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                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยประยุกตใช Balanced 
Scorecard   (BSC) ใน  4  ดาน  คือ  1) ดานนักเรียน  2) ดานกระบวนการภายใน  3) ดานการเรียนรูและพัฒนา และ 4) 
ดานงบประมาณและทรัพยากร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน  ครูผูสอน จํานวน 
20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผูนําชุมชน จํานวน 16 คน   ผูปกครอง จํานวน 80 คน และนักเรียน 80 
คน รวม  199  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  และแบบตรวจสอบเอกสาร  
วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ   คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 การปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยประยุกตใช Balanced Scorecard ( BSC ) ใน  4  ดาน  คือ   1) 
ดานนักเรียน  2) ดานกระบวนการภายใน  3) ดานการเรียนรูและพัฒนา และ 4) ดานงบประมาณและทรัพยากร มี
ความสัมพันธกัน และ มีการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับ  ดี   แตสถานศึกษายังไมมีรองรอยในการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  
 1.   ดานนักเรียน  มีผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี   เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ ดี และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนอยูในระดับ 
ดี 
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พิจารณาเปนรายขอ พบวา สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  มีการจัดทําและดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  และมีการปฏิบัติการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับ ดี 
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พิจารณาเปนรายขอ พบวา สถานศึกษามีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป และมีการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ ดี 
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 The purposes of this research were  to study  the performance toward school based curriculum through 
balanced scorecard (BSC) in 4 perspectives as fallow : 1) Student Perspective 2) Internal Process Perspective 3) 
Learning and Growth Perspective and 4) Resource and Budget Perspective . The  samples of this study were 3 
administrators , 20 teachers, 16  schools’ committee and community  leader , 80 students’  guardians and 80 
students. The instruments employed were  questionnaires , interview forms , and check item forms .   The data 
were analyzed by percentage , mean ,standard deviation and content analysis.     
 The result of this research were : 
 The performance toward school based curriculum  through balanced scorecard (BSC) in 4 
perspectives included student perspective ,internal process perspective , learning and growth perspective and 
resource and budget perspective  found to be correlated and the performance toward school based curriculum 
was achieved at a good level  but there were no evidence of school based supervision , follow up and evaluation  
of job performance and the continuity used of the evaluation results for the improvement of job performance in 
school. Regarding to the sub items of each  perspective, it was revealed that :     
 1. The performance of school based curriculum on the student perspective overall were at a good  
level  ,   educational quality assessment   were  at  a good level and the students’ desired  characteristics  were 
at a good level.  
 2.   The performance of school based curriculum on the internal process perspective  overall were at a 
good  level, educational  standard were developed at a good level ,the educational quality plan  were improved 
at  a good level and the instructional management toward school based curriculum were at a good level. 
 3.   The performance of school based curriculum on the learning and growth perspective overall were 
at  a good  level  ,  the checking and revising of the educational quality  were at a good level , the  annual quality  
reports  were at  a  good  level and the maintenance of  school  quality assurance system were also at  a good 
level.  
 4.   The performance of school based curriculum on the  resource and budget perspective in the 
school  management system and information  system  were  at   a  good  level.  
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เพชรบุรี เขต 2  ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหมีความถูกตอง 
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ผูนําชุมชน  ผูปกครอง และขอบใจนักเรียน โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎรวิทยาคาร) และ 
โรงเรียนบานแหลม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต  1 ทุกคนที่ใหความรวมมือใน
การทดลองใชเคร่ืองมือ และเก็บรวบรวมขอมูล   
 ขอขอบคุณ พี่ๆ  เพื่อนๆ และนองๆ ชาวสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ผูบริหารและ
คณะครูโรงเรียนบานวังใหญ ที่คอยใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจที่ดีเสมอมา 
 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณพอสมจิตต  ประกอบกิจ คุณแมถนอม ประกอบกิจ 
ทุกๆ คนในครอบครัว และเพื่อนสนิททุกคนที่ไมสามารถกลาวนามในที่นี้ไดหมด  ที่ไดเสียสละ
กําลังทรัพย  กําลังกาย กําลังใจ รวมทั้งความหวงใย ความปรารถนาดีและรอคอยแสดงความ 
ชื่นชมยินดีกับความสําเร็จของผูวิจัยเสมอมา 
 คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบกตัญูกตเวทิตาแด
บิดา  มารดา บูรพาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่ดี ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแกบัณฑิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 
2523 (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2539 : 267) ความวา 

 
 “การศึกษาเปนเครื่องมือ อันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ
ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อเปนพลเมืองดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การพัฒนาประเทศก็ยอมสะดวกราบรื่น ไดผลที่แนนอน รวดเร็ว และการศึกษานั้นไมวาจะ
ศึกษาเพื่อตน หรือจะใหแกผูอื่น สําคัญอยางยิ่งที่จะตองทําใหไดตรงตามวัตถุประสงคจึงจะ
ไดผลเปนคุณประโยชน มิฉะนั้นจะตองมีการผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้น ทําใหเสียเวลาและ
เสียประโยชนไปเปลาๆ วัตถุประสงคของการศึกษา ก็คือ การทําใหคนมีปจจัยหรือมีอุปกรณ 
สําหรับชีวิตอยางครบถวนเพียงพอ ทั้งในสวนวิชาความรู สวนความคิดวินิจฉัย สวนจิตใจ
และคุณธรรมความประพฤติ สวนความขยันอดทนและความสามารถในอันที่จะนําความรู
ความคิดไปใชปฏิบัติงานดวยตนเองใหไดจริงๆ เพื่อสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยความสุข
ความเจริญมั่นคงและสรางประโยชนใหแกสังคมและบานเมือง” 

