม่ 
6. การเพิ่มขีดความสามารถทางการดาํเนินงาน 
7. การปรับปรุงสภาพการทาํงาน  ส่ิงแวดลอ้ม 
8. การสร้างหรือปรับปรุงวฒันธรรมองคก์ร 
9. การดาํเนินงานท่ีเป็นประโยชนต่์อส่วนรวมต่าง  ๆ  ภายในองคก์ร 

 
8.  เกณฑ์การพจิารณาตามตัวบ่งช้ีในแต่ละมติิการประเมนิ   

8.1   ด้านบริบท 
องค์ประกอบที ่1  สภาพและความตอ้งการของสงัคม 
ตัวบ่งช้ีที ่1 นโยบายการจดัการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัทิศทาง และแผนการจดัการศึกษาของชาติ

เพือ่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน : แนวการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 -2561)                    
คาํอธิบาย  นโยบายมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางการจดัการศึกษาของชาติในประชาคมอาเซียน : แนว

การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 -2561) หมายถึง  การกาํหนดนโยบายและทิศทางดาํเนินงานตาม
กรอบของ แนวการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 -2561)โดยยึดหลกั 4 ใหม่ ไดแ้ก่  1)การพฒันา
คุณภาพคนไทยยคุใหม่  2) พฒันาคุณภาพครูยคุใหม่ 3)  พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ใหม่ และ 
4) พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ 

นิยามศัพท์  
นโยบาย  หมายถึง สถานศึกษามีการกาํหนดวิสัยทศัน์ /ปรัชญา /พนัธกิจ  /เป้าประสงค์ /เป้าหมาย / 

ยทุธศาสตร์/มาตรการ  เป็นแนวทางในการในการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
 
 



เกณฑ์การพจิารณาเชิงคุณภาพ   
พิจารณาจากนโยบายของสถานศึกษาว่ามีการระบุทิศทางการดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัแนวการปฏิรูป

การศึกษาทศวรรษท่ีสอง จากองคป์ระกอบ คือ นโยบาย  ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียนเหมาะสมและใชเ้ป็น
เคร่ืองช้ีนาํการดาํเนินงานของโรงเรียนได ้โดยมีตวับ่งช้ียอ่ย  คือ 1) ปรัชญาของโรงเรียนมีสาระสาํคญัท่ีสอดคลอ้ง
กบัปรัชญาการจัดการศึกษาของชาติ สนองความตอ้งการของสังคมและมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมท่ีดีให้เกิดแก่
ผูเ้รียน  2) เป้าหมายของโรงเรียนมุ่งเนน้ผลท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดแก่ผูเ้รียนรอบดา้น  รวมทั้งเนน้ประสิทธิภาพของการจดั
การศึกษา  3)บุคลากรในโรงเรียนเขา้ใจนโยบาย  ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียนตรงกนัและใชเ้ป็นแนวทางใน
การดาํเนินงาน พิจารณาโดยใชเ้กณฑ ์5  ขอ้ไดแ้ก่ 

ขอ้  1   สถานศึกษากําหนดวิสัยทัศน์ /ปรัชญา /พันธกิจ /เป้าประสงค์ /เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์/                             
มาตรการของการจดัตั้งสถานศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจน 

ขอ้ 2  การดาํเนินการในขอ้ 1 ครอบคลุมดา้นการพฒันาผูเ้รียน 
ขอ้ 3 การดาํเนินการในขอ้ 1 ครอบคลุมดา้นการพฒันาครู 
ขอ้ 4  การดาํเนินการในขอ้ 1 ครอบคลุมดา้นการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ 
ขอ้ 5  การดาํเนินการในขอ้ 1 ครอบคลุมดา้นการพฒันาระบบการบริหารจดัการ       

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที ่1 

ระดับการปฏิบัติ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบติัได ้1 ขอ้ 1  คะแนน ปรับปรุงเร่งด่วน 
ปฏิบติัได ้2 ขอ้ 2  คะแนน ตอ้งปรับปรุง 
ปฏิบติัได ้3 ขอ้ 3  คะแนน พอใช ้
ปฏิบติัได ้4 ขอ้ 4  คะแนน ดี 
ปฏิบติัได ้5 ขอ้ 5  คะแนน ดีมาก 

 
ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 

1. แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
2. แผนปฏิบติังานประจาํปี 
3. ปฏิทินการปฏิบติังาน 
4. บนัทึกการประชุม / เอกสารการประชุม 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาํปี ท่ีสอดคล้องด้านวิสัยทัศน์ ปรัชญา พนัธกิจ และเป้าประสงค์ท่ี

สถานศึกษากาํหนด 
6. แหล่งการเรียนรู้ / หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
7. เอกสารการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 
8. หลกัฐานการยอมรับ การไดรั้บรางวลั และการยกย่องจากหน่วยงานตน้สังกดั และ/หรือหน่วยงานใน

สงัคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน 



ตัวบ่งช้ีที่ 2    นโยบายการจัดการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัแนวทางของการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาคาทอลิก  

คาํอธิบาย     แนวทางของการจดัการศึกษาของสถานศึกษาคาทอลิก หมายถึง  การกาํหนดนโยบายและ
ทิศทางดาํเนินงานตามกรอบของปรัชญา และเป้าหมายของการจดัการจดัการศึกษาคาทอลิก ซ่ึงไดพิ้จาณาจาก
แนวทางท่ีพระสงัคายนาวาติกนัท่ี 2 ไดใ้หไ้ว ้กล่าวคือ  เอกลกัษณ์ของการศึกษาคาทอลิก สรุปไดด้งัน้ี 

1. เป้าหมายของการศึกษาคาทอลิก คือ การพฒันาท่ีครบครันของนกัเรียน ทั้งในดา้นสติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ สงัคม และร่างกาย 

2. การสอนศาสนาและการสร้างเสริมมโนธรรม เป็นภารกิจหลกัของการศึกษาคาทอลิก 
3. นกัเรียนพึงไดรั้บการอบรมใหเ้ป็นสมาชิกท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถเอาชนะการ

มองแต่ประโยชนส่์วนตนในทุกรูปแบบ 
4. โรงเรียนคาทอลิกเป็นกลุ่มสังคมท่ีดาํเนินชีวิตตามค่านิยมแห่งพระวรสาร ซ่ึงไดแ้ก่ การร่วมแรง

ร่วมใจกนั มีความยติุธรรม และเป็นหน่ึงเดียวกบัผูน้าํพระศาสนจกัร 
5. ครูของโรงเรียนเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคญัท่ีสุดในกระบวนการพฒันาหล่อหลอมนักเรียน 

คุณลกัษณ์ของนกัเรียนท่ีพึงประสงค ์ คือผลผลิตของการจดัการศึกษาคาทอลิก ซ่ึงเป็นความมุ่งหวงัท่ีตอ้งการ
ปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมใหศิ้ษยไ์ดพ้ฒันาตนเอง ในกระบวนการพฒันาบุคคลให้
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  และการเป็นสมาชิกท่ีรับผดิชอบต่อภารกิจหนา้ท่ี
สังคมท่ีตนเป็นสมาชิกในความเป็นคนไทยและบริบทของวฒันธรรมและสงัคมไทย 

นิยามศัพท์  
นโยบาย  หมายถึง สถานศึกษามีการกาํหนดวิสัยทศัน์ /ปรัชญา /พนัธกิจ  /เป้าประสงค์ /เป้าหมาย / 

ยทุธศาสตร์/มาตรการ  เป็นแนวทางในการในการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
เกณฑ์การพจิารณาเชิงคุณภาพ   
พิจารณาจากนโยบายของสถานศึกษาว่ามีการระบุทิศทางการดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัแนวทางของการ

จดัการศึกษาของสถานศึกษาคาทอลิก จากองคป์ระกอบ จาํนวน 5  ขอ้ไดแ้ก่ 
ขอ้  1   สถานศึกษากาํหนดวิสยัทศัน ์/ปรัชญา /พนัธกิจ  /เป้าประสงค ์/เป้าหมาย / ยทุธศาสตร์/ มาตรการ

ของการจดัตั้งสถานศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจน 
ขอ้  2 การดาํเนินการในขอ้ 1 ครอบคลุมดา้นการพฒันาผูเ้รียนท่ีครบครันของนักเรียน ทั้งในดา้น            

สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สงัคม และร่างกาย 
ขอ้  3 การดาํเนินการในขอ้ 1 ครอบคลุมดา้นการพฒันาครู  
ขอ้  4  การดาํเนินการในขอ้ 1 ครอบคลุมดา้นการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ท่ี

สะทอ้นเอกลกัษณ์ของการศึกษาคาทอลิก 
ขอ้  5 การดาํเนินการในขอ้ 1 ครอบคลุมดา้นการร่วมแรงร่วมใจกนั และมีความยติุธรรม ในระบบการ

บริหารจดัการ     
 
 



 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที ่2 

ระดับการปฏิบัติ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบติัได ้1 ขอ้ 1  คะแนน ปรับปรุงเร่งด่วน 
ปฏิบติัได ้2 ขอ้ 2  คะแนน ตอ้งปรับปรุง 
ปฏิบติัได ้3 ขอ้ 3  คะแนน พอใช ้
ปฏิบติัได ้4 ขอ้ 4  คะแนน ดี 
ปฏิบติัได ้5 ขอ้ 5  คะแนน ดีมาก 

 
ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 

1. แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
2. แผนปฏิบติังานประจาํปี 
3. ปฏิทินการปฏิบติังาน 
4. บนัทึกการประชุม / เอกสารการประชุม 
5. รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี ท่ีสอดคลอ้งด้านวิสัยทศัน์ ปรัชญา พนัธกิจ  และเป้าประสงค์ท่ี

สถานศึกษากาํหนด 
6. แหล่งการเรียนรู้ / หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
7. เอกสารการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 
8. หลกัฐานการยอมรับ  การไดรั้บรางวลั และการยกย่องจากหน่วยงานตน้สังกดั และ/หรือหน่วยงานใน

สงัคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
 

องค์ประกอบที ่ 2  นโยบาย  และจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญา พนัธกิจ และเป้าประสงค์

ของการจดัตั้งสถานศึกษา 
คําอธิบาย  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญา  พนัธกิจ  และเป้าประสงค์

ของการจดัตั้งสถานศึกษา หมายถึง การดาํเนินงานตามวิสัยทศัน์ ปรัชญา  พนัธกิจ  และเป้าประสงคข์องการจดัตั้ง
สถานศึกษา ซ่ึงกาํหนดไวเ้ป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
หน่วยงานตน้สงักดั   

นิยามศัพท์  
บุคลากร  หมายถึง ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
เกณฑ์การพจิารณาเชิงคุณภาพ   
พิจารณาจากสภาพของการดําเนินงานว่ามีความสอดคล้อง เหมาะสม  และ สามารถปฏิบัติได้จริง               

จากองคป์ระกอบ จาํนวน 5  ขอ้ไดแ้ก่ 
 



ขอ้  1  สถานศึกษากาํหนดวิสัยทศัน์ ปรัชญา  พนัธกิจ  และเป้าประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษาไว้
อยา่งชดัเจน 

ขอ้  2  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ส่งเสริมวิสัยทศัน์ ปรัชญา พนัธกิจ  และ
เป้าประสงคต์ามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

ขอ้  3  จดัระบบใหบุ้คลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  
ขอ้  4   มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระดบัดีข้ึนไป ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 
ขอ้  5  วิสยัทศัน ์ปรัชญา  พนัธกิจ  และเป้าประสงคท่ี์สถานศึกษากาํหนดเป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง 

และชุมชน ทอ้งถ่ิน 
 

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที ่3 

ระดับการปฏบิัติ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบติัได ้1 ขอ้ 1  คะแนน ปรับปรุงเร่งด่วน 
ปฏิบติัได ้2 ขอ้ 2  คะแนน ตอ้งปรับปรุง 
ปฏิบติัได ้3 ขอ้ 3  คะแนน พอใช ้
ปฏิบติัได ้4 ขอ้ 4  คะแนน ดี 
ปฏิบติัได ้5 ขอ้ 5  คะแนน ดีมาก 