  
 การพัฒนาการศึกษาจึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง  เพราะการศึกษาคือกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพโดยการพัฒนาความสามารถที่ติดตัวมาในมนุษยแตละคน เปน
กระบวนการที่ชวยใหคนพัฒนาตนเองในดานตางๆ ตลอดชวงชีวิตตั้งแตการวางรากฐาน
พัฒนาการของชีวิต  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตางๆ ในการที่จะดํารงชีวิต
และประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน การศึกษาจึงเปนเรื่องของการพัฒนาคน เปนการสราง “ทุน
มนุษย” อันเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคนใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และประเทศชาติ ทั้งนี้การศึกษาดังกลาวตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพเทานั้น (อํารุง จันทวานิช 
และไพบูลย แจมพงษ 2542 : 3) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
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(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2541 : 25) ไดกําหนดนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาไววา รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
อบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม และกําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอย
กวาสิบสองปที่ รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และการจัด
การศึกษาของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน วิสัยทัศน
ของการศึกษาไทยจึงตองเปนการเขาสู “สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู” ซึ่งหมายถึงการ
สรางโอกาสใหคนไทยทุกคนมีการเรียนรูตลอดชีวิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหกาวทันกับโลกยุค
ขอมูลขาวสารและวิทยาการสมัยใหมมีการแสวงหาความรูดวยตนเอง ใหทุกองคกรและทุกสวนใน
สังคมมีความใฝรู และพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอ มุงใหครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนสวนหนึ่งของการของการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาสังคมใหเปนเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตอไป (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 2545 ก : 7)  นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 ข : 13) ไดกําหนดวาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
หนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา
ทองถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาติ และเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ และกําหนดวาหลักสูตรการศึกษาตองมีลักษณะที่
หลากหลาย จัดตามความเหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให
เหมาะสมแกวัยและศักยภาพ ในสวนสาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชีพที่ตองมุง
พัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งทางดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความ
รับผิดชอบตอสังคม และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 (กรมวิชาการ 2545 :  5-6) ซึ่ง
ประกาศใชเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 นั้นยังไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยหลักการ
มีเอกภาพในดานนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ กลาวคือเปนหลักสูตรที่มีการยืดหยุน 
มีการกําหนดจุดหมายที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข
และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ มีมาตรฐานการเรียนรูใน
ภาพรวม 12 ป สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู แตละกลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู 
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ชวงชั้น เปนชวงละ 3 ป จัดเฉพาะที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนไทย ความ
เปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ 
 จากความสําคัญดังกลาวสถานศึกษาจึงตองพยายามจัดสรรประสบการณทั้งมวลให
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่นใหกับผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะตองจัดทําสาระการเรียนรูทั้ง
รายวิชาที่เปนพื้นฐานและรายวิชาที่ตองเรียนเพิ่มเติมเปนรายปหรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนทุกภาคเรียนและกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และจะตองทํางานรวมกับครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น วัด หนวยงานและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนในทองถิ่น เพื่อใหเกิดผลตามจุดมุงหมายที่ใหผูเรียนเกิดความสนุกและความเพลิดเพลินใน
การเรียนรู ใหผูเรียนทุกคนมีความรูสูงสุดคามศักยภาพของแตละคน พัฒนาความมั่นใจใหเรียน
และทํางานอยางเปนอิสระ มีทักษะในการเรียนรูที่สําคัญๆ ในการอานออก เขียนได คดิเลขเปน ใช
เทคโนโลยีส่ือสาร เปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอมูล มีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และควร
สงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และวัฒนธรรม และชวยพัฒนาใหเปน
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาสังคมใหเปนธรรม มีความเสมอภาคยอมรับ
สภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู  (ธวัชชัย ชัยจริยฉายากุล 2546 : 14) นั่นคือสถานศึกษาจะตอง
พัฒนาหลักสูตรที่สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอมและ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น และตองมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(School Improvement Plan : SIP) หรือที่รูจักกันวา แผนกลยุทธที่จะนําไปพัฒนาเปนหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อใหจัดการศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว (สุเทพ อวมเจริญ 2548 : 
145) โดยการดําเนินการกําหนดวิสัยทัศนเพื่อมองอนาคตวา โลกและสังคมรอบๆ จะเปลี่ยนแปลง
อยางไร สถานศึกษาจะตองปรับหลักสูตรอยางไรจึงจะพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งใน
การกําหนดวิสัยทัศนจะตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ผูปกครอง ครูผูสอน นักเรียน ภาคธุรกิจ 
ภาครัฐในชุมชน รวมกันกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการแสดงความประสงคและ
ความตองการที่จะใหสถานศึกษาปฏิบัติงานไปในทิศทางใด และรวมกําหนดงานหลักที่สําคัญ
ของสถานศึกษารวมทั้งกําหนดเปาหมาย มาตรฐาน   แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และติดตามผล
การดําเนินงานของสถานศึกษา สถานศึกษาจะตองจัดทําสาระการเรียนรูชวงชั้นใหเปนรายปหรือ
รายภาค พรอมกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหชัดเจน เพื่อใหครูทุกคนนําไปออกแบบการเรียน
การสอนที่คาดหวังวาผูเรียนสามารถทําอะไรไดในแตละชวงชั้น ที่จะตองใหผูเรียนพัฒนาไดทั้ง
ทางดานความรู ความคิด ทักษะและเจตคติ และในการจัดการบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งเปน
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กระบวนการสําคัญที่ใชการจัดการทางกลยุทธในการที่จะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรใหบรรลุ
เปาหมายและมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบดวยแผนหลัก 4 แผน คือ 1) แผนการพัฒนาหลักสูตร 
2) แผนการกํากับติดตามดูแล 3) แผนการพัฒนาหลักสูตร และ 4) แผนการพัฒนาบุคลากร 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนควรมีกรอบในงานตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการจัดการหลักสูตร 
การใหความรวมมือ และการมีสวนรวมในการสรางความสําเร็จใหบรรลุตามเปาหมายเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (The Association to Advance Collegiate Schools of Business 
2006 : 1) 
 โรงเรียนบานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 เปนโรงเรียนใน
โครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งมีการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาโดยศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 
2542 ธรรมนูญโรงเรียน สภาพแวดลอมชุมชน ขอมูลสารสนเทศ เพื่อนํามาวิเคราะหโรงเรียนโดย
การวิเคราะหหาจุดแข็ง (Strength: S)  จุดออน (Weakness: W) โอกาสจากสภาพภายนอก 
(Opportunity : O) และอุปสรรคจากสภาพภายใน (Treats : T) ทําใหทราบขอมูลและสารสนเทศ
ที่สําคัญที่บงชี้สภาพการดําเนินงานไปสูการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาและนําขอมูลที่ไดจาก
การวิเคราะหมากําหนดเปนวิสัยทัศนนําไปสูการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาซ่ึงถือเปนแผนกลยุทธ
หรือยุทธศาสตรหรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาใหผู เ รียนเปนผูมีความรู 
ความสามารถอยางครบถวนทุกดาน ทั้งทางสติปญญา รางกาย ทักษะและเจตคติ โดยสงเสริมให
แตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของแตละคน รวมถึงลําดับข้ันของมวลประสบการณที่
กอใหเกิดการเรียนรูสะสมซึ่งจะชวยใหผูเรียนนําความรูสูการปฏิบัติได ประสบความสําเร็จในการ
เรียนรูดวยตนเอง รูจักตนเอง มีชีวิตอยูในโรงเรียน ชุมชน สังคมและโลกอยางมีความสุข ทั้งยัง
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น (โรงเรียนบานแหลม  2545 : 13-14) 
นอกจากนี้ โรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนนํารองปฏิรูปการเรียนรูโดยปจจัยองครวม 
ปจจัยสนับสนุน และกระบวนการวิจัย ของกระทรวงศึกษาธิการ  เปนโรงเรียนนํารองปฏิรูปการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  เปนโรงเรียนศูนย
สงเสริมพัฒนากิจกรรมการอาน ของกระทรวงศึกษาธิการ และเปนโรงเรียนที่ไดรับรางวัลดีเยี่ยม
อันดับ 1 ในดานการบริหารจัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพใน เรื่อง  นวัตกรรมการบริหาร
สถานศึกษาสูคุณภาพผูเรียนตามแนวคิดการบริหารโดยองครวม (Whole School Approach)  
 จากการสัมภาษณผูอํานวยการสถานศึกษา และครูหัวหนาฝายวิชาการของโรงเรียน
บานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ในสวนของการดําเนินการใชหลักสูตร
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธหรือยุทธศาสตรของ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน พบวา โรงเรียนไดดําเนินการนําหลักสูตรไปใช แลวรายงานผล
การดําเนินงาน โดยรายงานเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเพียงอยางเดียวเทานั้น ซึ่ง
ไมเพียงพอที่จะบงชี้คุณภาพของการจัดการศึกษาได ทั้งยังไมสามารถระบุสภาพของการ
ดําเนินการที่ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังที่ปรากฏในรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประจําปได ซึ่งโรงเรียนจะตองหาแนวทางในการดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาหรือตามยุทธศาสตรของโรงเรียนที่สามารถบงบอกถึงสภาพ
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหรอบดานเพื่อใหสามารถหาแนวทางที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการศึกษาไดอยางเหมาะสมตอไป 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับการนํากลยุทธสูการปฏิบัติที่สามารตรวจสอบ
วิสัยทัศนและกลยุทธขององคกรไดวามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใดที่จะนําไปสูเปาหมายหรือ
ความสําเร็จที่คาดหวัง ซึ่งเปนที่นิยมใชกันมากในองคกรธุรกิจ เปนการวางแผนการจัดการที่มอง
อยางรอบดาน รอบคอบ และเทาเทียมกัน คือ แนวคิดหลักการบริหารองคกรแบบสมดุล
(Balanced Scorecard : BSC) ที่เปนเครื่องมือทางดานการจัดการที่ชวยในการนํากลยุทธไปสู
การปฏิบัติโดยอาศัยการวัดหรือการประเมินที่ชวยทําใหองคกรเกิดความสอดคลองเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในการปฏิบัติงาน และมุงเนนในสิ่งที่มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร สามารถ
สรางองคกรที่มีการปรับเปลี่ยน และสรางสมดุลในการาตอบสนองความตองการของผูที่มีสวนได
เสียกลุมตางๆ ทั้งยังใหความสําคัญตอปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จขององคกรทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว และที่สําคัญที่สุดสามารถทําใหองคกรไดเห็นถึงความสัมพันธในเชิงเหตุและผลของ
ปจจัยตางๆที่นําไปสูความสําเร็จได (พสุ เดชะรินทร 2547: 4) ซึ่งหลักการในรูปแบบการบริหาร
องคกรแบบสมดุล (Balanced Scorecard :BSC) นี้เปนแนวคิดของ โรเบิรต แคปแลนด (Robert  
Kaplan) และเดวิด นอรตัน (David Norton) ไดเร่ิมแนวคิดและพัฒนาในป ค.ศ. 1990 เปน
รูปแบบของการวัดผลการดําเนินงานขององคกรระบบใหมที่มีความสมบูรณในการวัดและ
ประเมินผลที่ใชมุมมองเพื่อสะทอนภาพของวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกรโดยใชการวัด 
(Measurement) เปนเครื่องมือที่สําคัญหรือกลาวไดวาการบริหารองคกรแบบสมดุล (Balanced 
Scorecard : BSC) เปนเทคนิคที่อาศัยวิสัยทัศนเปนตัวผลักดันที่กอใหเกิดวัตถุประสงค 
ประกอบดวยมุมมอง 4 ดาน ไดแก มุมมองดานการเงิน (Financial) มุมมองดานลูกคา 
(Customers) มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process) และมุมมองดานการเรียนรู
และการพัฒนา (Learning and Growth)  (พสุ เดชะรินทร 2547: 20) มุมมองทั้ง 4 ถูกกําหนด
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ข้ึนมาโดยอาศัยปรัชญาการดําเนินธุรกิจโดยทั่วๆ ไปที่มีความสัมพันธตอกันในเชิงเหตุผล เร่ิมจาก
มุมมองดานการเงินในทางธุรกิจคือกําไร กําไรที่ไดมาจากลูกคา และการที่จะไดลูกคามาตองมี
การดําเนินการภายในที่ดี  สวนองคกรที่ดีมาจากการที่มีพนักงานที่ดี มีทักษะ ความรูและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดี (สุเทพ อวมเจริญ 2548 : 144-145) และที่สําคัญ Balanced 
Scorecard (BSC) สามารถทําใหเห็นภาพการดําเนินงานขององคกรไดอยางครบถวน สงผลทาํให
องคกรสามารถสรางสมดุลในระหวางความตองการในระยะสั้นและเปาหมายในระยะยาวได 
ตลอดจนสามารถสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทําใหเกิดการบรรลุวิสัยทัศนและ
เปาหมายเชิงกลยุทธขององคกรได (สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ 2547: 8)  ซึ่งสอดคลองกับ สิริวุฒิ 
บูรณพิร (2546: 9) ที่กลาววา Balanced Scorecard (BSC) เปนเครื่องมือของความพยายามที่
จะสรางองคกรที่กําหนดใหกลยุทธเปนศูนยกลางของการบริหารองคกร โดยการที่จะสราง 
Scorecard นั้นผูบริหารตองกําหนดวิสัยทัศนขององคกรเสียกอน วาองคกรเราควรเปนอยางไร 
และจะสรางอะไรใหกับผูมีสวนไดเสีย จากนั้นจึงกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธทั้งหมด 4 ดาน 
ไดแก ดานการตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสีย (ลูกคา)  ดานการเงิน ดานประสิทธิภาพการ
ดําเนินการ และดานการเรียนรูและพัฒนา หลังจากนั้นก็ตองมีการกําหนดตัววัด (Indicator) เปน
การระบุวา จะตองเกิดผลลัพธอะไรขึ้นจากการประกอบการของเราที่จะตองมีความเดนชัด มี
คุณคาสูง ตอจากนั้นจะตองมีการกําหนดเปาหมาย โดยมีกรอบเวลาที่คาดวาองคกรจะบรรลุผล
สําเร็จตามตัววัดได ซึ่งจะตองมีการกําหนดกลวิธีที่เปนกิจกรรมที่เปนรูปธรรมเพื่อการบรรลุ
เปาหมายตามตัววัด 
 การนําหลักการของ Balanced Scorecard (BSC) มาประยุกตใชในการศึกษาพบวา
ไดใช Balanced Scorecard (BSC) ในการวางแผนกลยุทธเพื่อใหระบบการทํางานใน
สถาบันการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและเปนเครื่องมือสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน กลยุทธที่ผูบริหารกําหนดขึ้นถูกนําไปปฏิบัติโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคและบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนด ทั้งยังเปนเครื่องมือในการบริหารองคกรที่ชวยผลักดันใหเกิดการนํา 
กลยุทธไปใชปฏิบัติงาน โดยอาศัยดัชนีวัดผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน ในการประเมินผล 4 ดาน 
คือ ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและการเติบโต ซึ่งจะ 
ชวยใหองคกรเกิดความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหสามารถปรับปรุงและพัฒนา
องคกรในอนาคตอยางมั่นคงและยั่งยืน (ธนกร เอกเผาพันธุ 2548 : 8) และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546 : 1) ไดนําหลักการ Balanced Scorecard (BSC) มา
ใชเปนกรอบในการวางแผนงานหลักในการพัฒนาโรงเรียนในฝน (Master plan of   lab school 
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project) ตามโครงการ “หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน” ในปการศึกษา 2546 ซึ่งไดกําหนด 
กรอบงานประกอบดวย 4 มุมมอง คือ ดานนักเรียน (Student Perspective) ดานกระบวนการจัด
การศึกษาภายในโรงเรียน (Internal Process Perspective) ดานการเรียนรูและการพัฒนา 
(Learning and Growth Perspective) และดานงบประมาณและทรัพยากร (Budget and 
Resource Perspective) โดยมีรายละเอียด ดังนี้    
 1. มุมมองดานนักเรียน (Student Perspective) เปนการพิจารณาความตองการของ
ผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับกับคุณลักษณะของนักเรียนที่คาดหวัง    
 2.  มุมมองดานกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน (Internal Process 
Perspective) เปนการพิจารณาผลสําเร็จ และแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพของ
กระบวนการบริหารจัดการและการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน 
 3.  มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 
เปนการพิจารณาปจจัยที่ขับเคลื่อนที่ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพตามที่คาดหวัง 
 4.  มุมมองดานงบประมาณและทรัพยากร (Budget and Resource Perspective) 
เปนการพิจารณาปจจัยสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุภาพความสําเร็จในดานงบประมาณและ
ทรัพยากรโดยคํานึงถึงแหลงสนับสนุน อัตรากําลัง คาใชจาย ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร
และงบประมาณ 
 นอกจากนี้ในการศึกษางานวิจัยของฉรัต ไทยอุทิศ (2547 : 8) ซึ่งไดพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหลักการ 
Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งไดกําหนดกรอบมุมมองเพื่อเปนแนวทางในการประเมินของ
สถานศึกษาไว 4 มุมมองดังนี้ 
 1. มุมมองดานนักเรียนและผูที่เกี่ยวของ  เปนการประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของ
ผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา และระดับความพึงพอใจในการเรียน 
การสอน สวนในดานผูเกี่ยวของ ไดแก พอแม ผูปกครองนักเรียน จะประเมินเกี่ยวกับระดับความ
พึงพอใจตอพฤติกรรมของนักเรียนและการใหบริการของสถานศึกษา 
 2. มุมมองดานการจัดกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เปนการประเมินคุณภาพเรื่อง
การจัดทํา การใชหรือการบริหารและการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
 3.  มุมมองดานกระบวนการเรียนรูและพัฒนา เปนการประเมินดานความสามารถ
ของผูบริหารในการนําหลักสูตรไปใชหรือการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและประเมิน
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ความสามารถของครูผูสอนดานระดับคุณภาพการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู รวมทั้งระดับ
ความพึงพอใจของครูผูสอนในการปฏิบัติงาน 
 4.  มุมมองดานงบประมาณและทรัพยากร เปนการประเมินดานคุณภาพของการใช
งบประมาณและทรัพยากรตางๆในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช ซึ่งจะประเมินดานความ
เหมาะสมและความคุมคา 
 จึงสรุปไดวา แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) เปนแนวคิดที่สามารถนํามาใชกับ
การศึกษาเพราะวาเปนแนวคิดที่ชวยใหผูบริหารสามารถกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตรที่วางไว โดยสื่อใหทุกๆคนในองคกรไดเห็นภาพรวมและเชื่อมโยงภารกิจของตนกับ
วัตถุประสงคของ  แตละระดับงานได และยังสามารถเชื่อมโยงเหตุและผลในความสัมพันธของ 
แตละดานได ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําหลักการและแนวคิด Balanced Scorecard (BSC) 
มาประยุกตใชเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานแหลม สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงนําแนวคิดและหลักการของ 
Balanced Scorecard (BSC) มาใชเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในกรอบงานของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาคือ 1) การจัดการบริหารสารสนเทศ  2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3) 
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) 
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา   6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 7) การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป 8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (กรมวิชาการ 2544
ข : 3-4) ซึ่งเปนการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 ที่กําหนดใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และใหการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยสรุปเปนกระบวนการ
จัดทํา Balanced Scorecard (BSC) ไดดังนี้ 
 1. กําหนดมุมมองประกอบดวย 4 มุมมองคือ 1) ดานนักเรียน (Student Perspective) 
2) ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 3) ดานการเรียนรูและพัฒนา 
(Learning and Growth Perspective) และ 4) ดานงบประมาณและทรัพยากร (Budget and 
Resource Perspective) 
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 2. กําหนดวัตถุประสงคที่สําคัญภายใตแตละมุมมอง โดยการพิจารณาจากการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในมุมมองทั้ง 4 ดานดังนี้ 
  2.1 ดานนักเรียน ประกอบดวยการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และประถมศึกษาปที่ 6 ตาม
แบบทดสอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน 
  2.2 ดานกระบวนการภายใน ประกอบดวย การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเปน
การกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปนเปาหมายการพัฒนาผู เ รียน  
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการในการวางแผนที่บุคลากรและ
ผูเกี่ยวของไดรวมกันจัดทําอยางเปนระบบ มีความชัดเจนถูกตองสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษา และการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการดําเนินงานตามแผนที่
บุคลากรและผูเกี่ยวของไดรวมกันจัดทําอยางเปนระบบ มีความชัดเจนถูกตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา 
  2.3 ดานการเรียนรูและการพัฒนา ประกอบดวย การตรวจและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาเปนกระบวนการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยางเปนระบบดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง โดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป เปนการแสดงผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในแตละปวา
บรรลุสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการผดุงระบบการ
ประกันคุณภาพเปนการใหขอมูลยอนกลับเพื่อสงเสริมพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.4 ดานงบประมาณและทรัพยากร ประกอบดวย การจัดการดานบริหารและ
สารสนเทศเปนการจัดโครงสรางการบริหารจัดการโดยการสรางระบบการจัดเก็บขอมูลใหเปน
หมวดหมูเพื่อสะดวกในการคนหาและดําเนินงานดานงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ตรวจสอบได 
 จากกรอบแนวคิดในการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาขางตนจึง
นําเสนอสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัยตามแผนภูมิที่  1  ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยในการประยุกต Balanced Scorecard (BSC) เพื่อศึกษาการ

ปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานแหลม  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 1  

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวของ  Balanced 
Scorecard (BSC) ใน 4 ดานคือ 1) ดานนักเรียน   2) ดานกระบวนการภายใน 3) ดานการเรียนรู
และพัฒนา และ 4) ดานงบประมาณและทรัพยากร 
 

ดานนักเรียน 
- การประเมินคุณภาพการศึกษา 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ดานงบประมาณและทรัพยากร 
- การจัดการระบบบริหาร
และสารสนเทศ 

ดานกระบวนการภายใน 
- การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 
- การจัดทําและดําเนินงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- การจัดการเรียนรูตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ดานการเรียนรูและพัฒนา 
- การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา 
- การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป 
- การผดุงระบบการ
ประกันคุณภาพ 

การปฏิบัติงานตาม
หลักสูตรสถานศกึษา 
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ขอคําถามการวิจัย 
 การปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวของ Balanced Scorecard (BSC) 
ใน 4 ดานคือ 1) ดานนักเรียน 2) ดานกระบวนการภายใน 3) ดานการเรียนรู และ 4) ดาน
งบประมาณและทรัพยากร มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับใด และเปนอยางไร 
 
 
ขอบเขตในการวิจัย 
 ในการวิจัยผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัยไวดังนี้คือ โรงเรียนบานแหลม 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 มีประชากรและกลุม
ตัวอยางและตัวแปรที่จะศึกษาดังนี้ 
 1. ประชากร   จํานวน 797 คน ไดแก ผูบริหารจํานวน 3 คน ไดแก ผูอํานวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ
สถานศึกษาจํานวน 2 คน ครูผูสอนในโรงเรียนบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
จํานวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบานแหลม อําเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรีจํานวน 13 คน และผูนําชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนจํานวน 3 คน ไดแก 
ผู ใหญบานหมูที่  2, 4 และ  8 ตําบลบานแหลม  อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุ รี  รวม
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชนจํานวน 16 คน ผูปกครองของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 379 คน และ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
จํานวน 379 คน 
  กลุมตัวอยาง  จํานวน 199 คน ไดแก ผูบริหารโรงเรียนบานแหลมจํานวน 3 คน 
ครูผูสอนในโรงเรียนบานแหลมจํานวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน 
บานแหลมและผูนําชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนจํานวน 16 คน นักเรียนที่ไดมาดวยวิธีการสุม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในชั้นเรียนที่เปนชั้นสูงสุดของในแตละระดับชวงชั้น ไดแก 
ชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 3) จํานวน 38 คน และชวงชั้นที่ 2   (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) จํานวน 
42 คน รวมนักเรียนในระดับชั้นสูงสุดของชวงชั้นที่ 1 และ 2 ของโรงเรียนบานแหลมจํานวน 80 
คน และผูปกครอง (ของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง) จํานวน 80 คน  
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 2. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก การปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวของ 
Balanced Scorecard (BSC) ใน 4 ดาน คือ 1) ดานนักเรียน 2) ดานกระบวนการภายใน 3) ดาน
การเรียนรูและพัฒนา และ 4) ดานงบประมาณและทรัพยากร  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเขาใจความหมายของคําศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดนิยาม
ศัพทเฉพาะไวดังนี้ 
 หลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง  สาระและประสบการณหรือแนวทางการจัด
การศึกษาที่จัดใหกับนักเรียนโรงเรียนบานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดย
มีแผนยุทธศาสตร  ในการดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนใน  5  ประการ ดังนี้ คือ 
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและสนับสนุนการจัดการเรียนรู 2) ยุทธศาสตร
การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู และ 5) ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพ 
 การปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยประยุกตใช Balanced Scorecard 
(BSC) หมายถึง การนําเอารูปแบบการศึกษาตามแนว ของ Balanced Scorecard (BSC) ใน   4 
ดาน คือ1) ดานการเงิน 2) ดานลูกคา 3) ดานกระบวนการภายใน และ 4) ดานการเรียนรูและ
พัฒนา มาประยุกตใชในการศึกษาและรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาพิจารณาคาระดับของการทํางาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยกําหนดมุมมองของการศึกษาใน 4 ดาน คือ  
 ดานนักเรียน หมายถึง กระบวนการศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และ
ประถมศึกษาปที่ 6 ตามแบบทดสอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
 ดานกระบวนการภายใน หมายถึง กระบวนการศึกษาและรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา เปนการกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปน
เปาหมายการพัฒนาผูเรียน การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการในการ
วางแผนที่บุคลากรและผูเกี่ยวของไดรวมกันจัดทําอยางเปนระบบ มีความชัดเจนถูกตอง 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา และการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปน
การดําเนินงานตามแผนที่บุคลากรและผูเกี่ยวของไดรวมกันจัดทําอยางเปนระบบ มีความชัดเจน
ถูกตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

13

 ดานการเรียนรูและการพัฒนา หมายถึง กระบวนการศึกษาและรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับการตรวจและทบทวนคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการประเมินตนเองของสถานศึกษา
อยางเปนระบบดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครอง
และชุมชน การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เปนการแสดงผลการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาในแตละปวาบรรลุสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการผดุงระบบการประกันคุณภาพ เปนการใหขอมูลยอนกลับเพื่อสงเสริม
พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 ดานงบประมาณและทรัพยากร หมายถึง กระบวนการศึกษาและรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับการจัดการดานบริหารและสารสนเทศ เปนการจัดระบบโครงสรางการบริหารจัดการโดย
การสรางระบบการจัดเก็บขอมูลใหเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการคนหาและการดําเนินงานดาน
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได 
 ผูบริหาร หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาซึ่งดํารง
ตําแหนงเปนผูอํานวยการสถานศึกษา และรองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบานแหลม
สํานักงานพื้นที่เขตการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 ครูผูสอน หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาที่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน
และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในโรงเรียนบานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง บุคคลที่ได รับการแตงตั้งจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 มาตรา 38 ประกอบดวย ผูแทนปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ
ของโรงเรียนบานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 ผูนําชุมชน หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนงผูใหญบานที่อยูในเขตบริการของโรงเรียน 
บานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ซึ่งไดแก  ผูใหญบานหมูที่ 2, 4 และ 8 
ตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่เรียนอยูในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานแหลม 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ในชั้นสูงสุดของชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 3) 
และชั้นสูงสุดของชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 
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 ผูปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือผูดูแลนักเรียนอยูประจําของนักเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยางในโรงเรียนบานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในชั้นสูงสุดของ 
ชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 3) และชั้นสูงสุดของชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ใน 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 
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บทที่  2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยประยุกตใช 
Balanced Scorecard (BSC) ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
ดังตอไปนี้ คือ 1) ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนบานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1   
2) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานแหลม  3) การบริหารจัดการหลักสูตร  4) การบริหารองคกร
แบบสมดุล (Balanced Scorecard : BSC)  และ 5) งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ขอมูลพืน้ฐานโรงเรยีนบานแหลม   
 
ขอมูลสภาพทั่วไป 
 โรงเรียนบานแหลม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต  1  กระทรวง 
ศึกษาธิการ กอตั้งและเปดทําการสอนเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2494  ในเนื้อที่  5  ไร  3  งาน  
60  ตารางวา  ตั้งอยู  ณ  ถนนสุขาภิบาล  1  หมูที่  2  ตําบลบานแหลม  อําเภอบานแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนเปดทําการสอนใน 2 ระดับคือ ระดับกอนประถมศึกษา คือ ระดับอนุบาล 
1-3  จํานวน  6 หองเรียน และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน  13 หองเรียน  มีจํานวน
นักเรียนในระดับอนุบาล จํานวน  163  คน  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  จํานวน  379 คน มี
ขาราชการครูทั้งสิ้น จํานวน  23 คน สภาพของชุมชนรอบๆ โรงเรียนเปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  
ประชาชนตั้งบานเรือนสวนใหญอยูริมฝงแมน้ําเพชรบุรี และมีหยอมบานกระจายทั่วไปนอกเขต
เทศบาล  อาชีพหลักสําคัญของชุมชน ไดแก การทําอาชีพรับจาง คาขาย ประมง ทํานาเกลือ  
เปนตน  มีโรงเรียนประถมศึกษาที่อยูในบริเวณใกลเคียงกันอีก  3  โรงเรียน คือ โรงเรียน 
วัดลักษณาราม (สมุทรราษฎรวิทยาคาร)  โรงเรียนวัดตนสน และโรงเรียนวัดในกลาง   นักเรียน
สวนใหญใชรถจักรยาน  บางสวนมีผูปกครองคอยรับ-สง  บางสวนมีรถรับ-สงนักเรียนเปนรถ
ประจํา และบางสวนเดินเทามาโรงเรียน  ครูสวนใหญเปนคนพื้นที่ในอําเภอบานแหลมทําให
โรงเรียนมีความสัมพันธกับโรงเรียนคอนขางดี โรงเรียนมีสนามกีฬาที่บริการใหเยาวชนไดเลนกีฬา 
เชน ฟุตบอล  บาสเกตบอล  วอลเลยบอล เปนตน นอกจากนี้ชุมชนยังไดใชโรงเรียนเปนที่ออก
กําลังกายยามเย็นใหกับชมรมแอโรบิก  ทั้งยังใชโรงเรียนเปนที่จัดงานในโอกาสตางๆ ดวย เชน 
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งานแตงงาน งานเลี้ยงฉลองในวาระตางๆ เปนตน  การแบงอาคารเรียนนั้นประกอบดวย อาคาร
เรียนเปนอาคารคอนกรีต  2  ชั้น 2 หลัง อาคารไม 2 หลัง รวมจํานวน  4  หลังมี  30  หองเรียน ใช
เปนอาคารเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1- 6 จํานวน  16  หองเรียน  ใชเปนหองพิเศษ 
จํานวน 14 หอง ประกอบดวย หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองสมุด หองดนตรี หองศูนยสารสนเทศ หองแสดงนิทรรศการ หอง
ประชุม หองศิลปะ หองพยาบาล  หองพัสดุ หองกิจกรรมสหกรณ หองพักครูและหองผูบริหาร   
สวนอาคารเรียนชั้นเดียวมี 1 หลัง ใชเปนหองอนุบาล  มีโรงอาหาร 1 หลัง และมีอาคาร
เอนกประสงค  1  หลัง 
 
สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา 

1. วิสัยทัศนของโรงเรียน 
  โรงเรียนกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ยุทธศาสตร จากขั้นตอนการรวบรวม
สารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา จัดประชุมบุคลากรในโรงเรียน เพื่อวิเคราะห
ปญหาและประเมินสถานภาพโรงเรียน โดยใชเทคนิค SWOT  Analysis (โรงเรียนบานแหลม 
2549 : 19) ซึ่งเมื่อประเมินแลว จึงไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาการศึกษา โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
  “ในทศวรรษหนา โรงเรียนบานแหลมจะเปนองคกรที่สรางเยาวชนใหมี คุณภาพ
เยี่ยม เปยมคุณธรรม นําสูมาตรฐาน  สอดประสานชุมชน สูสากลดวยวิถีไทย ยิ่งใหญดวย
เทคโนโลยี ดวยศักดิ์ศรีครูมืออาชีพ” และกําหนดคําขวัญของโรงเรียนไววา “ขยันหมั่นเพียร  
การเรียนดี มีคุณธรรม รักความสะอาด”  สวนปณิธานของโรงเรียน คือ เราสราง : คนเกง  คนดี  
คนมีประโยชน    โดยยึดอุดมการณ  3  ส :  สรางคุณภาพ  เสริมคุณธรรม  สูคุณคา 
 2. เปาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  ดานคุณภาพนักเรียนที่ตองการ 
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เ รียนที่ผานการทดสอบตามการทดสอบ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ในกลุมสาระคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ป.6) ผานเกณฑรอยละ  60 
  2.2 นักเรียนโรงเรียนบานแหลมตองมีทักษะในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งการ
ฟง พูด อาน เขียน สามารถพูดในที่ชุมชนไดอยางสงางาม 
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  2.3 นักเรียนโรงเรียนบานแหลมตองมีระเบียบวินัย  รักความสะอาด  รัก
ส่ิงแวดลอม รักวัฒนธรรมความเปนอยู การทํามาหากินของบรรพบุรุษในทองถิ่น เชน การทํานา
เกลือ การประมง 
  2.4 นักเรียนโรงเรียนบานแหลมตองมีทักษะในการคิดคํานวณสามารถใชทักษะ
ทางคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันไดอยางดี 
  2.5 นักเรียนโรงเรียนบานแหลมตองมีวิถีประชาธิปไตย มีคารวธรรม สามัคคีธรรม 
และปญญาธรรม กลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง ในที่ชุมชน รูจักวิธีและแหลงหาความรู 
  2.6 นักเรียนโรงเรียนบานแหลมตองรูจักวิธีคิดแกปญหาตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
  2.7 นักเรียนโรงเรียนบานแหลมตองมีพลานามัยเขมแข็ง รูจักวิธีหลีกเลี่ยงจากภัย 
จากสิ่งเสพติด และอบายมุข 
 3. แนวคิดหลักของการพัฒนาโรงเรียน 
  โรงเรียนบานแหลมยึดหลักการบริหารโรงเรียนทั้งระบบเปน “องครวม” (W.S.A. : 
Whole School Approach) ตามแนวคิด การพัฒนาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM : School 
Based Management) โดยกําหนดยุทธศาสตร ไว  5  ยุทธศาสตรที่จะนําไปสูเปาหมาย  คือ 
  3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและสนับสนุนการจัดการเรยีน
การสอน ประกอบดวย การรวบรวมขอมูลสารสนเทศอยางครบถวนสมบูรณ การประชาสัมพันธ
สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  การสนับสนุนผูเรียนและผูสอนที่หลากหลายและ
เหมาะสม  และการบริการดานอาหารกลางวัน อาหารเสริม อนามัยโรงเรียน  เปนตน 
  3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ประกอบดวย การ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปละ 1 คร้ัง การจัดการเรียนรูในระดับกอนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา   การประเมินคุณภาพผูเรียน และ การจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  
  3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประกอบดวยการจัดสวัสดิการ 
การพัฒนาบุคลากร ในดานการศึกษาดูงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู 
  3.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  การพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร และการ
สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
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  3.5 ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพ ประกอบดวย การประเมินตนเองดาน
คุณภาพผูเรียน ดานครูผูสอน  และดานการบริหารจัดการ 1 คร้ัง/ป และการประเมินคุณภาพจาก
องคกรภายนอก 
   ซึ่งมีทิศทางของการดําเนินการปรากฏ ดังแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2 การบริหารงานตามยุทธศาสตรของโรงเรียน 
ที่มา   :  โรงเรียนบานแหลม, “หลักสูตรสถานศึกษาปการศึกษา 2545,” 2545. (อัดสําเนา) 
 
 การบริหารงานของโรงเรียนบานแหลมมุงเนนการบริหารแบบมีสวนรวมจากผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย ผูบริหารเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการคิด การวางแผน การตัดสินใจใน
การดําเนินงานตางๆ  มีการกระจายอํานาจใหฝายตางๆ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มที่  โดยดําเนินการภายใตคําแนะนํา และการกํากับ ติดตาม จากผูบริหารสถานศึกษา  
จนสามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลงานที่เปนเกียรติภูมิของโรงเรียน เชน  โรงเรียนไดรับโลรางวัล
เหรียญทองแดงโอลิมปกโครงงานวิทยาศาสตรนานาชาติ ณ  ประเทศตุรกี  ไดรับโลรางวัล
สถานศึกษาดีเดนดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จากมูลนิธิ ดร.กอ  สวัสดิ์พานิชย    เปน
โรงเรียนนํารองปฏิรูปการเรียนรูโดยปจจัยองครวม ปจจัยสนับสนุน และกระบวนการวิจัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เปนโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  เปนโรงเรียน
นํารองปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  เปน

ยุทธศาสตรการบริหาร
และสนับสนุน 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากร 

นักเรียนที่พึงประสงค 
พรอมดวย ปญญา 
จรรยา  กายา 

ยุทธศาสตรการประกัน
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 
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โรงเรียนในโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ  เปนโรงเรียนในเครือขายโรงเรียนพี่โรงเรียน
นองของเอเปค (APEC  Sister  School Networking : ASSN) รางวัลดีเยี่ยมอันดับ 1 ในดาน
บริหารจัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพในเรื่อง นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาสูคุณภาพผูเรียนตาม
แนวคิดการบริหารโดยองครวม (Whole School Approach) ในการประกวดนวัตกรรมดานการ
บริหารป 2549 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบานแหลม  
 
 โรงเรียนบานแหลม อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 เปนสถานศึกษาที่มีภารกิจจัดการศึกษาใหแกประชาชน ทั้งระดับปฐมวัยและ
การศึกษาภาคบังคับ  9  ป ตลอดจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ตามมาตรา 16-17-18 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   และตระหนักดีวา เครื่องมือที่ใชเปนแนวทางจัด
การศึกษาใหไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ หลักสูตรสถานศึกษาโดยเนนประเด็นหลัก 
3 ประเด็นคือ การเตรียมความพรอม  การจัดทําหลักสูตร และการวางแผนการใชหลักสูตรและใน
กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษานั้นไดวิเคราะหปญหาและประเมินสถานภาพโรงเรียน 
โดยใชเทคนิค SWOT  มีผลปรากฏ ดังนี้คือ สถานศึกษามีจุดแข็งภายในองคกรและใน
ขณะเดียวกันมีโอกาสที่จะไดรับการเกื้อหนุนจากสภาพภายนอกคอนขางมาก  จึงไดกําหนดเปน
วิสัยทัศนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2545  
 
วิสัยทัศน (Vision) 
 โรงเรียนไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาสถานศึกษาและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานแหลม  ดังนี้ 
  ในทศวรรษนี้โรงเรียนบานแหลมจะเปนองคกรที่สรางเยาวชนใหมี คุณภาพเยี่ยม    
เปยมคุณธรรม  นําไปสูมาตรฐาน สอดประสานชุมชน สูสากลดวยวิถีไทย  ยิ่งใหญดวยเทคโนโลยี
ดวยศักดิ์ศรีครูมืออาชีพ  
 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
 โรงเรียนไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนเพื่อเปนเปาหมายดาน
คุณภาพที่โรงเรียนจะนําไปใชในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
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 1. มีทักษะในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียน สามารถพูดในที่
ชุมชนไดอยางสงางาม 
 2. มีระเบียบวินัย รักความสะอาด รักสิ่งแวดลอม รักวัฒนธรรมความเปนอยู การทํา
มาหากินของบรรพบุรุษในทองถิ่น เชน การทํานาเกลือ การประมง 
 3. มีทักษะในการคิดคํานวณ สามารถใชทักษะทางคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันได
อยางดี 
 4. มีวิถีประชาธิปไตย มีคารวธรรม สามัคคีธรรม และปญญาธรรม กลาแสดงออก
ในทางที่ถูกตอง ในที่ชุมชน รูจักวิธีและแหลงหาความรู 
 5. รูจักวิธีคิดแกปญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 6. ตองมีพลานามัยเขมแข็ง รูจักวิธีหลีกเลี่ยงจากภัย จากสิ่งเสพติด และอบายมุข 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานแหลม ประกอบดวย 8 กลุมสาระ และ 1 กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ดังนี้ 
 สาระการเรียนรูภาษาไทย 
 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 สาระการเรียนรูศิลปะ 
 สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่งประกอบดวยกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน 
 
ระดับชวงชั้น   
 โรงเรียนบานแหลมกําหนดการจัดหลักสูตรไว 2 ชวงชั้น คือ 
 ชวงชั้นที่ 1   ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 
 ชวงชั้นที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 
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โครงสรางเวลาเรียน 
 

ชั้น/เวลาเรียน(ชั่วโมง) กลุมสาระ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

หมายเหตุ 

1. สาระพื้นฐาน 
     1) ภาษาไทย 
     2) คณิตศาสตร 
     3) วิทยาศาสตร 
     4) สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
     5) สุขศึกษาและพลศึกษา 
     6) ศิลปะ 
     7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     8) ภาษาอังกฤษ 

 
240 
240 
60 
80 
 

60 
60 
60 
40 

 
240 
240 
60 
80 
 

60 
60 
60 
40 

 
240 
240 
60 
80 
 

60 
60 
60 
40 

 
200 
200 
120 
140 

 
80 
80 
80 

140 

 
200 
200 
120 
140 

 
80 
80 
80 

140 

 
200 
200 
120 
140 

 
80 
80 
80 

140 
รวม 840 840 840 1,040 1,040 1,040 

2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
     -   กิจกรรมแนะแนว 
     -   กิจกรรมชุมนุม 
     -   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
     -   กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
ผูเรียน  

 
40 
40 
40 
40 

 
40 
40 
40 
40 

 
40 
40 
40 
40 

 
40 
40 
40 
40 

 
40 
40 
40 
40 

 
40 
40 
40 
40 

รวม 160 160 160 160 160 160 
รวมทั้งสิ้น 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200 

 
 
 
 
 
 

ชวงชั้นที่ 1 
เวลาเรียน 

1000 
ชั่วโมง/ป 
ชวงชั้นที่ 2 
เวลาเรียน 

1,200 
ชั่วโมง/ป 

 

 
วิธีการจัดการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานแหลมนั้น เนนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ และใหความสําคัญกับผูเรียน โดยมีลักษณะสําคัญในการจัดการเรียนรูดังนี้ 