 
ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 

1. แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
2. ปฏิทินการปฏิบติังาน 
3. คาํสัง่ / ประกาศ 
4. แผนการนิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผล 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาํปี ท่ีสอดคล้องด้านวิสัยทัศน์ ปรัชญา พนัธกิจ และเป้าประสงค์ท่ี

สถานศึกษากาํหนด 
6. หลกัฐานการยอมรับ  การไดรั้บรางวลั และการยกย่องจากหน่วยงานตน้สังกดั และ/หรือหน่วยงานใน

สงัคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
 

ตัวบ่งช้ีที ่4   จุดเนน้ และ จุดเด่น ท่ีส่งผลสะทอ้นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
คําอธิบาย  จุดเน้น และ จุดเด่น ท่ีส่งผลสะทอ้นเอกลกัษณ์ ของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามี

นโยบาย จุดเนน้ และ จุดเด่น ท่ีส่งผลสะทอ้นเอกลกัษณ์  ของสถานศึกษา และมีการดาํเนินงานท่ีเป็นระบบ และ
กระบวนการมีส่วนร่วม ท่ีต้องการเน้นให้สะทอ้นถึงผลการจดัการศึกษาท่ีโดดเด่น เช่นเป็นโรงเรียนส่งเสริม
มารยาทงาม โรงเรียนแห่งความเป็นเลิศดา้นวิชาการ โรงเรียนเป็นเลิศทางเทคโนโลย ีเป็นตน้ 
 



เกณฑ์การพจิารณาเชิงคุณภาพ   
พิจารณาจากสภาพของการดําเนินงานว่ามีความสอดคล้อง เหมาะสม และ สามารถปฏิบติัได้จริง             

จากองคป์ระกอบ จาํนวน 5  ขอ้ไดแ้ก่ 
ขอ้ 1 มีนโยบาย จุดเนน้ และ จุดเด่น ท่ีส่งผลสะทอ้นเอกลกัษณ์ ของสถานศึกษา 
ขอ้ 2  ผูบ้ริหารและครู รวมถึงบุคลากร มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย จุดเน้น และ จุดเด่นท่ี

ส่งผลสะทอ้นเอกลกัษณ์ โดยสถานศึกษามีแผนการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน 
ขอ้ 3    มีโครงการ หรือกิจกรรม ส่งเสริม หรือรองรับนโยบาย จุดเนน้ และ จุดเด่นท่ีกาํหนดไวอ้ยา่ง

ชดัเจน 
 ขอ้ 4    มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระดบัดีข้ึนไป ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 
 ขอ้ 5    สถานศึกษามีเอกลกัษณ์ตามท่ีกาํหนดในนโยบาย จุดเนน้ และ จุดเด่นท่ีตอ้งการและไดรั้บการ

ยอมรับจากผูป้กครอง และชุมชน   
 

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที ่ 4 

ระดับการปฏบิัติ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบติัได ้1 ขอ้ 1  คะแนน ปรับปรุงเร่งด่วน 
ปฏิบติัได ้2 ขอ้ 2  คะแนน ตอ้งปรับปรุง 
ปฏิบติัได ้3 ขอ้ 3  คะแนน พอใช ้
ปฏิบติัได ้4 ขอ้ 4  คะแนน ดี 
ปฏิบติัได ้5 ขอ้ 5  คะแนน ดีมาก 

 
ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 
1. แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
2. แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม 
3. ปฏิทินการปฏิบติังาน 
4. รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี ท่ีสอดคลอ้ง ส่งผลสะทอ้นเอกลกัษณ์อยา่งชดัเจน 
5. หลกัฐานการยอมรับ การไดรั้บรางวลั และการยกยอ่งจากหน่วยงานตน้สังกดั และ/หรือหน่วยงาน

ในสงัคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
8.2  ด้านปัจจัยป้อนเข้า 

องค์ประกอบที ่ 1   ระบบการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 5  มีแผนการดาํเนินงาน โครงสร้างองคก์าร และการบริหารอยา่งเป็นระบบ ครบวงจรใหบ้รรลุ

เป้าหมายการศึกษา 
 
 



เกณฑ์การพจิารณา 
1.   มีการจดัองคก์รโครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตวัสูง ปรับเปล่ียน

ไดต้ามความเหมาะสม  และมีแนวทางการดาํเนินงานชดัเจน 
2.  ใชแ้ผนพฒันาการจดัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน 
3.   มีการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
4.   มีการบริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม และมีการตรวจสอบ 
5.   มีระบบและดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง 
6.  มีการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
7.  มีรายงานผลการปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ 
8.  การปรับปรุงและพฒันาแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาต่อเน่ือง 
9.  ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนตามภารกิจของ

สถานศึกษา 
10.  มีการจดัทาํเอกสารสารสนเทศประจาํปีของสถาบนั 
 

 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที ่5 
 

ระดับการปฏบิัติ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบติัได ้0-2 ขอ้ 1  คะแนน ปรับปรุงเร่งด่วน 
ปฏิบติัได ้3-4 ขอ้ 2  คะแนน ตอ้งปรับปรุง 
ปฏิบติัได ้5-6 ขอ้ 3  คะแนน พอใช ้
ปฏิบติัได ้7-8 ขอ้ 4  คะแนน ดี 
ปฏิบติัได ้9-10 ขอ้ 5  คะแนน ดีมาก 

 
ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 

1. แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
2. ปฏิทินการปฏิบติังาน 
3. บนัทึกการประชุม /เอกสารการประชุม 
4. ประกาศ / คาํสัง่แต่งตั้งการทาํงาน 
5. รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี ท่ีสอดคลอ้งดา้นวิสัยทศัน์ ปรัชญา พนัธกิจ และเป้าประสงคท่ี์

สถานศึกษากาํหนดเพือ่นาํมาเป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการศึกษาในปีต่อไป 
6. เอกสาร หลกัฐาน ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เอกสารสารสนเทศประจาํปีของสถานศึกษา โครงการ กิจกรรม          

เป็นตน้  
 
 



องค์ประกอบที ่2  ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งช้ีที ่6  ทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 
การประเมิน  ให้พิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาท่ีกาํหนด โดยจะมีการสรุปผลการประเมินใน           

ระดบัตวับ่งช้ี 
6.1 ครู ผู้สอน หรือผู้ให้การเรียนรู้ 

เกณฑ์การพจิารณา 
1. ครูท่ีจบระดบัปริญญาตรีข้ึนไป   

2. ครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก / โท หรือความถนดั 

3. ครูไดรั้บการพฒันาในวิชาท่ีสอนตามท่ีคุรุสภากาํหนด 

4. สถานศึกษามีจาํนวนครูตามเกณฑ ์  

    เกณฑ์การพจิารณาเชิงปริมาณ ข้อ 1-3  

  เกณฑ์การพจิารณา เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละเฉล่ียตามเกณฑพ์จิารณาตํ่ากวา่ร้อยละ 60 1  คะแนน ปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละคา่เฉล่ียตามเกณฑพ์ิจารณาระหวา่ง ร้อยละ 60-69 2  คะแนน ตอ้งปรับปรุง 
ร้อยละคา่เฉล่ียตามเกณฑพ์ิจารณาระหวา่ง ร้อยละ 70-79 3  คะแนน พอใช ้
ร้อยละเฉล่ียตามเกณฑพ์จิารณาระหวา่ง ร้อยละ 80-89 4  คะแนน ดี 
ร้อยละเฉล่ียตามเกณฑพ์จิารณาตั้งแต่ ร้อยละ 90 ข้ึนไป 5  คะแนน ดีมาก 

 
ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 
1. แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
2. ปฏิทินการปฏิบติังาน 
3. บนัทึกการประชุม /เอกสารการประชุม 
4. ประกาศ / คาํสัง่แต่งตั้งการทาํงาน 
5. เอกสารประกอบการอบรมสมัมนา  
6. รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี  
7. หลกัฐานการเขา้รับการอบรม สมัมนา 
8. เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เอกสารสารสนเทศประจาํปีของสถานศึกษาโครงการ 

กิจกรรมเป็นตน้  
ส่วนเกณฑ์การพิจารณา ข้อ 4 สถานศึกษามีจาํนวนครูตามเกณฑ์ อตัราส่วนครูต่อนักเรียน ท่ี สพฐ.

กาํหนด คือ 1 ต่อ 25 ใหเ้ขียนรายงานอตัราส่วน ครูต่อนกัเรียนท่ีเกิดข้ึนจริงในโรงเรียน 
 
 
 



6.2  ผู้บริหาร  
เกณฑ์การพจิารณา 
1.  ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน ์ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 
2.  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยั

เป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ 
3.  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ   
4.  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอาํนาจ 
5.  ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ  คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและ

เตม็เวลา 
เกณฑ์การพจิารณา 
 

ระดับการปฏบิัติ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 
มีองคป์ระกอบตามเกณฑพ์จิารณา  0, 1 ขอ้ 1  คะแนน ปรับปรุงเร่งด่วน 
มีองคป์ระกอบตามเกณฑพ์จิารณา  2 ขอ้ 2  คะแนน ตอ้งปรับปรุง 
มีองคป์ระกอบตามเกณฑพ์จิารณา  3 ขอ้ 3  คะแนน พอใช ้
มีองคป์ระกอบตามเกณฑพ์จิารณา  4 ขอ้ 4  คะแนน ดี 
มีองคป์ระกอบตามเกณฑพ์จิารณา  5 ขอ้ 5  คะแนน ดีมาก 

 
ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน เพิม่เติม ประกอบการประเมนิ 
1. เอกสารประกอบการอบรมสมัมนา  
2. รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี  
3. หลกัฐานการเขา้รับการอบรม สมัมนา 
4. เอกสาร  หลักฐาน  ท่ี เ ก่ียวข้อง  เช่น  เอกสารสารสนเทศประจําปีของสถานศึกษา   

โครงการ  กิจกรรม เป็นตน้  
5. สมัภาษณ์ / สอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ตัวบ่งช้ีที ่7  ทรัพยากรดา้นงบประมาณ 
คาํอธิบาย  ทรัพยากรดา้นงบประมาณ หมายถึงโรงเรียนไดจ้ดัสรรงบประมาณ เพื่อพฒันาองคก์ารอยา่ง

รอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน การจัดสรรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานของความพอเพียง                   
ความประหยดัคุม้ค่า และเกิดประโยชนสู์งสุด   

เกณฑ์การพจิารณา 
1. โรงเรียนมีแผนงบประมาณประจาํปี 

2. แผนงบประมาณประจาํปีจดัสรรดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่นเจา้ของแผนงาน

โครงการ กิจกรรม  



3. หลักการจัดสรรงบประมาณอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง ความประหยดัคุม้ค่า และเกิด

ประโยชนสู์งสุด 

4. มีกระบวน กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบการใชง้บประมาณ 

5. มีการรายงานผลใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบ เพื่อนาํผลท่ีไดม้าปรับปรุง พฒันา การบริหารงบประมาณ

ต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที ่ 7 

ระดับการปฏบิัติ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 
มีองคป์ระกอบตามเกณฑพ์จิารณา  0, 1 ขอ้ 1  คะแนน ปรับปรุงเร่งด่วน 
มีองคป์ระกอบตามเกณฑพ์จิารณา  2 ขอ้ 2  คะแนน ตอ้งปรับปรุง 
มีองคป์ระกอบตามเกณฑพ์จิารณา  3 ขอ้ 3  คะแนน พอใช ้
มีองคป์ระกอบตามเกณฑพ์จิารณา  4 ขอ้ 4  คะแนน ดี 
มีองคป์ระกอบตามเกณฑพ์จิารณา  5 ขอ้ 5  คะแนน ดีมาก 

 
ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 
1. แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
2. ปฏิทินการปฏิบติังาน 
3. บนัทึกการประชุม/เอกสารการประชุม 
4. รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี 
5. รายงานการประเมิลตนเอง 
6. สมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ตัวบ่งช้ีที ่ 8  ทรัพยากรดา้นส่ือ และอุปกรณ์สาํหรับการศึกษา  สถานท่ีศึกษาและบรรยากาศแวดลอ้ม 
คาํอธิบาย  สภาพแวดลอ้ม และการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ หมายถึง สถานศึกษามี

การจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเต็มศกัยภาพ ซ่ึงบรรยากาศ  และสภาพแวดลอ้ม
ดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นวตัถุ เช่น บริเวณโรงเรียนอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนห้อง
ประกอบ ครุภณัฑ ์ สดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงมีตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัคือ ความร่มร่ืน สดช่ืน สวยงามมี
ชีวิตชีวา ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลกัษณะ ความสงบ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย               
ความสร้างสรรค ์ความเหมาะสมกบัสถานท่ี สภาพทอ้งถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม ความมีเอกลกัษณ์ 
ความประหยดัคุม้ค่า และ เกิดประโยชนสู์งสุด   

เกณฑ์การพจิารณา 
1. หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั  
2.  มีส่ือ วสัดุอปุกรณ์ และส่ิงอาํนวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดดี้  
3.  สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนในโรงเรียน สดช่ืน สวยงาม และ มีชีวิตชีวา 



4. มีหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและ/หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
5. มีการบริการส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและ/หรือเรียนรู้แบบ           

มีส่วนร่วม 
 
เกณฑ์การประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที ่ 8 

ระดับการปฏบิัติ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 
มีองคป์ระกอบตามเกณฑพ์จิารณา  0, 1 ขอ้ 1  คะแนน ปรับปรุงเร่งด่วน 
มีองคป์ระกอบตามเกณฑพ์จิารณา  2 ขอ้ 2  คะแนน ตอ้งปรับปรุง 
มีองคป์ระกอบตามเกณฑพ์จิารณา  3 ขอ้ 3  คะแนน พอใช ้
มีองคป์ระกอบตามเกณฑพ์จิารณา  4 ขอ้ 4  คะแนน ดี 
มีองคป์ระกอบตามเกณฑพ์จิารณา  5 ขอ้ 5  คะแนน ดีมาก 
 

ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 
1. หลกัฐานเชิงประจกัษด์า้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 
2. แผนงาน / โครงการ  /กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษา 
3. เอกสาร หลกัฐาน  และร่องรอยการปฏิบติังาน เช่น บันทึกการประชุม คาํสั่งการ

ปฏิบติังาน ฯลฯ 
4. การสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

8.3  ด้านกระบวนการ 
ตัวบ่งช้ีที ่9   สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน     
ประกอบด้วย  2   ตัวบ่งช้ีย่อย   ดงันี ้

ตัวบ่งช้ี 
ที ่

ตัวบ่งช้ีย่อย 

9.1 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
9.2 กระบวนการการจดัการเรียนรู้ของครู 

 
ตัวบ่งช้ีที ่9.1    สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
คําอธิบาย   สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

หมายถึง การจดัทาํสาระของหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพผูเ้รียน และทอ้งถ่ินและสถานศึกษา
บริหารหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

เกณฑ์การพจิารณา 
1.   หลกัสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
2.   จดัรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลายหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถและความสนใจ 



3.   จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดั และความ
สนใจของผูเ้รียน 

4.   สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
5.   จดัระบบช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

 
เกณฑ์การประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที ่6.1  

ระดับการปฏบิัติ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบติัได ้1 ขอ้ 1  คะแนน ปรับปรุงเร่งด่วน 
ปฏิบติัได ้2 ขอ้ 2  คะแนน ตอ้งปรับปรุง 
ปฏิบติัได ้3 ขอ้ 3  คะแนน พอใช ้
ปฏิบติัได ้4 ขอ้ 4  คะแนน ดี 
ปฏิบติัได ้5 ขอ้ 5  คะแนน ดีมาก 
 
ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 

1. หลกัสูตรสถานศึกษา 
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
3. เอกสาร หลกัฐาน และร่องรอยการปฏิบติังาน เช่น เอกสารหลกัสูตร การจดักิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ฯลฯ 
4. แผนการจดัการเรียนรู้ของครู 
5. เอกสารการสอนซ่อมเสริม   

 
ตัวบ่งช้ีที ่9.2  กระบวนการการจดัการเรียนรู้ของครู 
คาํอธิบาย  กระบวนการการจดัการเรียนรู้ของครู  หมายถึง ครูมีความสามารถจดักระบวนการเรียนรู้ได้

อยา่งมีคุณภาพโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั จาํนวน 5  ขอ้  ต่อไปน้ี 
1. การวิเคราะหห์ลกัสูตรและตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ 
2. การออกแบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
3. การจดัและใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม และการจดับรรยากาศ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ประเมินความกา้วหนา้ทางการเรียนของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย และนาํผลการประเมินมา

ใชพ้ฒันาผูเ้รียน 
5. ศึกษาคน้ควา้ วิจยั และนาํไปใชป้รับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนเพื่อพฒันาส่ือ 

และกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
 
 
 



เกณฑ์การพจิารณาระดบัคะแนน  
พิจารณาจากผลการดาํเนินงานของครูวา่มีความสอดคลอ้ง และ สามารถปฏิบติัไดจ้ริง  จากขอ้ 1 -  5  
เกณฑ์การให้คะแนน     

เกณฑ์การพจิารณา ระดับคะแนน 
ครูตํ่ากว่าร้อยละ 60   มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณาทั้ง  5 ขอ้ 1  คะแนน 
ครูตั้งแต่ร้อยละ 60 -69 มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณาทั้ง  5 ขอ้ 2  คะแนน 
ครูตั้งแต่ร้อยละ 70 - 79  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณาทั้ง  5 ขอ้ 3  คะแนน 
ครูตั้งแต่ร้อยละ 80 -89  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณาทั้ง  5 ขอ้ 4  คะแนน 
ครูตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาทั้ง  5 ขอ้ 5  คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที ่9.2 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
1  คะแนน ปรับปรุงเร่งด่วน 
2  คะแนน ตอ้งปรับปรุง 
3  คะแนน พอใช ้
4  คะแนน ดี 
5  คะแนน ดีมาก 

 
ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 
1. หลกัสูตรสถานศึกษา 
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
3. เอกสาร หลกัฐานและร่องรอยการปฏิบติังาน เช่น เอกสารหลกัสูตร การจัดกิจกรรม

ชุมนุม กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ฯลฯ 
4. แผนการจดัการเรียนรู้ของครู 
5. เอกสารเชิงประจกัษด์า้นส่ือ ประกอบการจดัการเรียนรู้ 
6. เอกสารการนิเทศ กาํกบั ติดตาม งานดา้นการเรียนการสอนของครู 
7. รายงานการวิจยัในชั้นเรียน 
8. รายงานการประเมินตนเองของครู 
9. เอกสารการสอนซ่อมเสริม   
10. รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่ 10  ประสิทธิผลดา้นการดาํเนินงานตามภารกิจการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา 
คําอธิบาย  ประสิทธิผลดา้นการดาํเนินงานตามภารกิจการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา 

หมายถึงผลของการดาํเนินงานว่ามีความสอดคลอ้ง เหมาะสม และ สามารถปฏิบติัไดจ้ริง จากการบริหารจดัการ
ตามมาตรา 39 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ดงัน้ี  

10.1 ขอบข่ายและภารกจิงานวชิาการ 
ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดว้ยภาระหนา้ท่ี 17 ขอ้ คือ 
1.   การพฒันาหรือการดาํเนินการเก่ียวกบัการให้ความเห็นการพฒันาสาระ หลกัสูตร

ทอ้งถ่ิน 
2.   การวางแผนงานดา้นวิชาการ 
3.   การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4.   การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
5.   การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
6.   การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
7.   การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8.   การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
9.   การนิเทศการศึกษา 
10.  การแนะแนว 
11.  การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12.  การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวิชาการ 
13.  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน

ประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
15.  การจดัทาํระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา 
16.  การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพ่ือใชใ้นสถานศึกษา 
17.  การพฒันาและใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 

10.2 การบริหารงบประมาณ 
ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ยภาระหนา้ท่ี 22  ขอ้ คือ 
1. การจดัทาํแผนงบประมาณ และคาํขอแต่งตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว้แต่กรณี 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้ จ่ าย เ งินตามท่ีได้ รับจัดสรรงบประมาณจาก

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
3. การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร 
4. การขอโอนและเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 



6. การตรวจสอบติดตาม และรายงานการใชง้บประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตาม และรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 
9. การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบักองทุนเพื่อการศึกษา 
10. การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11. การวางแผนพสัดุ 
12. การกาํหนดรูปแบบรายการ  หรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ ์หรือส่ิงก่อสร้าง ท่ีใช้

งบประมาณ เพื่อเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว้แต่กรณี 
13. การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัทาํและจดัหาพสัดุ 
14. การจดัหาพสัดุ 
15. การควบคุมดูแล บาํรุงรักษา และจาํหน่ายพสัดุ 
16. การจดัหาผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์น 
17. การเบิกเงินจากคลงั 
18. การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
19. การนาํเงินส่งคลงั 
20. การจดัทาํบญัชีการเงิน 
21. การจดัทาํรายงงานทางการเงินและงบการเงิน 
22. การจดัทาํ หรือ จดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียนและรายงาน 

10.3 การบริหารงานบุคคล 
ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ยภาระหนา้ท่ี 20 ขอ้ คือ 
1. การวางแผนอตัรากาํลงั 
2. การสรรหาอตัรากาํลงั และบุคลากรทางการศึกษา 
3. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
4. การปรับเปล่ียนตาํแหน่งใหสู้งข้ึน 
5. การดาํเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบติังาน 
8. การดาํเนินการทางวินยัและการลงโทษ 
9. การสัง่พกัราชการและการส่ังใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
10. การรายงานการดาํเนินการทางวินยัและการลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
12. การออกจากราชการ 
13. การจดัระบบและการจดัทาํทะเบียนประวติั 



14.  การจัดทาํบัญชีรายช่ือ และให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

15.  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16.  การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
18.  การส่งเสริมวินยั คุณธรรม จริยธรรม สาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
19.  การริเร่ิมส่งเสริมและการขอรับใบอนุญาต 
20.  การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบั การ

บริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
10.4 การบริหารงานทัว่ไป 

ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ยภาระหนา้ท่ี 22  ขอ้ คือ 
1. งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
3. การวางแผนการจดัการศึกษา 
4. งานวิจยัเพือ่พฒันานโยบายและแผน 
5. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
6. การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 
7. งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
8. การดาํเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
10. การจดัทาํสาํมะโนนกัเรียน 
11. การรับนกัเรียน 
12. การเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการยกเลิก ยบุรวม หรือ เลิกสถานศึกษา 
13. การประสานการจดัระบบการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั 
14.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15. การทศันศึกษา 
16. งานการส่งเสริมกิจการนกัเรียน 
17. การประชาสมัพนัธ์งานการศึกษา 
18. การส่งเสริมและสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและสถาบนั สงัคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
19. งานประสานราชการกบัหน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงานอ่ืน 
20. การรายงานผลการปฏิบติังาน 
21. การจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
22. แนวทางการจดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน 



เกณฑ์การพจิารณาเชิงปริมาณ 
ร้อยละของผลของการดาํเนินงานภายในสถานศึกษาในแต่ละดา้น 
1. สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการงานวิชาการไดช้ดัเจน คุม้ค่า    จาํนวน.........ขอ้(17ขอ้) คิดเป็น

ร้อยละ................ 
2. สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการงานงบประมาณไดช้ดัเจน คุม้ค่า  จาํนวน......... ขอ้(22ขอ้)คิดเป็น

ร้อยละ................ 
3. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการงานบริหารบุคคลได้ชัดเจน คุม้ค่า จาํนวน.........ขอ้(20ขอ้)                

คิดเป็นร้อยละ................ 
4. สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการงานบริหารทัว่ไปไดช้ัดเจน คุม้ค่า  จาํนวน.........ขอ้(22ขอ้)คิด

เป็นร้อยละ................ 
 