 1. จัดประสบการณใหผูเรียน 
 2. นักเรียนปฏิบัติตามประสบการณที่ครูกําหนด โดยศึกษาสะทอนความคิด 
 3. นักเรียนสรุปรวมกับครูเพื่อสรางองคความรู 
 4. นักเรียนนําหลักการ ความรูไปใชแกปญหา 
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การประเมินผล 
 โรงเรียนบานแหลมไดกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนโดยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง ดังนี้ 
 1. การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู โดย 

1.1 กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
1.2 กําหนดเกณฑตัดสิน การผานผลการเรียนรูที่คาดหวังรายขอ 
1.3 กําหนดเกณฑใหระดับผลการเรียนรูกลุมสาระเปนรายป 
1.4 ประเมินผลระหวางเรียน 
1.5 ประเมินตัดสินผลการเรียนรู  

 2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
2.1 กําหนดจุดประสงคการเขารวมกิจกรรม 
2.2 กําหนดเกณฑสําหรับตัดสิน 
2.3 ประเมินผูเรียนระหวางการทํากิจกรรม 
2.4 ประเมินผลตัดสินการรวมกิจกรรม 

 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
3.1 กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
3.2 กําหนดเกณฑการตัดสินและวิธีการประเมิน 
3.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
3.4 ประเมินตัดสินผานชวงชั้น 

 
แผนยุทธศาสตรและกลยุทธเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาของโรงเรียนบานแหลมยึดแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียน    
เปนฐาน (School Based Management : SBM) ในการพัฒนาโดยองครวมทั้งนี้มีปจจัยหลักที่
สําคัญ (โรงเรียนบานแหลม 2545 : 24) ดังนี้ 
 1. การบริหารและการจัดการโดยเนนการมีสวนรวมและเอื้ออํานวยตอการจัดการ
เรียนรู 
 2.  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
 3.  การพัฒนาศักยภาพของบุคคล 
 4. การประกันคุณภาพการจัดการภายในองคกร 
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 พันธกิจที่สนองยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน ประกอบดวยงานที่ตองดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย   2   ลักษณะ คือ 
 1. ยุทธศาสตรที่เปนงานประจํา มีลักษณะที่เปนงานตอเนื่องที่โรงเรียนตองปฏิบัติ 
เชน งานบริหารโรงเรียน งานการจัดการเรียนการสอน งานนิเทศและติดตามผล เปนตน 
 2. ยุทธศาสตรที่เปนงานโครงการ มีลักษณะเปนงานเชิงกลยุทธที่กําหนดขึ้นเพื่อใช
เปนเครื่องมือขับเคลื่อนนําทางการจัดการไปสูคุณภาพในชวงเวลาที่เหมาะสม 
 ในการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางในทางการจัดการนั้น
โรงเรียนบานแหลม ไดกําหนดไวเปน  5  ยุทธศาสตร คือ 
 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและสนับสนุนการจัดการเรียนรู 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
 5.  ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพ 
 

การบรหิารจดัการหลักสตูร 
 
 การบริหารหลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
สถานศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพหรือไมข้ึนอยูกับปจจัยการบริหารจัดการหลักสูตรอยาง
เปนระบบ และบทบาทที่สําคัญประการหนึ่งของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาตองสรางหลักสูตร
ของตนเองที่เรียกวา หลักสูตรสถานศึกษา ทําใหผูบริหารและครูตองทําหนาที่เปนผูพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งหมายถึงการสราง การใช และปรับปรุงหลักสูตร นอกเหนือจากหนาที่ในการสอน  ซึ่ง
ตองมีกระบวนการกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 
(ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล  2546 : 27) 
 
ความหมายของการบริหารหลักสูตร 
 การบริหารหลักสูตรเปนสิ่งที่ สําคัญยิ่งที่จะตองคํานึงถึงในการจัดการศึกษา มี 
นักการศึกษาไดใหความหมายของการบริหารหลักสูตรไวหลายทาน ดังนี้   
  บอนด้ี (Bondi 1989 :131) กลาววา การบริหารจัดการหลักสูตร เปนการดําเนินการ
ในการใชหลักสูตรใหประสบความสําเร็จอยางสมบูรณ  สวน สงัด อุทรานันท (2527 : 262)  
กลาววา การบริหารหลักสูตรเปนงานที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรใน 3 ลักษณะ คือ  1. งาน
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บริหารและบริการหลักสูตร   2. งานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร  และ 3. งานสนับสนุน
และสงเสริมการใชหลักสูตร สอดคลองกับ สันต  ธรรมบํารุง (2527 : 157) ที่กลาววา การบริหาร
หลักสูตรเปนการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งเปรียบเสมือนการบริหารกิจการทุกชนิดในโรงเรียนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนา    ปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพที่ สุด 
นอกจากนี้ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535 : 60) ไดกลาววา การบริหารหลักสูตรเปนกระบวนการ
บริหารการใชหลักสูตร 3 ข้ันตอน คือ การเตรียมหลักสูตร การดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร และ
การประเมินผลหลักสูตรและ ถวัลย  มาศจรัส (2545 : 4) ยังไดกลาววา การที่หลักสูตร
สถานศึกษาจะสัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับกระบวนการ
บริหารจัดการหลักสูตรที่ชวยสงเสริม สนับสนุนใหการนําหลักสูตรไปใชบรรลุผลสูงสุด 
 สรุปไดวาการบริหารหลักสูตร เปนกระบวนการบริหารการนําหลักสูตรไปใชเพื่อการ
พัฒนา    ปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุดตามจุดหมายที่กําหนด 
และเปนกระบวนการบริหารการใชหลักสูตรใน 3 ข้ันตอน คือ การเตรียมหลักสูตร การดําเนินการ
เกี่ยวกับหลักสูตร และการประเมินผลหลักสูตร 
 
แนวทางการดําเนินการบริหารหลักสูตร 
 ในสวนของการดําเนินการบริหารหลักสูตรนั้นไดมีนักวิชาการเสนอแนวทางของ           
การดําเนินการไวดังนี้ 
 รุจิร  ภูสาระ และ จันทรานี สงวนนาม (2545 : 60-76) ไดเสนอแนวทางการ
ดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  ไววา 
 1. การศึกษาสาระการเรียนรูของหลักสูตรและการจัดระบบ ซึ่งสถานศึกษาจะตอง
นําสาระการเรียนรูตางๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตร มาจัดใหเปนระบบ และมีการกําหนดมาตรฐาน
การเรียนรูเปนรายวิชาและชวงชั้น โดยปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
ที่ใหสถานศึกษาจะตองจัดทําสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชนและสังคม
ตลอดจนตองคํานึงถึงความพรอมและภูมิปญญาทองถิ่น มีการจัดทําคําอธิบายรายวิชาตาม
หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตจริงใน
ชุมชนแทนการเรียนรูจากสิ่งที่ไกลตัว สาระการเรียนรูมีทั้งสิ้น 8 สาระ ที่สถานศึกษาจะตองใชเปน
หลักเพื่อเสริมสรางพื้นฐานความคิด การเรียนรูและการแกปญหา ตลอดจนการเสริมสรางความ
เปนมนุษย ศักยภาพพื้นฐานในการคิดการทํางานและการพัฒนาตนเอง 
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 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู หรือที่เรียกวา การปฏิรูปการเรียนรูทั้งในสวนที่เกี่ยวกับ
วิธีการเรียนของผูเรียนและวิธีการสอนของครู ซึ่งครูจะตองสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เปด
โอกาสใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห และศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูควบคุมดูแล เปน
การฝกปฏิบัติใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง รูจักวิธีคิด วิธีการดําเนินชีวิต และมี
ทักษะในการเผชิญกับปญหาตางๆ ได  การจัดการเรียนการสอนจึงตองเปนการสอนตามสภาพ
จริง เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนหาความรู  ไดแสดงความคิดอยางอิสระ สามารถสรุปและสรางองค
ความรูใหมข้ึนไดจากขอมูลที่มี ครูเปนเพียงแหลงขอมูลหนึ่งจากหลายๆ แหลงจะเปนผูอํานวย
ความสะดวกใหแกผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนใชกระบวนการคิดมากกวาการคนหาคําตอบที่ตายตัว
เพียงคําตอบเดียว  ใหถือวากระบวนการเรียนรูมีความสําคัญมากกวาเนื้อหาและใชกระบวนการ
กลุมในการเรียนรูรวมกัน 
 3. ส่ือการเรียนรู ที่สถานศึกษาจะตองจัดใหมีเพราะเปนสิ่งที่ชวยใหครูและผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนไดสะดวกยิ่งขึ้น   ชวยใหผู เ รียนเกิดการเรียนรูที่ดีตาม
กระบวนการตางๆ ที่หลักสูตรตองการ  
 4.  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู เปนองคประกอบที่ สําคัญที่จะชวย
ตรวจสอบคุณภาพของผูเรียน วาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ 
คุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ซึ่งเปนผลมาจาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม เพียงใด 
ผลการประเมินจะชวยใหครูผูสอนรูขอบกพรองหรือความกาวหนาของผูเรียน ทําใหสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรูและวิธีการแกปญหาหรือพัฒนาใหเหมาะสมได กิจกรรมการประเมินผลการ
เรียนรูสามารถดําเนินการได 3 ระดับ คือ 
  4.1 การประเมินระดับชั้นเรียน เปนหนาสําคัญที่ครุผูสอนจะตองประเมินผูเรียน
ในแตละรายวิชา เพื่อรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล โดยใชวิธีการที่หลากหลาย และควรทําอยาง
ตอเนื่องควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
  4.2 การประเมินผลระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ความกาวหนาดานการเรียนรูเปนรายชั้นป และชวงชั้นของสถานศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไป
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู เพื่อนําผลการ
ประเมินไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชวงชั้น  
  4.3 การประเมินผลระดับชาติ  สถานศึกษาจะตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในป
สุดทายของแตละชวงชั้น ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ ในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

26

ไดแก   ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สั งคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ภาษาตางประเทศ และกลุมสาระอื่นๆ ตามที่กระทรวงกําหนด ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะ
นําไปใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 กรมวิชาการ (2545 : 9) กลาวถึงกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ที่
เปนแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  ไวดังนี้ 

 1. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ 
 2.  กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 4.  กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละชวงชั้น 
 5.  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายป รายภาค 
 6.  จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
 7.  จัดทําหนวยการเรียนรู 
 8.  จัดทําแผนการเรียนรู 
 9. กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 10.  กําหนดสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
 11.  กําหนดการวัดผลและประเมินผล 
 12. บริหารจัดการงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ และบุคลากรให

สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 
ขั้นตอนการบริหารหลักสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตรใหไดผลดีและบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรไดอยางมี            
ประสิทธิภาพนั้นตองมีข้ันตอนการบริหารหลักสูตรอยางชัดเจนซึ่งมีนักการศึกษาไดเสนอขั้นตอน
ไวดังตอไปนี้ 
 สงัด   อุทรานันท (2532 : 156-167) ไดเสนอขั้นตอนในการบริหารและจัดการ
หลักสูตรประกอบดวย 
 1. งานเตรียมบุคลากร เปนเรื่องสําคัญมากเพื่อใหครูและบุคลากรมีความรูความ
เขาใจในแนวคิด หลักการ จุดประสงค ตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

 2. การจัดครูเขาสอน ที่ตองคํานึงถึงความรูความสามารถและบุคลิกภาพของครู 
แตละคนวาสอดคลองกับวิชาที่สอน และระดับช้ัน หรืออายุของนักเรียนหรือไม 
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 3. การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตร คือ การจัดทําเอกสารหลักสูตร ส่ือการสอน
ตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน 

 4. การบริการหลักสูตรในโรงเรียน คือ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียน เชน 
หองสมุด หองสื่อการสอน และเครื่องมือวัดผลและประเมินผล เปนตน  
 ปรียาพร    วงศอนุตรโรจน (2535 : 60-67)  ไดแบงกระบวนการบริหารหลักสูตรเปน 3    
ข้ันตอน คือ 
 1. ข้ันเตรียมการ เปนการวางแผนการใชหลักสูตร โดยการเตรียมการเกี่ยวกับ  
หลักสูตร  
 2. ข้ันดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งมีทั้งฝายปฏิบัติการ
หลักสูตร และฝายสนับสนุน ตลอดจนฝายควบคุมการใชหลักสตูร 
 3. ข้ันประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร เมื่อมีการนําหลักสูตรไปใชควร
จะตองมีการประเมินผลเกี่ยวกับหลักสูตร  วัตถุประสงคของการประเมินผลนั้นเพื่อพิจารณา
ตัดสินใจวาหลักสูตรจะตองมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม  
 วัฒนาพร  ระงับทุกข (2544 : 4) กลาววา ภารกิจอันสําคัญยิ่งของสถานศึกษาในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาคือกระบวนการบริหารหลักสูตร เพราะหลักสูตรคือแผนแมบทของการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังนี้  