วธีิการคาํนวณร้อยละของผลของการดําเนินงานในแต่ละด้าน 
 
ดา้นวิชาการ 
              จาํนวนขอ้ของผลการดาํเนินงานภายในสถานศึกษาท่ีปฏิบติัไดช้ดัเจน คุม้ค่า          x     100     

17 
ดา้นงบประมาณ 
              จาํนวนขอ้ของผลการดาํเนินงานภายในสถานศึกษาท่ีปฏิบติัไดช้ดัเจน คุม้ค่า          x     100     

22 
 
ดา้นบริหารบุคคล 
              จาํนวนขอ้ของผลการดาํเนินงานภายในสถานศึกษาท่ีปฏิบติัไดช้ดัเจน คุม้ค่า          x     100     

20 
 
ดา้นบริหารทัว่ไป 
              จาํนวนขอ้ของผลการดาํเนินงานภายในสถานศึกษาท่ีปฏิบติัไดช้ดัเจน คุม้ค่า          x     100     

22 
 
วธีิการคาํนวณค่าร้อยละเฉลีย่ 
              ผลรวมร้อยละของผลของการดาํเนินงานในแต่ละดา้น     x     100 
                                                         400 
 
 
 



 เกณฑ์การให้คะแนน  และคุณภาพตัวบ่งช้ี     พิจารณาจากร้อยละเฉล่ียของ ผลการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น  
  เกณฑ์การพจิารณา ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละเฉล่ียของผลการดาํเนินงานตํ่ากว่าร้อยละ 60   1  คะแนน ปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละเฉล่ียของ ผลการดาํเนินงานอยูร่ะหวา่ง  ร้อยละ 60 -69  2  คะแนน ตอ้งปรับปรุง 
ร้อยละเฉล่ียของ ผลการดาํเนินงานอยูร่ะหวา่ง  ร้อยละ 70 - 79   3  คะแนน พอใช ้
ร้อยละเฉล่ียของ ผลการดาํเนินงานอยูร่ะหวา่ง  ร้อยละ 80 -89   4  คะแนน ดี 
ร้อยละเฉล่ียของ ผลการดาํเนินงานตั้งแต่  ร้อยละ 90 ข้ึนไป   5  คะแนน ดีมาก 
 

ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2. สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผลการดาํเนินงานภายในสถานศึกษา 
3. สารสนเทศของสถานศึกษาท่ีแสดงถึงขอ้มูลในภาพรวมของการบริหารจัดการด้าน

วิชาการดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารบุคคล  และ ดา้นบริหารทัว่ไป 
8.4  ด้านผลลพัธ์ 

ตัวบ่งช้ีที ่11  ผู้เรียนมสุีขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
คาํอธิบาย    ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  หมายถึง  ผูเ้รียนมีนํ้ าหนัก ส่วนสูง และ

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์และผูเ้รียนรู้จกัรักษาตนเองใหมี้ความปลอดภยั และมีสุขภาพจิตท่ีดี 
ประกอบด้วย  2   ตัวบ่งช้ีย่อย    ดงันี ้

ตัวบ่งช้ีที่ ตัวบ่งช้ีย่อย 
11.1 ผูเ้รียนมีนํ้าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑร์วมทั้งรู้จกัดูแลตนเองใหมี้ความ

ปลอดภยั 
11.2 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.1   ผูเ้รียนมีนํ้าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑร์วมทั้งรู้จกัดูแลตนเองใหมี้

ความปลอดภยั 
คําอธิบาย    ผูเ้รียนมีนํ้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือ

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผูเ้รียนมีความปลอดภยัจากปัญหาทางเพศ   ยาเสพ
ติด และส่ิงมอมเมา เช่น สุรา บุหร่ี เกม  เป็นตน้ 

เกณฑ์การพจิารณาเชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของผูเ้รียนมีนํ้าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
2. ร้อยละของผูเ้รียนมีความปลอดภยัจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา เช่น สุรา บุหร่ี เกม  

และการพนนั เป็นตน้ 
 
 



วธีิการคาํนวณ 
จาํนวนผูเ้รียนมีนํ้าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์             x     100 

จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 
จาํนวนผูเ้รียนท่ีปลอดภยัจากปัญหาทางเพศ   ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา     x     100 

จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 
วธีิการคาํนวณค่าร้อยละเฉลีย่ 

ผลรวมร้อยละของเกณฑก์ารพิจารณาเชิงปริมาณทั้ง 2 ดา้น     x     100 
200 

 
เกณฑ์การพจิารณา  
พิจารณาจากร้อยละเฉล่ียของนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑ ์
 
  เกณฑ์การพจิารณา ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละเฉล่ียของนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑ์พิจารณา
ตํ่ากวา่ร้อยละ60   

1  คะแนน ปรับปรุงเร่งด่วน 

ร้อยละเฉล่ียของนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑ์พิจารณา
อยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 60 -69  

2  คะแนน ตอ้งปรับปรุง 

ร้อยละเฉล่ียของนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑ์พิจารณา
อยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 70 - 79   

3  คะแนน พอใช ้

ร้อยละเฉล่ียของนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑ์พิจารณา
อยูร่ะหวา่ง  ร้อยละ 80 -89   

4  คะแนน ดี 

ร้อยละเฉล่ียของนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่  ร้อยละ 90 ข้ึนไป   

5  คะแนน ดีมาก 

 
ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2. ขอ้มูลบนัทึกสุขภาพ  การวดัส่วนสูง  การชั่งนํ้ าหนัก  และผลการทดสอบสมรรถภาพ

ร่างกายตามเกณฑข์องกรมพลศึกษา  หรือสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   
3. ขอ้มูลสถิติของสถานศึกษา ไดแ้ก่ สถิติการเจ็บป่วย สถิติการใชห้อ้งพยาบาล และขอ้มูล

จากฝ่ายปกครอง  เป็นตน้ 
4. ผลการตรวจสอบหาสารเสพติดจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้
5. ผลการสงัเกตผูเ้รียน และสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา 

 
 



ตัวบ่งช้ีที ่11.2    ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 
คําอธิบาย    ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ หมายถึง ผูเ้รียนมีความซาบซ้ึงในคุณค่า  อารมณ์ ความรู้สึกในส่ิง              

ท่ีดีงาม ไพเราะ น่าร่ืนรมย ์พฒันา ฝึกฝนและซึมซับจนเป็นลกัษณะนิสัย โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกหลกัสูตร เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ หรือ นนัทนาการ เป็นตน้ 

เกณฑ์การพจิารณาเชิงปริมาณ (2 คะแนน)  
ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลกัสูตรด้านกิจกรรมศิลปะ ดนตรี / 

นาฏศิลป์ หรือ นนัทนาการ   
 

วธีิการคาํนวณ 
               

จาํนวนผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลกัสูตร 
ดา้น กิจกรรมศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์  หรือ นนัทนาการ                        x     100 

จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน    ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ  กาํหนดร้อยละ  100   เท่ากบั  2  คะแนน 

ร้อยละเฉล่ียผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลกัสูตร 
ดา้น กิจกรรมศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์  หรือ นนัทนาการ                        x     2 

100 
 

 
เกณฑ์การพจิารณาเชิงคุณภาพ (3 คะแนน) พิจารณาจากกระบวนการเชิงนโยบายของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา และผลงานของผูเ้รียนจากองคป์ระกอบ จาํนวน 3 ขอ้ไดแ้ก่ 
ขอ้ 1    การกาํหนดนโยบายส่งเสริมสุนทรียภาพของสถานศึกษา 
ขอ้ 2    มีโครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพของสถานศึกษา 
ขอ้ 3    มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระดบัดีข้ึนไป 

 
เกณฑ์การให้คะแนน     
 
1  คะแนน 2   คะแนน 3   คะแนน 
ปฏิบติัได ้1 ขอ้ ปฏิบติัได ้2 ขอ้ ปฏิบติัได ้3 ขอ้ 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที ่11.2 
 
ช่วงคะแนน (เตม็  5  คะแนน) ระดับคุณภาพ 
1.0 -  2.49 ปรับปรุงเร่งด่วน 
2.50  - 2.99 ตอ้งปรับปรุง 
3.00  - 3.74 พอใช ้
3.75  - 4.49 ดี 
4.50   - 5.00 ดีมาก 
 

ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2. จาํนวนผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลกัสูตรดา้น กิจกรรมศิลปะ 

ดนตรี / นาฏศิลป์  หรือ นนัทนาการ                         
3. เอกสารใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตัร และรางวลัต่างๆ 
4. ผลการสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 12  ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ตามหลกัสูตร 
คาํอธิบาย  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคห์ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551  

หลกัสูตรแกนกลาการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพ่ือใหส้ามารถอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี    

1.  รักชาติ  ศาสน ์กษตัริย ์  
2.  ซ่ือสตัยสุ์จริต    
3.   มีวินยั   
 4.  ใฝ่เรียนรู้    
5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง   
 6.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน   
 7.  รักความเป็นไทย   
 8.  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การพจิารณาเชิงปริมาณ  
ร้อยละเฉล่ียของจาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑร์ะดบัดีข้ึนไป             
 

วธีิการคาํนวณ 
จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑร์ะดบัดีข้ึนไป                          x     100 

จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 
 

 

 
เกณฑ์การพจิารณาเชิงคุณภาพ 
พิจารณาจากร้อยละเฉล่ียของนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑ ์
เกณฑ์การพจิารณา ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละเฉล่ียของนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑ์พิจารณา
ตํ่ากวา่ร้อยละ60   

1  คะแนน ปรับปรุงเร่งด่วน 

ร้อยละเฉล่ียของนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑ์พิจารณา
อยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 60 -69  

2  คะแนน ตอ้งปรับปรุง 

ร้อยละเฉล่ียของนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑ์พิจารณา
อยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 70 - 79   

3  คะแนน พอใช ้

ร้อยละเฉล่ียของนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑ์พิจารณา
อยูร่ะหวา่ง  ร้อยละ 80 -89   

4  คะแนน ดี 

ร้อยละเฉล่ียของนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑพ์ิจารณา
ตั้งแต่  ร้อยละ 90 ข้ึนไป   

5  คะแนน ดีมาก 

 
ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2. เอกสารการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
3. บนัทึกการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551   
4. แผนการดาํเนินงาน โครงการ กิจกรรม พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
5. แผนการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน 
6. ผลการสงัเกตผูเ้รียน  

 
 
 



ตัวบ่งช้ีที ่13     ผู้เรียนมคีวามรู้ และทกัษะทีจ่าํเป็นตามหลกัสูตร 
ตัวบ่งช้ีที ่13.1     ผูเ้รียนมีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
คาํอธิบาย  ผูเ้รียนในระดบัชั้น ป.6  ม.3  และ ม.6 มีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากาํหนด โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดีข้ึนไป          
(เกรด  3 ข้ึนไป) 

ประกอบด้วย   8   ตัวบ่งช้ีย่อย  คือ 

ตัว
บ่งช้ีที่ 

 
ตัวบ่งช้ี 

ระดับช้ัน 

ป.6 ม.3 ม.6 
1 ร้อยละของจาํนวนผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีข้ึนไป กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย 
   

2 ร้อยละของจาํนวนผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีข้ึนไป กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

   

3 ร้อยละของจาํนวนผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีข้ึนไป กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   

4 ร้อยละของจาํนวนผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีข้ึนไป กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

   

5 ร้อยละของจาํนวนผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีข้ึนไป กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

   

6 ร้อยละของจาํนวนผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีข้ึนไป กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

   

7 ร้อยละของจาํนวนผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีข้ึนไป กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

   

8 ร้อยละของจาํนวนผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีข้ึนไป กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

   

 
เกณฑ์การพจิารณาเชิงปริมาณ  
ร้อยละเฉล่ียของจาํนวนผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีข้ึนไป              

 
วธีิการคาํนวณ 
               ผลรวมร้อยละของจาํนวนผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีข้ึนไป    x     100 

รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
800 

 
 



เกณฑ์การพจิารณาเชิงคุณภาพ 
พิจารณาจากร้อยละเฉล่ียของระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เกณฑ์การพจิารณา ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละเฉล่ียของระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตํ่ากวา่ร้อยละ60   

1  คะแนน ปรับปรุงเร่งด่วน 

ร้อยละเฉล่ียของระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อยูร่ะหว่าง ร้อยละ 60 -69  

2  คะแนน ตอ้งปรับปรุง 

ร้อยละเฉล่ียของระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อยูร่ะหว่าง ร้อยละ 70 - 79   

3  คะแนน พอใช ้

ร้อยละเฉล่ียของระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อยูร่ะหว่างร้อยละ 80 -89   

4  คะแนน ดี 

ร้อยละเฉล่ียของระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป   

5  คะแนน ดีมาก 

 
ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 
1. บนัทึกผลการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3. รายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4. รายงานผลการสอบ O – NET  

 
ตัวบ่งช้ีที ่13.2     ผลสมัฤทธ์ิจากการสอบ O-NET 
คําอธิบาย   การประเมินในตวับ่งช้ีย่อยท่ี 13.2  มีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํเสนอเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบกบั 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดบัสถานศึกษา ดงันั้น ผลการประเมินคุณภาพจึงใชเ้กณฑ์
การตดัสินคุณภาพตามท่ี สมศ. กาํหนด 

แนวทางการประเมิน  ผูเ้รียนในระดบัชั้น ป.6  ม.3  และ ม.6 มีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑคุ์ณภาพท่ี สมศ. กาํหนด และมีพฒันาการทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นํา้หนัก  20  คะแนน  (เชิงปริมาณ) 
พฒันาการทางการเรียนรู้  หมายถึง สถานศึกษามีค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน

ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบัดีข้ึนไป สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียในปีท่ีผา่นมา 
 
 
 
 
 



ประกอบด้วย  8  ตัวบ่งช้ีย่อย  คอื 

 
เกณฑ์การพจิารณาเชิงปริมาณ ( 2 คะแนน)  
ร้อยละเฉล่ียของจาํนวนผูเ้รียนท่ีมีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์

วธีิการคาํนวณ 
           จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบัดีข้ึนไป     x     100 
                                                                        จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน    ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ  กาํหนดร้อยละ  100   เท่ากบั  2  คะแนน 
                       ร้อยละเฉล่ียของจาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑร์ะดบัดีข้ึนไป    x     2 
                                                                                100 
 
 
 
 

ตวั
บ่งช้ีท่ี 

ตวับ่งช้ี 
นํ้าหนกัจาก
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

นํ้าหนกัจาก
คะแนน
พฒันาการ 

นํ้าหนกัรวม 
(คะแนน) 

1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2 0.5 2.5 
2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
2 0.5 2.5 

3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

2 0.5 2.5 

4 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

2 0.5 2.5 

5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2 0.5 2.5 
6 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
2 0.5 2.5 

7 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้              
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

2 0.5 2.5 

8 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ 

2 0.5 2.5 

รวมคะแนน 16 4 20 



   เกณฑ์การให้คะแนนพฒันาการทางการเรียนรู้    ( 0.5 คะแนน ) 
 

การพฒันาการ คะแนน 
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู ้เ รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียในปีท่ีผา่นมา 

0.5 

สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู ้เ รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ คงท่ี หรือเท่าเดิม เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียในปีท่ีผา่นมา 

0.25 

สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู ้เ รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้   ลดลงเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียในปีท่ีผา่นมา 

0 

 
 
เกณฑ์การประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   

ช่วงคะแนน (เต็ม  5  คะแนน  ) ระดับคุณภาพ 
0.00 -  1.24 ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.25  - 1.49 ตอ้งปรับปรุง 
1.50  - 1.87 พอใช ้
1.88  - 2.24 ดี 
2.25   - 2.50 ดีมาก 

 
เกณฑ์การประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที ่  13.2 
 

ช่วงคะแนน (เต็ม  20  คะแนน) ระดับคุณภาพ 
0.00  -  4.00 ปรับปรุงเร่งด่วน 
4.01  -  8.00 ตอ้งปรับปรุง 
8.01  – 12.00 พอใช ้

12.01  -  16.00 ดี 
16.01  –  20.00 ดีมาก 

 
ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 
1. บนัทึกผลการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3. รายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4. รายงานผลการสอบ O – NET  
 



องค์ประกอบที ่2  สถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่14    รางวลัและเกียรติบตัรท่ีเคยไดรั้บ   
คําอธิบาย   รางวลัและเกียรติบตัรท่ีเคยไดรั้บ หมายถึง  รางวลั หรือเกียรติบตัร ท่ีสถานศึกษา  ไดรั้บ    

ซ่ึงเป็นส่ิงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิผล และคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา ของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การพจิารณาเชิงคุณภาพ   
พิจารณาจาก จากองคป์ระกอบ จาํนวน 5  ขอ้ไดแ้ก่ 
ขอ้  1 ได้รับรางวลั  หรือ เกียรติบตัรจากหน่วยงานต้นสังกัด ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือจาก              

หน่วยงานภายนอกในระดบัจงัหวดั 
ขอ้  2   ไดรั้บรางวลั  หรือ เกียรติบตัรจากหน่วยงานตน้สังกดัระดบัเขตการศึกษา  หรือจากหน่วยงาน

ภายนอกในระดบัภูมิภาค 
ขอ้ 3    ไดรั้บรางวลั หรือ เกียรติบตัรจากหน่วยงานตน้สังกดั หรือจากหน่วยงาน ภายนอกใน             

ระดบัประเทศ   
 
เกณฑ์การประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที ่14 

ระดับการปฏบิัติ 
เกณฑ์การให้
คะแนน 

ไดรั้บรางวลั  หรือ เกียรติบตัร   ตามเกณฑก์ารพิจารณา ขอ้ 1 1  คะแนน 
ไดรั้บรางวลั  หรือ เกียรติบตัร   ตามเกณฑก์ารพิจารณา ขอ้2 2  คะแนน 
ไดรั้บรางวลั  หรือ เกียรติบตัร   ตามเกณฑก์ารพิจารณา ขอ้ 3 3  คะแนน 
ไดรั้บรางวลั  หรือ เกียรติบตัร   ตามเกณฑก์ารพิจารณาจากขอ้  1 -3  รวม 2 ขอ้ 4  คะแนน 
ไดรั้บรางวลั  หรือ เกียรติบตัร   ตามเกณฑก์ารพิจารณาจากขอ้  1 -3  รวมครบ 3 ขอ้ 5  คะแนน 
 

ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 
1. หลกัฐานการยอมรับ การไดรั้บรางวลั และการยกย่องจากหน่วยงานตน้สังกดั และ/หรือ

หน่วยงานในสงัคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตัร และรางวลัต่างๆ 
2. ร่องรอย หลกัฐานการยอมรับ การยกย่องจากหน่วยงานตน้สังกัด และ/หรือหน่วยงานใน

สังคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตัร และรางวลัต่างๆ ภาพถ่าย สารสนเทศประจาํปี เป็นตน้ 
8.5  ผลกระทบ 

ตัวบ่งช้ีที ่  15   ผลกระทบจากการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2549 – 2553   ท่ีส่งผล
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ  

คาํอธิบาย    ผลกระทบจากการจดัการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง  ผลระยะยาวจากการดาํเนินงาน ท่ี
ส่งผลต่อผูมี้ส่วนได้เสีย ทั้ งท่ีคาดหวงั และไม่ได้คาดหวงั ทั้ งทางบวก และทางลบ ซ่ึงในการประเมินคร้ังน้ี 



พิจารณาจากความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  4  ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นผูเ้รียน 2)  ดา้นครู 3) ดา้นผูบ้ริหาร  และ 4)  
ดา้นการบริหาร และดา้นการบริการการจดัการศึกษา 

เกณฑ์การพจิารณาเชิงคุณภาพในการประเมนิ 
(การประเมินดา้นน้ีเพ่ือเป็นสารสนเทศ และการสะทอ้นผลแก่สถานศึกษา ใหเ้ห็นภาพการจดัการศึกษา 

และเพ่ือเป็นประโยชนต่์อการวางแผนการจดัการศึกษาต่อไป) 
1. ด้านผูเ้รียน  หมายถึง   คุณลกัษณะของผูเ้รียนซ่ึงเป็นผลผลิตจาการจัดการศึกษาท่ีมีผลกระทบ

ทางบวก และทางลบต่อชุมชน และสังคม 
2. ดา้นครู  หมายถึง  คุณลกัษณะตามจรรยาวิชาชีพ  ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้  และ       

พฤติกรรมของครู ท่ีมีผลกระทบทางบวก และทางลบต่อชุมชน และสงัคม 
3. ดา้นผูบ้ริหาร  หมายถึง  คุณลกัษณะตามจรรยาวิชาชีพ ความสามารถในการบริหาร และพฤติกรรม

ของผูบ้ริหาร ท่ีมีผลกระทบทางบวก และทางลบต่อชุมชน และสงัคม 
4.  ดา้นการบริหาร และดา้นการบริการการจดัการศึกษา หมายถึง การใหบ้ริการการจดัการศึกษา และ

การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีส่งผลกระทบทางบวก และทางลบต่อชุมชน และสงัคม 
ร่องรอย / เอกสาร / หลกัฐาน  ประกอบการประเมนิ 
1. แบบสอบถามแบบปลายเปิด 
2. แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
2.    ปฏิทินการปฏิบติังาน 
3. รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี ท่ีสอดคลอ้งดา้นวิสัยทศัน์ ปรัชญา  พนัธกิจ  และเป้าประสงคท่ี์

สถานศึกษากาํหนด 
4. หลกัฐานการยอมรับ  การไดรั้บรางวลั และการยกยอ่งจากหน่วยงานตน้สังกดั และ/หรือหน่วยงาน

ในสงัคม  ชุมชน  ทอ้งถ่ิน  เช่น  ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตัร และรางวลัต่างๆ 
5. ผลการสงัเกตผูเ้รียน  
6. สมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินตามคู่มือการประเมิน 
********************************************************************* 

คาํช้ีแจง     แบบประเมินตามคู่มือการประเมินเป็นการลงเกบ็ขอ้มูลภาคสนามของผูวิ้จยั โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา
ตามคูมื่อการประเมิน      
ตอนที ่ 1   เป็นข้อมูลทัว่ไปของสถานศึกษา 
ช่ือโรงเรียน .............................................................................................................................................................................. 
ปรัชญา .................................................................................................................................................................................... 
วิสยัทศัน ์ 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และ/หรือ มธัยมศึกษา จาํแนกเป็น 
         - ประถมศึกษา มีบุคลากรครูจาํนวน.......................คน ผูเ้รียน จาํนวน....................................คน  
 - มธัยมศึกษา    มีบุคลากรครูจาํนวน.......................คน ผูเ้รียน จาํนวน....................................คน  
                 รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครูจาํนวน........................คน ผูเ้รียน จาํนวน......................คน   
 
ตอนที ่ 2   เป็นการประเมนิการจดัการศึกษาตามคู่มอืการประเมิน      
ด้านบริบท   

ประเด็นการประเมนิ 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี ดมีาก 

องคป์ระกอบท่ี 1  นโยบายจากภายนอกและภายในดา้นการจดัการศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 1   นโยบายการจดัการศึกษามีความสอดคลอ้งกบั
ทิศทาง และแผนการจดัการศึกษา  ของชาติ 

     

ตวับ่งช้ีท่ี 2   นโยบายการจดัการศึกษามีความสอดคลอ้งกบั
แนวทางของการจดัการศึกษา ของสถานศึกษาคาทอลิก 

     

องคป์ระกอบท่ี 2   นโยบาย  และจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 3   การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
วิสยัทศัน ์ปรัชญา  พนัธกิจ  และเป้าประสงคข์องการจดัตั้ง
สถานศึกษา 

     

ตวับ่งช้ีท่ี 4   จุดเนน้  และ จุดเด่น ท่ีส่งผลสะทอ้น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

     