1.  การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
2.  การจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
3.  การกําหนดสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป รายภาค 
4.  การออกแบบการเรียนรู 
5.  การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
6.  การกําหนดรูปแบบ วิธีการ เกณฑการตัดสินเอกสารหลักฐานการศึกษา 
7.  การพัฒนาระบบสงเสริม สนับสนุน 
8.  การเรียบเรียงเปนหลักสูตรสถานศึกษา 

 นอกจากนี้ กรมวิชาการ (2545 : 8-12) ยังไดกําหนดภารกิจการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาไว 7 ดาน ดังนี้ 
 1. ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา สถานศึกษาจะตองดําเนินการ
เกี่ยวกับการสรางความตระหนักใหแกบุคลากร การเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรใหผูเกี่ยวของ
ไดรับทราบ จัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนระบบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

28

 2. ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   สถานศึกษาจะตองดําเนินการโดย
การศึกษาวิเคราะหขอมูล กําหนดปรัชญาและเปาหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กําหนดโครงสราง  หลักสูตร กําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรู กําหนดสาระของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กําหนดสื่อการเรียนรู และกําหนดการวัดผลและประเมินผล 

 3. ดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตร สถานศึกษาจะตองดําเนินการโดย
การสรางบรรยากาศการเรียนรู จัดหา เลือก ใช ทําและพัฒนาสื่อ จัดกระบวนการเรียนรู กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน วัดผลและประเมินผล แนะแนว การวิจัยเพื่อพัฒนาและการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

 4. ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร สถานศึกษาจะตองดําเนินการโดยการ
ประเมินคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก และการรายงานผล 

 5. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษาจะตองดําเนินการโดย
การวางแผนการนิเทศ ดําเนินการนิเทศ รวบรวม วิเคราะห สรุปผลและรายงานผล 

 6. ดานการสรุปผลการดําเนินงาน สถานศึกษาจะตองดําเนินการประเมินผลการใช
หลักสูตร สรุปผลการใชหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร และ
จัดการรายงานการประเมินผลเพื่อเผยแพรใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ 

 7. การปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร สถานศึกษาจะตอง
ดําเนินการนําผลการติดตามและรายงานผลการประเมินไปใชในการวางแผน ปรับปรุงการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 สรุปไดวา การบริหารจัดการหลักสูตรเปนกระบวนการที่ใชการจัดการทางกลยุทธใน
การที่จะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรใหบรรลุเปาหมาย รวมถึงการติดตามดูแลและประเมินผล
สําเร็จของหลักสูตร เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการทบทวน ตรวจสอบและแกไข
หลักสูตรตอไป 
 
การเปลี่ยนแปลงสูการบริหารจัดการสมัยใหม 
 ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกวา  กลยุทธในการบริหารที่ดีที่สุด  คือ การมุงเนน
คุณภาพและในปจจุบันคุณภาพเปนเรื่องของความพึงพอใจของลูกคาหรือผู รับบริการ  
ความหมายของ   คุณภาพจึงมุงใหลูกคาพึงพอใจหรือตรงตามความตองการของลูกคา ทาง
การศึกษาลูกคาหมายถึง  ผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ (กรมวิชาการ 
2544 : 5) 
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 การบริหารจัดการคุณภาพมีเปาหมายเพื่อสรางประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดใหแก    
องคกรรวมทั้งสถานศึกษาที่ไมอาจหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและ
เทคโนโลยีตางๆ ตนตองมีความพรอมที่จะเรียนรู และเต็มไปดวยการสรรคสรางเพื่อสนองตอบ
การเลือกของลูกคา การบริหารจัดการองคกรสมัยใหมจึงตองมีลักษณะดังนี้ (กรมวิชาการ 2544 : 
6-8) 
 - องคกรโดยทั่วไปจะมีขนาดเล็กลง  และใชกําลังคนนอยลง   การจัดการการศึกษา
ก็เชนกันสถานศึกษาก็จะมีขนาดเล็กลง  แตละตึกหรือแตละชั้นอาจเปนสถานศึกษาแตละแหงที่มี
นักเรียนตั้งแต  50  -  300  คน  เพราะการจัดการการศึกษาจะตองจัดใหเหมาะสมกับผูเรียน 
แตละคนซึ่งควรไดรับการดูแลและพัฒนาเปนรายบุคคล 
 - การจัดโครงสรางองคกรจะใชทีมงานเปนฐานเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  ซึ่ง
ประกอบดวยบุคคลที่มีความชํานาญแตกตางกัน  ลดความเปนสังกัด  แตเพิ่มการประสานงานกับ
กลุมบุคคลที่จะทําใหงานสําเร็จ 
 - ใหอํานาจการตัดสินใจแกผูปฏิบัติงานมากขึ้น  โดยที่หลักการคุณภาพ  คือ  การ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาอยางรวดเร็ว  ฉะนั้นกลุมบุคคลที่ใกลชิดลูกคาที่สุด  จะตอง
ไดรับมอบอํานาจการตัดสินใจที่จะสามารถเปรียบเทียบสินคา  หรือบริการใหเปนที่พึงพอใจแก
ลูกคาได  ในสถานศึกษา  ครูเปนผูใกลชิดผูเรียนมากที่สุด  มีขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนมากที่สุด  
จะตองไดรับอํานาจในการตัดสินใจ  และการรวมตัดสินใจระดับนโยบายเพื่อจักไดปรับปรุง  แกไข  
พัฒนาไดตรงตามความตองการเพื่อสนองความตองการผูเรียนอยางเต็มที่ 
 - สายการบริหารจะนิยมแบบราบมากกวาแบบปรามิด เมื่อบุคลากรมีความรูมาก
ยิ่งขึ้น  ความตองการใหมๆ  เกิดมากขึ้น  การจัดการองคกรจึงมีแนวโนมเปนแนวราบ  ไมมีสาย
การบริหารงานหลายชั้น  ทําใหมีการตัดสินใจที่ดีอยางฉับไวข้ึน  และการดําเนินงานรวดเร็วขึ้น 
 - การปฏิบัติงานเนนความเปนสวนหนึ่งของทีมและความเปนกระบวนการหนึ่งของ
ระบบมากกวาเปนเฉพาะหนาที่   ฉะนั้นตองทํางานอยางไรใหมีประสิทธิภาพมีคุณคาเพิ่มในการ
ปฏิบัติ  กอนสงตอไปยังผูรับชวงงานกลุมอ่ืนตอไป  โดยที่คุณภาพคือ  การสรางความพึงพอใจ
ใหแกลูกคาดังนั้นในการปรับปรุงคุณภาพจะตองหาใหไดวาใครคือ  ลูกคาและลูกคาตองการอะไร  
แลวปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหสนองความตองการนั้น 
 - ฐานอํานาจในองคกรจะเปลี่ยนไป  การดําเนินงานที่บังเกิดผลสําเร็จจะไมได
ข้ึนอยูกับการสั่งการอยางเปนทางการจากผูมีตําแหนงและอํานาจหนาที่เทานั้น  แตจะขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการระดมทรัพยากรบุคคลที่มีแนวคิดดีๆ  การสรรหาบุคลากรที่สามารถนํา
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แนวคิดไปปฏิบัติ  ตลอดจนการทํางานรวมกับกลุมบุคคลทั้ง  2  ประเภทดังกลาวเพื่อใหงาน 
บังเกิดผล    ฉะนั้นความสําเร็จขององคกรจะขึ้นอยูกับการยอมรับและพันธะผูกพันรวมกันของ
บุคลากร 
 - องคกรสมัยใหมจะเปนองคกรที่ใชความรูเปนฐาน  บุคลากรในองคกรจะมีความ
เปนวิชาชีพ  ทํางานในบรรยากาศที่รวมกันกําหนดกฎเกณฑของกิจกรรม  บทบาทของผูบริหารจะ
ปรับเปล่ียนเปนผูชวยเหลือใหสามารถทํางานไดบังเกิดผล  โดยการสงไปฝกอบรม  การให
คําปรึกษาอํานวยความสะดวก  และจัดหาทรัพยากรที่ตองการให 
 - องคกรสมัยใหมเนนการสรางวิสัยทัศนและทัศนคติของบุคคลในองคกร  การ
กําหนดวิสัยทัศนและคุณคาอยางชัดเจน  และทําใหพนักงานมีพันธะผูกพันกับวิสัยทัศนและ
คุณคานับวันจะเพิ่มความสําคัญยิ่งขึ้นเพราะเปนทิศทางของการพิจารณาดําเนินการที่ตองการ
ส่ือสารใหชัดเจนวาองคกรชูธงมุงหนาไปทางใด  เพื่อวาบุคคลจะสามารถดําเนินงานในทิศทาง
ตามวิสัยทัศน  และคุณคาขององคกรได 
 - ภาวะ การนําและความรูความเขาใจในพฤติกรรมศาสตรจะมีความสําคัญยิ่งขึ้น  
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  จะเกี่ยวของอยางมากกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   
การกระจายอํานาจการตัดสินใจ  ใหแกบุคลากรระดับลาง  การสรางความรูสึกเปนเจาของกิจการ  
ส่ิงเหลานี้ตองอาศัยเทคนิคการดําเนินงานขององคกรเชนไรจึงจะใหบังเกิดผลลัพธสูงสุด 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีข้ึนจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับกระบวนการและ
วิธีการที่เคยเนนแตเร่ืองการเรียนการสอน ปรับไปสูการบริหารโดยการกระจายอํานาจไปยัง       
โรงเรียนที่เปนหนวยปฏิบัติและใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา
อยางแทจริง  ซึ่งในการกระจายอํานาจของการบริหารนั้นทําใหสถานศึกษามีอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบและมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ ในการตัดสินใจสั่งการเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษา ทั้งดานหลักสูตร การเงินงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปของ
สถานศึกษาเอง การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการบริหารจัดการที่สนับสนุนการใชหลักสูตร
ใหมีประสิทธิภาพรวมทั้งสรางความเขมแข็งใหกับองคกร  จึงตองใชรูปแบบการบริหารจัดการโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management)  
 
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(School - Based Management) 
        การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนแนวทางในการปฏิรูประบบการบริหาร
การศึกษาเพื่อกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา
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โดยมุงหวังใหการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญที่จะเพิ่ม
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ปรากฏชัดเจนตาม
มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ระบุวา “ใหกระทรวงกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 25) 
 
ความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจาก
สวนกลางหรือเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา และ
สถานศึกษารวมกันบริหารจัดการสถานศึกษาใหสอดคลองและตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน ของผูปกครองและของชุมชนมากที่สุด ซึ่งในความหมายของ School Based 
Management นั้น มีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังนี้ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 : 13) ไดใหความหมายของ 
School  Based  Management : SBM  วา เปนยุทธศาสตรหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา โดย
การถายโอนอํานาจการตัดสินใจจากรัฐหรือเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษาตางๆ สอดคลอง
กับ อุทัย บุญประเสริฐ (2545 : 10) ที่ไดใหความหมายของ School  Based  Management : 
SBM  วา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการปฏิวัติการศึกษา จะทําใหผูบริหารการศึกษา  
ครู นักเรียน และผูปกครองมีอํานาจควบคุมกระบวนการจัดการศึกษามากขึ้น โดยมีหนาที่
ตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากรและหลักสูตรสอดคลองกับ American Association of 
School Administrators (1988, อางถึงใน  อุทัย บุญประเสริฐ 2545 : 13) ที่ไดใหความหมายไว
วา เปนกลยุทธในการปรับปรุงการศึกษาโดยเปลี่ยนอํานาจหนาที่ การตัดสินใจไปจากระดับรัฐ
หรือเขตการศึกษาไปยังแตละโรงเรียน โดยใหผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผูปกครองมี
อํานาจควบคุมกระบวนการจัดการศึกษามากขึ้นโดยมีหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ 
บุคลากรและหลักสูตรนอกจากนั้น เดวิด (David 1989, อางถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ 2545 : 13) 
ยังไดกลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนแนวทางหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา โดย
การกระจายอํานาจจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนใหมากขึ้น จะทําใหประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงขึ้น
มีความยืดหยุนมากขึ้นและมีผลผลิตมากขึ้น และ เชง (Cheng 1996, อางถึงใน อุทัย  
บุญประเสริฐ 2545 : 15) กลาววาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทําใหผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่ง
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ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะครู ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ ซึ่งมารวมตัวกันเปน
คณะกรรมการโรงเรียน ไดมีโอกาสรวมจัดการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน 
ผูปกครอง ชุมชนสงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 สรุปวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนกระบวนการกระจายอํานาจทาง
การศึกษาไปยังโรงเรียนใหมากขึ้นโดยใหผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผูปกครองมีอํานาจ
ควบคุมกระบวนการจัดการศึกษาและมีหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากรและ
หลักสูตร การจัดการศึกษาก็เปนไปตามความตองการของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนสงผลให
โรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
หลักการสําคัญของการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการลดบทบาทการจัดการศึกษาจากสวนกลาง  
และเพิ่มบทบาทการจัดการศึกษาใหทองถิ่น  สถานศึกษาเปนหลักสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา  
มีหลักการและแนวคิดสําคัญซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542 : ค-ง) และ     
อินทิรา หิรัญสาย (2545 : 3-5) ไดกลาวไวสอดคลองกันในหลักการสําคัญตอไปนี้ 
  1. การกระจายอํานาจ  (Decentralization)  โดยการตัดสินใจและใชอํานาจของ
สถานศึกษาผานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานดวยวิชาการ  เกี่ยวกับหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน  งานบุคลากร  งานบริหารงบประมาณ  และงานบริหารทั่วไป 
 2. การมีสวนรวม  (Participation)  โดยการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย  
ประกอบดวยผูบริหาร  ครู-อาจารย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูปกครอง  ชุมชน  
และนักเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจของการบริหารและการจัดการศึกษา 
 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ  (Information)  โดยการกระจายสารสนเทศ  จาก
สวนกลางสูเขตพื้นที่และสถานศึกษา  รวมทั้งจากผูบริหารสูครู  ผูปกครอง  ชุมชน  นักเรียน  และ
ประการสําคัญ  สารสนเทศจะเปนปจจัยพื้นฐานที่จะนํามาใชในการตัดสินใจทั้งทางดานวิชาการ  
บุคลากร  งบประมาณและการบริหารทั่วไป 
 4. การพัฒนาความรูและทักษะ  (Knowledge and Skill)  สถานศึกษาจะตอง  
พัฒนาความรูและทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง  และ
ชุมชน  เชน  ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  
(Performance-Based Budgeting : PBB)  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
เปนตน 
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 5. การตรวจสอบและความโปรงใส  (Accountability and Transparency)  โดย
บุคคลที่มีสวนไดสวนเสีย  สามารถตรวจสอบความถูกตองยุติธรรม  มีความชัดเจนในการบริหาร
และจัดการของสถานศึกษาได  ซึ่งการกําหนดนโยบาย  และควบคุมมาตรฐาน  ตลอดจนการ
ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการ  เพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานใหเปนไปตาม
นโยบายแหงชาติ  เปนหนาที่ขององคกรอิสระ 
 6. การสรางแรงจูงใจ  (Rewards)  สถานศึกษามีอิสระในการบริหารและจัดการ  
โดยมุงเนนการกระตุนใหเกิดการสรางแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก  เพื่อใหเกิดการสรางพลัง
และความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน 
 
แนวทางการดําเนินงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนกลยุทธที่จะทําใหการปฏิรูปการเรียนรู และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประสบผลสําเร็จ เปนการพัฒนาเด็กไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขดัง แผนภูมิตอไปนี้  
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แผนภูมิที่ 3  แนวทางการดําเนินงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
ที่มา  :   อินทิรา  หิรัญสาย, การบริหารและการจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน [ออนไลน], เขาถึง
เมื่อ  15  ธันวาคม  2548. เขาถึงไดจาก http://www.intira.net   
 
 อุทัย บุญประเสริฐ (2543 : 44 - 46) ไดกลาวถึงแนวทางการดําเนินการนํารูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยตอไปนี้  
 1. ตองมีการถายโอนอํานาจหนาที่การบริหารจากหนวยงานบริหารสวนกลางไปยัง
ผูบริหารโรงเรียนอยางแทจริง โดยผูบริหารโรงเรียนก็ตองใชอํานาจหนาที่นั้นรวมกับครู ผูปกครอง 
และผูแทนจากชุมชน  
 2. มีการกําหนดอํานาจหนาที่ (Authority) ซึ่งไมใชเปนการปดภาระความรับผิดชอบ 
การมอบอํานาจหนาที่จะมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับภาระงาน บทบาทและความรับผิดชอบของ    
ผูรับมอบอํานาจ  

การปฏิรูปการศึกษา 

ปฏิรูปการเรียนรู การประกันคุณภาพ การบริหารโดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน 

ความคาดหวังของนักเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน โรงเรียน 

สังคม ประเทศ 

- การศึกษาตลอดชีวิต 
-สังคมมีสวนรวม 
-พัฒนาการเรียนรูตอเนื่อง 

เปาหมายการศึกษา   เกง  ดี  มีสุข 
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 3.  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตองรูจุดประสงคการปฏิบัติงาน บทบาท หนาที่ ความ
รับผิดชอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งของตนและของผูอ่ืน  
 4.  บุคลากรในโรงเรียนและในสํานักงานเขตการศึกษา จะตองไดรับการฝกอบรม 
เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ตองเรียนรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนบทบาท และการสื่อสาร 
 5.  มีการพัฒนาวิชาชีพและฝกอบรมใหแกครูและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับ การ
จัดการ การแกปญหาหลักสูตรและการสอน และไดรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการ 
ฝกอบรม และมีเวลาสําหรับการประชุมอยางสม่ําเสมอ  
 6.  ไดรับการสนับสนุนจากบุคลากรในโรงเรียน  
 7.  จะตองจัดใหมีระบบการติดตอส่ือสารอยางเสรี บุคลากรสามารถติดตอส่ือสารกัน 
ทั้งในสายงาน ขามสายงาน หรือขามองคการได  
 นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาตองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหาร เชน 
ในเรื่องการตัดสินใจ การสั่งการ การแกปญหา กลุมสัมพันธ การวางแผนหลักสูตรและการเรียน
การสอน งบประมาณ การบริหารบุคคล และผูบริหารโรงเรียนตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติม
เกี่ยวกับทักษะภาวะผูนําดวย  
 สําหรับการดําเนินงานในรูปแบบการบริหาร โดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยโรงเรียนเปน
หลักในการตัดสินใจ ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้  
 1.  ประโยชนที่จะเกิดแกนักเรียน  
 2.  ความรับผิดชอบตอผลงาน  
 3.  ความเที่ยงธรรม  
 4.  การบริหารทรัพยากรอยางคุมคา  
 5.  เนนการมีสวนรวม  
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไมไดมีรูปแบบหรือสูตรสําเร็จ เปนการบริหาร 
จัดการที่เปนไปตามความตองการของโรงเรียนเอง โดยการมีสวนรวมของ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ที่มีความรวมมือรวมใจ ลงมือปฏิบัติ ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องจนเปนรูปแบบที่
เหมาะสมหรือมีลักษณะเฉพาะโรงเรียนนั้นๆ   
 
กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management Process) 
 กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น สามารถสรุปใจความสําคัญตางๆ ของ
การดําเนินงานได (สมชัย พุทธา 2546 : 21-26) ดังนี้  
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 1. การวิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน  
  การวิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน เปนขั้นตอนที่สําคัญ ที่จะทําใหโรงเรียนไดรู
คุณภาพที่แทจริง รูจุดแข็ง จุดออนที่ตองปรับปรุง แกไข จากฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เปน
ปจจุบันและมีคุณภาพ  
 2.  การกําหนดวิสัยทัศน  
  นโยบาย เปาหมายฯ การกําหนดวิสัยทัศน เปนเสมือนภาพอนาคตที่โรงเรียน
ตองการใหเกิดขึ้น เปนกระบวนการสรางและสานวิสัยทัศนที่จะทําใหทุกคนที่เกี่ยวของมีความ
ผูกพัน มุงมั่น และรวมดําเนินการไปสูทิศทางที่ตองการ โดยกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร และ
เปาหมายที่เฉพาะเจาะจงสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
 3. การรวมวางแผน  
  การรวมคิดรวมวางแผนที่จะไปสูวิสัยทัศน เปาหมายของโรงเรียนจะตองวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือจัดทําธรรมนูญ โรงเรียนซึ่งเปนแผนระยะ 3 - 5 ป และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปที่จะเปนยุทธศาสตรในการดําเนินงาน  
 4. การรวมดําเนินงาน  
  การดําเนินงานเปนการนําแผนไปสูการปฏิบัติตามที่กําหนดไว มีการตัดตามงาน 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลและทําการประเมิน ปรับปรุง แกไข
อยางเปนระบบตอเนื่อง มุงเนนการควบคุมภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
 5. การรวมประเมินผล 
  การประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน เปนการแสดงความรับผิดชอบใน
ผลลัพธของการตัดสินใจอยางอิสระของโรงเรียน วาสามารถจัดการศึกษาไดมีคุณภาพเพียงใด ถอื
วาเปนกระบวนการตรวจสอบและทบทวน การทํางานของโรงเรียน หรือการประเมินตนเอง (Self - 
Study Report : SSR) เพื่อนําไปสูการพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา โดย
อาศัยตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินที่กําหนด ทําใหโรงเรียนมั่นใจในประสิทธิผลของการพัฒนา
ตนเอง และถือวาการประเมินตนเอง เปนหัวใจสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
เพื่อการเผยแพรใหสาธารณชนไดรับรู ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมรอรับการประเมินจาก
ภายนอก  
 ในการจัดกระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูการปฏิรูป
การศึกษานั้น โรงเรียนควรดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (อินทิรา หิรัญสาย 2548  : 8) 
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 1. สํารวจตนเอง เพื่อใหทราบสภาพปจจุบัน โดยใชขอมูลสารสนเทศและวิเคราะห  
มาตรฐานการศึกษาเปนตัวเทียบเคียง  
 2.  จัดทําแผนคุณภาพ หรือที่เรียกวา ธรรมนูญสถานศึกษาหรือธรรมนูญโรงเรียนโดย  
  2.1  กําหนดนโยบายคุณภาพ หรือวิสัยทัศน ของสถานศึกษา  
  2.2  กําหนดเปาหมายการพัฒนา  
  2.3  กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา และบทบาทของ นักเรียน  
  2.4  จัดทําแผนปฏิบัติการ (โครงการ/งาน/กิจกรรม) ตามสภาพความตองการ 
จําเปนของสถานศึกษาที่มุงปรับปรุงใหการจัดการศึกษาไดมาตรฐาน  
 3.  ทบทวนระบบโครงสรางการบริหารงาน/งานบริหารบุคลากร โดยจัดปรับเปลี่ยน
บุคลากรใหเหมาะสมกับงาน หรือมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของ
บุคลากร  
 4.  จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ระดับโรงเรียน หมวด/ฝาย/งาน และบุคคล  
 5.  ปฏิบัติงานตามแผนและการจัดโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน  
 6.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน (Self - Study Report : SSR) โดยประมวลผล
การดําเนินงานของบุคลากร ฝาย/หมวด/งาน จนถึงระดับโรงเรียน  
 การบริหารจัดการที่เปนระบบจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองพัฒนาวิธีการและ        
ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการที่จะสรางความสัมพันธของการพัฒนาระดับและความเขมแข็ง
ของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการ
บริหารทั่วไป โดยนําวิชาการที่หลากหลายมาประยุกตใช เชน วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง ไดแก 
Plan Do Check และ Action (PDCA) ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งที่นิยมนํามาใชในการบริหาร
จัดการที่แสดงการทํางานที่สมบูรณและเปนระบบ 
 