สรุปผลดา้นบริบท      
 



คาํอธิบายในประเดน็ท่ีมุ่งประเมิน    
สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในของการดาํเนินงาน ในปัจจุบนัเป็นเช่นไร สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย
การจดัการศึกษาท่ีกาํหนดไวเ้ดิมหรือไม่ ควรปรับลดหรือเพิ่มจุดมุ่งหมายใด โดยตรวจสอบสภาพของ
การดาํเนินงานวา่มีความสอดคลอ้ง เหมาะสม  และ สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

(สรุปขอ้มูลสาํคญัจากการตรวจเยีย่มท่ีเป็นหลกัฐานรับรอง และสนบัสนุนผลการประเมินระดบัตวับ่งช้ี โดยผา่น
การวิเคราะห ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และความน่าเช่ือถือของขอ้มูลแลว้) 
 
ผลการดาํเนินงานดา้นบริบท 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ปัจจยัสนบัสนุนการดาํเนินงาน (ระบุเป็นขอ้ๆ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ขอ้จาํกดัในการดาํเนินงาน (ระบุเป็นขอ้ๆ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 
 



 
ขอ้เสนอแนะ (ระบุเป็นขอ้ๆ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 
ด้านปัจจยัป้อนเข้า  
  

ประเด็นการประเมนิ 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี ดมีาก 

องคป์ระกอบท่ี  1   โครงสร้างระบบการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 5   มีแผนการดาํเนินงาน  โครงสร้างองคก์าร  และ
การบริหารอยา่งเป็นระบบ ครบวงจรใหบ้รรลุเป้าหมาย
การศึกษา 

     

องคป์ระกอบท่ี 2   ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ตวับ่งช้ีท่ี 6  ทรัพยากรบุคคล      
ตวับ่งช้ีท่ี 7  ทรัพยากรดา้นงบประมาณ      
ตวับ่งช้ีท่ี  8  ทรัพยากรดา้นส่ือ และอุปกรณ์สาํหรับ
การศึกษา  สถานท่ีศึกษาและบรรยากาศแวดลอ้ม 

     

สรุปผลดา้นบริบท      
 

คาํอธิบายในประเดน็ท่ีมุ่งประเมิน    
ปัจจยัท่ีสนบัสนุน ทั้งดา้นคน ดา้นเงิน ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และดา้นการจดัการ  มีความสัมพนัธ์ เชิงเหตุผล

กบัจุดมุ่งหมายการจดัการศึกษาเพียงใด  ควรปรับลดหรือเพิ่มทรัพยากร หรือกิจกรรมอะไรบา้ง 
(สรุปขอ้มูลสาํคญัจากการตรวจเยี่ยมท่ีเป็นหลกัฐานรับรอง และสนบัสนุนผลการประเมินระดบัตวับ่งช้ี 

โดยผา่นการวิเคราะห์  ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และความน่าเช่ือถือของขอ้มูลแลว้) 
 
 
 



 
ผลการดาํเนินงานดา้นปัจจยัป้อนเขา้ 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ปัจจยัสนบัสนุนการดาํเนินงาน (ระบุเป็นขอ้ๆ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ขอ้จาํกดัในการดาํเนินงาน (ระบุเป็นขอ้ๆ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะ (ระบุเป็นขอ้ๆ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 



 

ดา้นกระบวนการ   

 
ประเด็นการประเมนิ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี ดมีาก 

องคป์ระกอบท่ี 1  การจดัการเรียนรู้ และ การพฒันาผูเ้รียน   
ตวับ่งช้ีท่ี 9  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และ กิจกรรมพฒันาคุณภาพ ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

     

องคป์ระกอบท่ี 2  การดาํเนินงานตามภารกิจการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 10  ประสิทธิผลดา้นการดาํเนินงานตามภารกิจ
การบริหารจดัการภายในสถานศึกษา 

     

สรุปผลดา้นบริบท      
 

คาํอธิบายในประเดน็ท่ีมุ่งประเมิน    
ในการปฏิบติังาน การใช้ทรัพยากร และการดาํเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่               

(หาความแตกต่างระหว่างการปฏิบติัจริงกบัท่ีคาดหวงั)มีปัญหาหรือส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง และมี
ขอ้เสนอแนะอะไร เพื่อการแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันา 

(สรุปขอ้มูลสาํคญัจากการตรวจเยี่ยมท่ีเป็นหลกัฐานรับรอง และสนบัสนุนผลการประเมินระดบัตวับ่งช้ี 
โดยผา่นการวิเคราะห์  ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และความน่าเช่ือถือของขอ้มูลแลว้) 
 
ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการ 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ปัจจยัสนบัสนุนการดาํเนินงาน (ระบุเป็นขอ้ๆ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 



ขอ้จาํกดัในการดาํเนินงาน (ระบุเป็นขอ้ๆ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะ (ระบุเป็นขอ้ๆ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 
ด้านผลลพัธ์   

 
ประเด็นการประเมนิ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี ดมีาก 

องค์ประกอบที ่1   นกัเรียน   
ตัวบ่งช้ีที่ 11   ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี      
ตัวบ่งช้ีที่ 12   ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์

     

ตัวบ่งช้ีที่ 13   ผู ้เรียนมีความรู้ และทักษะท่ีจําเป็นตาม
หลกัสูตร 

     

องค์ประกอบที ่2  สถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 14  รางวลัและเกียรติบตัรท่ีเคยไดรั้บ        
สรุปผลดา้นบริบท      
 
 
 
 



คาํอธิบายในประเดน็ท่ีมุ่งประเมิน    
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ทั้งตามท่ีคาดหวงัและ

ไม่ไดค้าดหวงัตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียนมีมากนอ้ยเพียงใด ควรมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง พฒันาอยา่งไร 
(สรุปขอ้มูลสาํคญัจากการตรวจเยี่ยมท่ีเป็นหลกัฐานรับรอง และสนบัสนุนผลการประเมินระดบัตวับ่งช้ี 

โดยผา่นการวิเคราะห์  ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และความน่าเช่ือถือของขอ้มูลแลว้) 
 
ผลการดาํเนินงานดา้นผลลพัธ ์
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ปัจจยัสนบัสนุนการดาํเนินงาน (ระบุเป็นขอ้ๆ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ขอ้จาํกดัในการดาํเนินงาน (ระบุเป็นขอ้ๆ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะ (ระบุเป็นขอ้ๆ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 



 
ด้านผลกระทบ   

ประเดน็การประเมนิ    
ผลระยะยาวจากการดาํเนินงาน ท่ีส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั ทั้งทางบวก 

และทางลบมีอะไรบา้ง (อธิบายถึงผลการจดัการศึกษาท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบักระบวนการจดัการศึกษา รวมถึงปัจจยั
สนับสนุนและขอ้จาํกดัในการดาํเนินงานท่ีเกิดจากภาวการณ์เปล่ียนแปลงด้านความมีประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจดัการของโรงเรียน) 

คําอธิบาย   ผลระยะยาวจากการดาํเนินงาน ท่ีส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งท่ีคาดหวงั และไม่ไดค้าดหวงั 
ทั้งทางบวก และทางลบ ซ่ึงในการประเมินคร้ังน้ี พิจารณาจากสภาพของการดาํเนินงานว่าส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
4  ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นผูเ้รียน 2)  ดา้นครู 3) ดา้นผูบ้ริหาร  และ 4)  ดา้นการบริหารและบริการการจดัการศึกษา 

1. ด้านผูเ้รียน  หมายถึง   คุณลกัษณะของผูเ้รียนซ่ึงเป็นผลผลิตจาการจัดการศึกษาท่ีมีผลกระทบ
ทางบวก และทางลบต่อชุมชน และสังคม 

2. ดา้นครู หมายถึง  คุณลกัษณะตามจรรยาวิชาชีพ ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้  และ
พฤติกรรมของครู ท่ีมีผลกระทบทางบวก และทางลบต่อชุมชน และสงัคม 

3. ดา้นผูบ้ริหาร หมายถึง คุณลกัษณะตามจรรยาวิชาชีพ  ความสามารถในการบริหาร และพฤติกรรม
ของผูบ้ริหาร  ท่ีมีผลกระทบทางบวก และทางลบต่อชุมชน และสงัคม 

4.  ดา้นการบริหารและบริการการจดัการศึกษา หมายถึง การใหบ้ริการการจดัการศึกษา และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีส่งผลกระทบทางบวก และทางลบต่อชุมชน และสงัคม 
 
ด้านผู้เรียน 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง   การประเมินการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิจังหวดัขอนแก่น 

(สําหรับฝ่ายบริหาร  และ ครูผู้สอน) 
 
 
คาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1.  ผูต้อบแบบสอบถาม คือ 1) รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 4 กลุ่มงาน 2)  ครูผูส้อนในโรงเรียนทั้ง  8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ  2  คน 

2. แบบสอบถามน้ี ผูว้ิจัยมุ่งศึกษาภาพรวมของการจัดการของโรงเรียนคาทอลิก ด้วยการศึกษา ปัจจัย
ป้อนเขา้ ของกระบวนการจดัการศึกษาในโรงเรียน กรุณาตอบแบบสอบถามด้วยความจริงใจ ตามระดบัความ
คิดเห็นของท่านต่อสภาพความเป็นจริง ของการดาํเนินงานและการจดัการศึกษา  ทั้งน้ีเพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้น
การกาํหนดแนวทางการปรับปรุงพฒันาต่อไป 
ส่วนที ่1   ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
     1.1   รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนกลุ่มงาน ............................................................................................. 
    1.2   หวัหนา้ฝ่ายงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     1.3   ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้........................................................................................................ 

 
2.  เพศ    ชาย      หญิง 
 
3.  อาย ุ    ไม่เกิน 25  ปี     26 – 35 ปี 
    36 – 45  ปี     46 – 55 ปี 
    56 ปีข้ึนไป 
4.   วฒิุทางการศึกษาสูงสุด 
    ตํ่ากวา่ปริญญาตรี    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท     ปริญญาเอก 
    อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................... 
 
5.   สาขาวิชาเอกและวิชาโท (ถา้มี) ของวฒิุการศึกษาในระดบัสูงสุด 
    วิชาเอก…………………………………………………………………………..      
    วิชาโท (ถา้มี) ……………………………………………………………………    
 
 
 



6.  ระยะเวลาท่ีทาํการสอนในสถาบนัน้ี  
    0  - 5  ปี      11  - 15  ปี 
    6 - 10  ปี      16 -  20  ปี 
    21     ปีข้ึนไป 
 
7.  จาํนวนชัว่โมงท่ีสอนต่อสปัดาห ์
    6 – 10 ชัว่โมง      11 – 15 ชัว่โมง 
    16 – 20 ชัว่โมง     21 ชัว่โมงข้ึนไป 
 
8.  ระดบัชั้นหลกัท่ีท่านรับผดิชอบในการสอน 
    ประถมศึกษา   

  มธัยมศึกษาตอนตน้         
     มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
9 .   รายวิชาท่ีท่านรับผดิชอบทาํหนา้ท่ีสอนประจาํ 
     ตรงตามวิชาเอกหรือวิชาโทของระดบัการศึกษาสูงสุด 
    ไม่ตรงตามวิชาเอกหรือวิชาทาของระดบัการศึกษาสูงสุด 
 
10.  ประสบการณ์ในการอบรมดา้นการเรียนการสอนหรือการศึกษาดูงานดา้นการเรียนการสอน  
 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 10.1  เคยอบรม ระยะเวลาในการอบรม 
    ในประเทศ   ต่างประเทศ   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

10.2  เคยศึกษาดูงาน 
    ในประเทศ   ต่างประเทศ   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่ 2 
โปรดกาเคร่ืองหมายถูก () หรือเติมคาํ เติมขอ้ความ ตวัเลข ลงในช่องท่ีเตรียมไวท่ี้ตรงกบั ระดบัความเขา้ใจ 
และ ระดบัความพงึพอใจของท่าน การใหค่้าคะแนนความหมายตามการประเมินมีความ ดงัน้ี 
 5   หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด/เหมาะสมมากท่ีสุด/ปฏิบติัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง เห็นดว้ยมาก/เหมาะสมมาก/ปฏิบติัมาก 

3   หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง/เหมาะสมปานกลาง/ปฏิบติัปานกลาง 
2  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย / เหมาะสมนอ้ย / ปฏิบติันอ้ย 

  1   หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด/เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด/ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
 
การประเมนิปัจจยัป้อนเข้า (Input) 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

ครูปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

1.ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

     

2. ครูมีการวิเคราะหผ์ูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มูลในการวางแผนการ
จดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

     

3. ครูออกแบบและจดัการการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

     

4. ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน มาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

     

5. ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ ดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

     

6. ครูใหต้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียน
และคุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค 

     

7. ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผดิชอบ และ
ใชผ้ลในการปรับการสอน 

     

8. ครูประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา      

9. ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็
ความสามารถ 

     

 
 



รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
1. ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
ผูเ้รียน 

     

2. ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ 

     

3. ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนด
ไวใ้นแผนปฏิบติัการ   

     

4. ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจาย
อาํนาจ 

     

5. นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพงึพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา      

6.  ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ  คาํปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

     

คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
1.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบกาํหนด      
2. คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ
ดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

     

3. ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา      
แผนการดาํเนินงาน และโครงสร้างองค์การ  และการบริหารอย่างเป็นระบบ  ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
1) มีการจัดโครงสร้างการบริหาร  และระบบการบริหารงานท่ีมีความ
คล่องตวัสูง ปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  

     

2) สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และมีแนวทางการดาํเนินงาน
ชดัเจน 

     

3) มีการบริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม  และมีการตรวจสอบ  ถ่วงดุล      
4) มีระบบและดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในเป็นไปตามกฏกระทรวง      
5) มีการกระบวนการนิเทศ กาํกบั ติดตาม การดาํเนินงาน      
6) มีการประเมินผลการดาํเนินงาน หรือความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง      
สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
1.  หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน      
2. จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลายหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

     



 
รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
3.  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

     

4.  สนับสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง
จนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

     

5.  นิเทศภายใน  กาํกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ 

     

6.จดัระบบช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุก
คน 

     

สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 
1.  ห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั  มี
ส่ิ งอ ําน วยคว ามสะดวก  พอ เพี ย ง  อยู่ ในสภาพ ท่ี ใช้ก า ร  ได้ ดี  
สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

     

2.  จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ
ผูเ้รียน 

     

3.  จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ดว้ยตนเองและ/หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

     



ด้านผลกระทบ   
ประเดน็การประเมนิ    
ผลระยะยาวจากการดาํเนินงาน ท่ีส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั ทั้งทางบวก 

และทางลบมีอะไรบา้ง  (อธิบายถึงผลการจดัการศึกษาท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบักระบวนการจดัการศึกษา รวมถึงปัจจยั
สนับสนุนและขอ้จาํกดัในการดาํเนินงานท่ีเกิดจากภาวการณ์เปล่ียนแปลงด้านความมีประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจดัการของโรงเรียน) 

คําอธิบาย   ผลระยะยาวจากการดาํเนินงาน ท่ีส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งท่ีคาดหวงั และไม่ไดค้าดหวงั 
ทั้งทางบวก และทางลบ ซ่ึงในการประเมินคร้ังน้ี พิจารณาจากสภาพของการดาํเนินงานว่าส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
4  ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นผูเ้รียน 2)  ดา้นครู  3) ดา้นผูบ้ริหาร และ 4)  ดา้นการและบริการการจดัการศึกษา   
 
จากการดําเนินงาน และการบริหารจัดการของโรงเรียนในระยะ  5 ปี ที่ผ่านมา  ( ปี 2549-2553)  โรงเรียนของท่าน 
ส่งผลกระทบต่อต่อชุมชน และสังคมอย่างไรบ้าง 
 
ด้านผู้เรียน(คุณลกัษณะของผูเ้รียนซ่ึงเป็นผลผลิตจาการจดัการศึกษาท่ีมีผลกระทบทางบวก และทางลบต่อชุมชน 
และสงัคม) 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
ด้านครู (คุณลกัษณะตามจรรยาวิชาชีพ  ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้  และพฤติกรรมของครูท่ีมี
ผลกระทบทางบวก และทางลบต่อชุมชน และสงัคม) 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
ด้านผู้บริหาร  (คุณลกัษณะตามจรรยาวิชาชีพ  ความสามารถในการบริหาร และพฤติกรรมของผูบ้ริหาร ท่ีมี
ผลกระทบทางบวก และทางลบต่อชุมชน และสงัคม) 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
ด้านการและบริการการจัดการศึกษา  ( ผลจากการจดัการศึกษาท่ีมีผลกระทบทางบวก และทางลบต่อชุมชน และ
สังคม) 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกท่านทีต่อบแบบสอบถาม 



แบบสอบถาม 
(สําหรับผู้ปกครองนักเรียน  เป็นผู้ตอบ) 

 
คาํช้ีแจง     

โปรดกาเคร่ืองหมายถูก () หรือเติมคาํ เติมขอ้ความ และหรือตวัเลข ลงในช่องท่ีเตรียมไวท่ี้ตรงกบั
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวัท่าน 
 
ส่วนที ่1   ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ    ชาย     หญิง 
 
2.  อาย ุ    ไม่เกิน 25 ปี     46 – 55 ปี    26 – 35 ปี 
     56 ปีข้ึนไป     36 - 45 ปี  
3.  วฒิุทางการศึกษาสูงสุด 
    ตํ่ากวา่ปริญญาตรี    ปริญญาตรี           ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก     อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................ 
4.  อาชีพของท่าน 
    ขา้ราชการประจาํ    พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
    ธุรกิจส่วนตวั     พนกังานองคก์ารเอกชน 
    เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานจากต่างประเทศประจาํประเทศไทย  
    อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................... 
5.  ท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั 
    เป็นของทางราชการหรือหน่วยงานจดัใหพ้กั 
    เป็นของตนเอง (รวมทั้งอยูร่ะหว่างการเช่าซ้ือ) 
    เป็นบา้นเช่า                      

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................... 
6.  รายไดข้องครอบครัวของท่านต่อเดือน 
    ไม่เกิน  10,000  บาท     10,001 – 15,000 บาท 
    15,001 – 20,000 บาท     20,001 -  25,000 บาท 
    25,001 – 30,000 บาท     30,001 -  35,000  บาท 

  35,001 – 40,000 บาท     40,001 -  45,000  บาท 
  45,001 – 50,000 บาท     มากกวา่  50,000 บาท  

 
 
 



7.  จาํนวนบุตรท่ีอยูร่ะหวา่งการศึกษา (หรือท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ) 
    1  คน     2 คน 
    3  คน     4  คน 
    5  คน     เกินกวา่ 5 คน 
8.   จาํนวนบุตรท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก  
    1   คน                                 2   คน  
    3   คน                      เกินกวา่ 3 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่2  การประเมนิระดบัความพงึพอใจด้านผลผลติของการจดัการศึกษา 
 
คาํช้ีแจง 

โปรดพิจารณาจากการสังเกตบุตรหลานของท่านเก่ียวกบัคุณลกัษณะของนักเรียน ทั้ งด้านสมรรถนะ
สาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ท่ีเกิดจากการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ท่ีมุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  โปรดกาเคร่ืองหมายถูก () ลงในช่องทางขวามือตาม
สภาพท่ีเกิดข้ึนจริง   การใหค่้าคะแนนมีความหมาย  ดงัน้ี 

5    หมายถึง  มากท่ีสุด 
4    หมายถึง  มาก 
3    หมายถึง  ปานกลาง 
2    หมายถึง  นอ้ย  
1    หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

คาํช้ีแจง   โปรดพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีและกาเคร่ืองหมาย () ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน 

รายการท่ีสอบถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ x x x x x 

1.1  สามารถป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ

ความรุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 

     

1.2  เห็นคุณค่าในตนเอง   มีความมัน่ใจ   กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม      

1.3  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น       

1.4  สามารถสร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ       
2.ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ x x x x x 
2.1  มีความรัก สามคัคี และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้      

2.2  เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ      

2.3  ยอมรับความคิด และวฒันธรรมท่ีแตกต่าง      

2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม      

3.ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

x x x x x 

3.1 รู้จกัตั้งคาํถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม และมีทกัษะในการอ่าน ฟัง/ดู  พดู เขียน      

3.2 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ 

รอบตวั 

     

3.3 สามารถเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั      

3.4  สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน      



 
 

รายการท่ีสอบถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
4.ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
สติ สมเหตุผล 

x x x x x 

4.1 มีความสามารถสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านฟัง และดู และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียน       
ตามความคิดของตนเอง 

     

4.2  มีความสามารถนาํเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง      
4.3  มีความสามารถกาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ      
4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ      
5. ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน   รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

x x x x x 

5.1 มีทกัษะวางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ         
5.2 มีทกัษะทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภมิูใจในผลงานของตนเอง      
5.3 มีทกัษะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้      
5.4 มีทกัษะและมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ      

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ (โปรดระบุ) 
-   ดา้นผูเ้รียน 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
-   ดา้นบุคลากรของสถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน บุคลากรสนบัสนุน 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
-  ดา้นค่าเล่าเรียน 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
-   ดา้นการเรียนการสอน 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 



-   ดา้นการบริหาร และการใหบ้ริการของโรงเรียน 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 

-   ดา้นอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีตอบแบบสอบถาม 



แบบบันทกึกลุ่มสนทนา 
 
คาํช้ีแจง   การจดักลุ่มสนทนากลุ่มสนทนา (Focus Group) ระหว่างผูวิ้จยั กบั หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ และหวัหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เพื่อประเมินดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน เพื่อประเมินดา้น
ระบบและกลไกการบริหารกระบวนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงหวัขอ้สนทนาครอบคลุมประเดน็ดงัต่อไปน้ี  

 
1) การจดักระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ มี 3 ตวับ่งช้ียอ่ย  คือ  

1.1) มีการวางแผนการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
1.2) การจดักระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
1.3) มีการใชส่ื้อ อุปกรณ์การเรียนรู้เหมาะสมกบัเน้ือหา และเพียงพอกบัผูเ้รียน 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
2)  กระบวนการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนตรงตามสภาพจริง  มี 2 ตวับ่งช้ียอ่ย  คือ                        

2.1)   มีการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง  
2.2)  มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง   

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………    
 



แบบบันทึกการสัมภาษณ์กลุ่ม 
 
คาํช้ีแจง การจดัสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) ระหว่างผูวิ้จยั และครูผูส้อน เพื่อประเมินดา้นกระบวนการ

จดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซ่ึงหวัขอ้สนทนาครอบคลุมประเด็นดงัต่อไปน้ี  
1) การศึกษาภูมิหลงัของนกัเรียนเพื่อเตรียมการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
2)  การวางแผนการเรียนรู้และใชแ้หล่งทรัพยากรในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1)  การเตรียมการในการจดัเรียนการสอน  
-   การกระตุน้ผูเ้รียน 
-   การศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียน 
-   การนาํเสนอเทคนิควิธีและกิจกรรมการเรียนการสอน 
-   กิจกรรมการฝึก  การใหง้านและการพฒันาทกัษะ 
-   การประเมิน 

2.2)  การเลือกและใชท้รัพยากรและส่ือวสัดุอุปกรณ์ 
-   มีแหล่งทรัพยากรในการจดัเตรียมการสอน 
-   การเลือกและใชแ้บบเรียน 
-  การเลือกใชส่ื้ออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ไดเ้หมาะสมและคุม้ค่า 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 



3)   การบริหารและการจดัการในชั้นเรียน 
3.1)  ขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 
3.2) การจดัการในชั้นเรียน 

-   บทบาทของครู 
-   การจดัหรือแบ่งกลุ่มผูเ้รียน 
-   การเสนอทางเลือกท่ีถกูตอ้ง 
-   การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียน      

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………  
4) การวดัผลและประเมินผล  

-   การวดัผลและประเมินผล  
-   การรายงานผลการเรียนแก่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   ค 
ขอ้มูลสถานภาพของกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปภาพรวมของสถานภาพของกลุ่มเป้าหมาย 
 

สถานภาพของกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ผลการวิจัย หรือจุดมุ่งหมายในการประเมิน เป็นเพยีงข้อมูลอ้างองิว่า
การวจิัยในคร้ังนี้ นอกจากจะเป็นการประเมินตามเกณฑ์ในคู่มือการประเมินแล้ว  ยังมีการตรวจสอบยนืยันความ
สอดคล้องของผลการประเมิน กับระดับความพึงพอใจ และความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละมิติของการ
ประเมิน ดังน้ัน การการนําเสนอข้อมูลสถานภาพของกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยจึงสรุปเป็นภาพรวมและมีรายละเอียด
ปรากฏตารางในภาคผนวก  ค ดังนี ้ 

 
ตารางท่ี  35 สถานภาพของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร  
 

สถานภาพของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร จาํนวน (n = 20) ร้อยละ 

1.  เพศ  - หญิง      
-  ชาย 

14 
6 

70.00 
30.00 

รวม 20 100 
2. อาย ุ  -  26 – 35 ปี 

-  36  - 45 ปี 
-  46 – 55 ปี 
-  56 ปีข้ึนไป 

6 
12 
2 
- 

30.00 
60.00 
10.00 

- 
รวม 20 100 
3.  วฒิุทางการศึกษาสูงสุด      - ปริญญาตรี                       
                                          - ปริญญาโท  

13 
7 

65.00 
35.00 

รวม 20 100 
4.  ระยะเวลาท่ีทาํการสอนในสถาบนัน้ี 
                  -  6 – 10 ปี 
                  -  11 – 15  ปี  
                                           -  16 – 20  ปี 
                                           -  21 ปีข้ึนไป  

 
3 
12 
5 
- 

 
15.00 
60.00 
15.00 

- 
รวม 20 100 
5.  จาํนวนชัว่โมงท่ีสอนต่อสัปดาห์ 
                 -  6 – 10 ชัว่โมง  
                 -  11 – 15 ชัว่โมง 
                 -  16 – 20 ชัว่โมง  
                              -  21 ชัว่โมงข้ึนไป               

 
20 
- 
- 
- 

 
100 

- 
- 
- 

รวม 20 100 



ตารางท่ี 35  สถานภาพของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
 

สถานภาพของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร จาํนวน (n = 80) ร้อยละ 

6. ระดบัชั้นหลกัท่ีท่านรับผดิชอบในการสอน 
-  ประถมศึกษา   
-  มธัยมศึกษาตอนตน้         
-  มธัยมศึกษาตอนปลาย 
-  ไม่มีคาบสอน 

 
10 
5 
2 
3 

 
50.00 
15.00 
10.00 
15.00 

รวม 20 100 
7.  รายวิชาท่ีท่านรับผดิชอบทาํหนา้ท่ีสอนประจาํ 

-  ตรงตามวิชาเอกหรือวิชาโทของระดบัการศึกษาสูงสุด 
-  ไม่ตรงตามวิชาเอกหรือวิชาโทของระดบัการศึกษา

สูงสุด              
-  ไม่มีคาบสอน 

 
17 
- 
 
3 

 
85.00 

- 
 

15.00 
รวม 20 100 
8. ประสบการณ์ในการอบรมดา้นการเรียนการสอนหรือการศึกษาดู
งานดา้นการเรียนการสอน  

8.1  เคยอบรม ระยะเวลาในการอบรม 
-  ในประเทศ   
-  ต่างประเทศ   
-  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
 
 

20 
- 
- 

 
 
 

100 
- 
- 

รวม 20 100 
8.2  เคยศึกษาดูงาน 

-  ในประเทศ   
-  ต่างประเทศ   
-  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
5 
- 

15 

 
25.00 

- 
75.00 

รวม 20 100 
 

สถานภาพของผูบ้ริหาร(ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน และระดบัหวัหนา้ฝ่ายงาน)  พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายอุยูร่ะหว่าง 36  - 45 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี  มีประสบการณ์การทาํงานเกิน  
10  ปี จาํนวนชัว่โมงท่ีสอนต่อสัปดาห์ อยูร่ะหว่าง 6 – 10 ชัว่โมง สอนตรงสาขาวิชาเอก และ เคยเขา้รับการอบรม
ในประเทศเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่เคยศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ   
 



ตารางท่ี  36   สถานภาพของครูผูส้อน 
 

สถานภาพของครูผูส้อน จาํนวน (n = 80) ร้อยละ 

1.  เพศ  - หญิง      
-  ชาย 

74 
6 

92.50 
7.5 

รวม 80 100 
2. อาย ุ  -  26 – 35 ปี 

-  36  - 45 ปี 
-  46 – 55 ปี 
-  56 ปีข้ึนไป 

25 
36 
17 
2 

31.25 
45.00 
21.25 

2.5 
รวม 80 100 
3.  วฒิุทางการศึกษาสูงสุด 
  - ปริญญาตรี                       
                          - ปริญญาโท  

 
75 
5 

 
93.75 
6.25 

รวม 80 100 
4. ระยะเวลาท่ีทาํการสอนในสถาบนัน้ี 

-  6 – 10 ปี 
-  11 – 15  ปี  
-  16 – 20  ปี 
-  21 ปีข้ึนไป  

 
22 
32 
24 
2 

 
27.50 
40.00 
30.00 
2.50 

รวม 80 100 
5. จาํนวนชัว่โมงท่ีสอนต่อสปัดาห ์

- 6 – 10 ชัว่โมง    
- 11 – 15 ชัว่โมง 
- 16 – 20 ชัว่โมง    
- 21 ชัว่โมงข้ึนไป              

 
6 
19 
48 
7 

 
7.50 
23.75 
60.00 
8.75 

รวม 80 100 
 



ตารางท่ี  36  สถานภาพของครูผูส้อน (ต่อ) 
 

สถานภาพของครูผูส้อน จาํนวน (n = 80) ร้อยละ 

6. ระดบัชั้นหลกัท่ีท่านรับผดิชอบในการสอน 
- ประถมศึกษา   
- มธัยมศึกษาตอนตน้         
- มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
48 
18 
14 

 
60.00 
22.50 
17.50 

รวม 80 100 
7.  รายวิชาท่ีท่านรับผดิชอบทาํหนา้ท่ีสอนประจาํ 

- ตรงตามวิชาเอกหรือวิชาโทของระดบั
การศึกษาสูงสุด 

- ไม่ตรงตามวิชาเอกหรือวิชาทาของระดบั
การศึกษาสูงสุด 

 
76 

 
4 

 
95.00 

 
5.00 

รวม 80 100 
8.   ประสบการณ์ในการอบรมดา้นการเรียนการสอนหรือการศึกษาดู
งานดา้นการเรียนการสอน  

8.1  เคยอบรม ระยะเวลาในการอบรม 
- ในประเทศ   
- ต่างประเทศ   
-  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
 
 

80 
- 
- 

 
 
 

100 
- 
- 

รวม 80 100 
 8.2  เคยศึกษาดูงาน 

- ในประเทศ   
- ต่างประเทศ   
- ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
68 
- 

12 

 
85.00 

- 
15.00 

รวม 80 100 
 

สถานภาพของครูผูส้อนท่ีตอบแบบสอบถาม  พบว่าครูผูส้อนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายอุยูร่ะหว่าง  36  
- 45 ปี   จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี สอนตรงตามสาขาวิชาเอก  ทุกคนมีประสบการณ์ในการสอนไม่ตํ่า
กว่า  5  ปี  ส่วนใหญ่มีจาํนวนชัว่โมงท่ีสอนต่อสัปดาห์อยู่ระหว่าง 16 -20 ชัว่โมง และทุกคนเคยเขา้รับการอบรม 
และศึกษาดูงานในประเทศเท่านั้น  
 
 



ตารางท่ี  37  สถานภาพของผูป้กครองนกัเรียน 
 

ขอ้มูลของผูป้กครองนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน (n =357) ร้อยละ 

1.  เพศ   
-    หญิง 
-    ชาย 

 
289 
68 

 
80.95 
19.05 

รวม 357 100 
2.  อาย ุ   

-    26 – 35 ปี 
-    36 - 45 ปี 
-    46 – 55 ปี 

 
12 

247 
98 

 
3.36 
69.19 
27.45 

รวม 357 100 
3. วุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

-  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
-  ปริญญาตรี 
-  ปริญญาโท 

 
105 
236 
16 

 
29.41 
66.11 
4.48 

รวม 357 100 
4. อาชีพหลกัของครอบครัว 

-  ขา้ราชการประจาํ 
-  พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
-  พนกังานองคก์ารเอกชน 
-  ธุรกิจส่วนตวั 

 
138 
52 
43 

124 

 
38.66 
14.57 
12.04 
34.73 

รวม 357 100 
5. ท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั 

-  เป็นของทางราชการหรือหน่วยงานจดัใหพ้กั 
-  เป็นของตนเอง (รวมทั้งอยูร่ะหวา่งการเช่าซ้ือ) 
-  เป็นบา้นเช่า 

 
34 

285 
38 

 
9.52 
79.83 
10.64 

รวม 357 100 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  37   สถานภาพของผูป้กครองนกัเรียน (ต่อ)   
 

ขอ้มูลของผูป้กครองนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน ( n = 80) ร้อยละ 

6. รายไดข้องครอบครัวของท่านต่อเดือน 
-   ไม่เกิน  10,000         บาท 
-   10,001  –  15,000    บาท 
-   15,001  –  20,000    บาท 
-   20,001   –   25,000   บาท 
-  25,001  –  30,000    บาท 
-  30,001  –  35,000    บาท 
-  35,001  –  40,000    บาท 
-  40,001   –  45,000    บาท 
-  45,001  –  50,000   บาท 
-  มากกวา่  50,000       บาท 

 
- 

12 
16 
29 
53 
74 
64 
57 
38 
14 

 

 
- 

3.36 
4.48 
8.12 

14.85 
20.73 
17.93 
15.97 
10.64 
3.92 

 

รวม 357 100 
7. จาํนวนบุตรท่ีอยูร่ะหวา่งการศึกษา (หรือท่ีอยูใ่นความ
รับผดิชอบ) 
  -    1     คน 
  -    2     คน 
  -    3     คน        

 
 

162 
142 
53 

 
 

45.38 
39.78 
14.85 

รวม 357 100 
8.  จาํนวนบุตรท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนเอกชนคาทอลิกในปัจจุบนั  
  -    1     คน 
  -    2     คน 
   -    3     คน        

 
 

229 
128 

- 

 
 

64.15 
35.85 

- 
รวม 357 100 
 

สถานภาพของผูป้กครองนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่าผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
อายุอยู่ระหว่าง  36- 45  ปี  ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี และ  มีอาชีพเป็นขา้ราชการประจาํ  
รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่มีท่ีพกัอาศัยเป็นของตนเอง ทุกคนมีรายได้ของครอบครัวเกิน               
10,000 บาท ต่อเดือน  จาํนวนบุตรท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชนคาทอลิกในปัจจุบนั  สูงสุดคือ 1 คน (ร้อยละ
64.15)  และรองลงมาคือ 2 คน (ร้อยละ 35.85) 



ประวตัิผู้เขียน 
 

 
นางสาวเพียงแข  ภูผายาง  เกิดเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2521  ท่ีอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ                

สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จงัหวดัขอนแก่น   เม่ือปี พ.ศ.  2543    
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์  สาขาการมธัยมศึกษา  วิชาเอกคณิตศาสตร์ - เคมี            
จากมหาวิทยาลยัขอนแก่นปี พ.ศ. 2550 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลกัสูตร
และการเรียนการสอน จากมหาวิทยาลยัขอนแก่น   ปี  พ.ศ. 2551 เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร์  สาขาการบริหารการศึกษา  ที่มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ประวติัการทาํงาน หลงัจากจบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีไดท้าํงานบริษทัเอกชน 1  ปี  และเขา้ทาํงานเป็นครูผูส้อนตามสาขาวิชาชีพที่เรียนจบมาใน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545  จนถึงปัจจุบนั (ปี 2554)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