การจัดการคุณภาพทั้งระบบ (Total Quality Management  : TQM) 
 ปจจุบันนี้เครื่องมือของการพัฒนาที่เรียกวาการจัดการคุณภาพทั้งระบบ (Total 
Quality Management  : TQM) เปนสิ่งที่วงการศึกษาใหความสนใจและนําแนวคิดนี้มาใชในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น ดังมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการจดัการทัง้
ระบบ (Total Quality Management  : TQM) ไวหลายทานดังนี้ 
 ออคแลนด  (Oakland  1989, อางถึงใน สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 2546 : 404) 
และ วิลเลี่ยม  (Williams 1994, อางถึงใน สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ  2546 : 404)   อธิบาย
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วา  การบริหารงานแบบมุงคุณภาพทั่วทั้งองคกรเปนแนวคิดในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิผลและ
มีความยืดหยุนในภาพรวมของธุรกิจ  วิธีการและเทคนิคของ  TQM  สามารถประยุกตใชในทุก
องคกรไดเปนอยางดี ทั้งยังเปนกระบวนการสรางสภาพแวดลอมซ่ึงเปนการบริหารจัดการที่มุงให
เกิดการปรับปรุงคุณภาพอยางถาวร  (Create Constantly Improving)  เปนรูปแบบของการมุง
บรรลุเปาหมายที่เปนไปไดมากที่สุดของคุณภาพการผลิตและการบริการ สอดคลองกับ ทวี  
บุตรสุนทร (2544  : 12) ที่ไดใหคํานิยามของ  TQM  วา คือ  กิจการที่พนักงานทุกคน  ทุกระดับ  
และทุกหนวยงาน  ทําหรือชวยกันทําเปนกิจวัตรประจํา  เพื่อปรับปรุงงานอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง  โดยทําอยางมีระบบ  ทําอยางเชิงวิชาการ  อิงขอมูลและมีหลักการที่สมเหตุสมผล  เพื่อ
จุดมุงหมายที่ทําใหลูกคาพึงพอใจในคุณภาพของสินคาและบริการ  นอกจากนี้ ปริทรรศน        
พันธุบรรยงก (2545 : 22) เห็นวา  TQM  เปนปรัชญาของการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  ซึ่งทําให
หนวยงานหรือองคกรใดๆ  มีเครื่องมือในทางปฏิบัติ  เพื่อการสนองและกาวล้ําเหนือความจําเปน  
ความตองการและความคาดหวังในปจจุบันและอนาคตของลูกคาโดยใหความหมายของ  TQM 
ไวดังนี้ 
 T : Total   หมายถึง   สมบูรณแบบ  เปนกระบวนการที่ครบวงจร  เปนอันหนึ่ง 
อันเดียวกันและดําเนินอยางทั่วถึงทั้งองคกร 
 Q : Quality หมายถึง ความสามารถในการสนองความตองการหรือเกิดความตองการ
ของลูกคาอยางสม่ําเสมอ 
 M : Management  หมายถึง การจัดการในการสรางสรรคประโยชนใหลูกคาดวย
ความสามารถของเรา 
 สวน วิทูรย  สิมะโชคดี (2541 : 12) ไดใหคําจํากัดความที่เปนรูปธรรมมากขึ้นวา  
TQM  เปนระบบบริหารที่พนักงานทุกระดับ  ตั้งแตระดับสูงสุด  จนถึงระดับตํ่าสุด  ในทุกฝาย  
ทุกแผนก  ในทุกข้ันตอนการผลิต  ดําเนินกิจกรรมกลุมปรับปรุงคุณภาพของสินคา  บริการและ
มาตรฐานการทํางานอยางตอเนื่อง  โดยใช  วิธีคิดและวิธีการ  อยางเปนระบบ, แบบ  PDCA, 
แบบเชิงสถิติ  ใชเครื่องมือควบคุมคุณภาพ  ควบคูกับการสงเสริมการศึกษาหาความรูและพัฒนา
จิตสํานึกตอคุณภาพในหมูพนักงาน  ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชอยูใหมี
ความกาวหนาตลอดเวลา  โดยมี  วัตถุประสงค  เพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคา, พนักงานของ
บริษัท, และสังคมไปในทิศทางที่กําหนดไวใน  แผนยุทธศาสตร  การดําเนินธุรกิจเพื่อมุงบรรลุ  
วิสัยทัศนขององคกรที่สอดคลองกับภาวะแวดลอมทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
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 จากความหมายของนักวิชาการที่สําคัญดังกลาวแลว  พอจะมองภาพรวมไดวา  TQM  
คือ  แนวทางในการบริหารขององคกรที่มุงเนนเพื่อคุณภาพ  โดยสมาชิกทุกคนขององคกรมี 
สวนรวมและมุงหมายผลกําไรในระยะยาว  ดวยการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  รวมทั้งการ
สรางผลประโยชนแกหมูสมาชิกขององคกรและแกสังคมดวย  เปนระบบบริหารทั่วทั้งองคกร  มา
จากภาษาอังกฤษวา  Total Quality Management 
 T  :  Total  หมายถึง  ทุกคน  ทุกระดับ  ทุกหนวยงาน  และทุกวัน 
 Q  :  Quality  หมายถึง  คุณภาพสินคา  คุณภาพบริการ  และคุณภาพของงาน
ประจําวันทุกชนิดที่เปนไปตามที่ลูกคาทั้งภายในและภายนอกตองการ  หรือทําใหลูกคาพอใจ  
(Satisfy)  ทําใหลูกคาสุขใจ  (Delight)  ทําใหมากกวาที่ลูกคาพอใจเกินความคาดหวังของลูกคา  
(Over Expectation)  โดยใชหลักการประกันคุณภาพ  มีการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  
พยายามลดตนทุน  รวมถึงคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
 M  :  Management  หมายถึง  การจัดการ  การบริหาร  โดยใชการบริหารนโยบาย  
(นโยบาย  =  เปาหมาย  +  ปฏิบัติ)  ดวยทีมกลุมงาน  โดยใหโอกาสทุกคนมีสวนรวมบริหารดวย
ระบบขอมูล  ใชการบริหารดวยกิจกรรมที่ชวยแกไขปญหาและปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง 
 
แนวคิดของการจัดการคุณภาพทั้งระบบ (Total Quality Management  : TQM)  
  ในการจัดการคุณภาพทั้งระบบนี้ไดมีนักวิชาการและนักบริหารไดเสนอแนวคิดของ
การจัดการคุณภาพทั้งระบบ (TQM) ไวดังนี้ 
 ปริทรรศน  พันธุบรรยงก (2545 : 34) และ วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2541 : 12-25) ได
กลาวไวสอดคลองกันวาการจัดการคุณภาพทั้งระบบนั้นองคกรจะตองดําเนินการตามลักษณะ
สําคัญของระบบดังนี้ 
 1. สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา  (Customer Satisfaction)  จัดวาเปนแนวคิดที่
เปนพื้นฐานมากที่สุดและสําคัญที่สุดของคิวทีเอ็ม  ขณะเดียวกัน  ก็เปนแนวคิดที่ถูกหลงลมืไดงาย
ที่สุด  การสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา  ไมสามารถเขียนเปนกฎระเบียบการปฏิบัติงานใหแก
พนักงานปฏิบัติตามได  หากแตตองปลูกฝงทัศนคติและจิตสํานึกใหแกพนักงานเพียงสถานเดียว
เทานั้น 
 2. มีจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม (Business Ethics and Social 
Responsibility)  อาจารยประสิทธิ์  ตันสุวรรณ  ไดแจกแจงแนวคิดขอนี้ไว  8  ประการ  ตอไปนี้ 
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  2.1 ไมเอารัดเอาเปรียบลูกคา  คุณภาพ  คือ  ความพึงพอใจของลูกคา  การผลิต
สินคาและบริการที่มีคุณภาพ  คือการสรางมูลคาเพิ่มอันเปนที่ตองการของลูกคาอยาง
ตรงไปตรงมา 
  2.2 ไมเอารัดเอาเปรียบลูกจาง  หมายถึง  การแบงปนผลประโยชนใหแกพนักงาน   
ลูกจางยุติธรรม 
  2.3 ไมเอารัดเอาเปรียบผูถือหุน  ผูถือหุนเปนผูออกเงินลงทุนใหแกบริษัทกูยืม
เพื่อใหสามารถริเร่ิมและดําเนินกิจการตางๆ  ไดโดยราบร่ืน  โดยผูถือหุนคาดหวังในสวนแบงปน
ผลเปนคาตอบแทนแลกกับการแบกรับความเสี่ยง 
  2.4 ไมเอารัดเอาเปรียบผูสงมอบ  อันไดแกการตั้งใจชะลอการจายเงินที่ควรชําระ
เปนคาสินคาใหแกผูสงมอบใหยืดยาวเกินกวากําหนดนานๆ  หรือที่รายยิ่งกวานั้นก็คือการเบ้ียวไม
จายเงินเลย  โดยอางเหตุผลตางๆ  อันไมชอบธรรม 
  2.5 ไมเอารัดเอาเปรียบราชการ  ก็คือ  ไมโกงภาษี  หรือเสียภาษีไมครบถวน  ไม
ละเมิดกฎขอบังคับของทางราชการ  เชน  ใชรถบรรทุกของเกินน้ําหนักทําใหถนนหนทางเสียหาย  
ขายสินคาใหราชการในราคาแพง  ออกเอกสารสิทธิบนที่ดินในเขตปาสงวน  เปนตน 
  2.6 ไมเอารัดเอาเปรียบสังคม  และ  ไมเอารัดเอาเปรียบสิ่งแวดลอม  คือการ
ชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม  เชน  การไมปลอยน้ําเสียลงคลอง  การไมปลอยมลพิษ  ฯลฯ 
  2.7 ไมเอารัดเอาเปรียบคูแขง คือ ไมใชอํานาจทางการเมืองมาปกปองคุมครองให
คุณกับตนเองใหโทษกับคูแขง ไมติดสินบนขาราชการเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจอันไมชอบ
ธรรม 
 3. ใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา (Human Resources Development) 
การบริหารคุณภาพที่ถือวาคนเปนศูนยกลาง  สินคาและบริการที่มีคุณภาพจะเกิดขึ้นไดจาก
พนักงานที่มีคุณภาพเทานั้น  วิธีการพัฒนาบุคลากรในบริษัทแบบทีคิวเอ็มสามารถทําไดหลายวิธี  
ดังนี้ 
  3.1 การพัฒนาตนเองโดยริเร่ิมจากตัวพนักงานเอง  (Self-Enlightenment)  วิธีนี้
บริษัทจะกระตุนและสงเสริมใหพนักงานแตละคนวางแผนอนาคตระยะยาวของตนเองโดยอิสระ
แลวใหไปสมัครเขารับการศึกษาหรืออบรมสัมมนาดวยตนเอง  เชน  เรียนตอหลักสูตรปริญญาโท  
ภาคค่ํา  หลักสูตรการศึกษาทางไปรษณีย  เปนตน 
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  3.2 การฝกในขณะทํางาน  (On-the-Job-Training)  โดยผูบังคับบัญชาเปนผู
ถายทอดความรูและประสบการณของตนเอง  เกี่ยวกับการทํางานในความรับผิดชอบใหแก
ลูกนองโดยตรง 
  3.3 การฝกอบรมพนักงาน  (In-house Training)  เพื่อใหพนักงานรูจักวิธีการมอง
ปญหาจากมุมมองที่หลากหลายและแตกตางจากที่คุนเคย 
  3.4 การจัดตั้งกลุมศึกษาขึ้นภายในบริษัท  (Study Group)  เปนการรวมกลุมกัน
ข้ึนมาเองโดยพนักงานในสถานที่ทํางานเดียวกันเพื่อศึกษาหาความรู  แลกเปลี่ยนประสบการณ  
และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อแกไขปญหาและปรับปรุงวิธีการทํางานใหดี
ยิ่งขึ้น  กลุมควบคุมคุณภาพ  (QCC)  หรือ  กลุมเสนอแนะปรับปรุงงาน  (Kaizen Suggestion 
Team)  ก็เปนรูปแบบหนึ่งของกลุมศึกษาเชนนี้ 
  3.5 การสงพนักงานไปเขารวมการประชุมสัมมนาภายนอก  (Public Seminar)  
เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานไดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูรวมสัมมนาที่มาจากบริษัทอื่นๆ  
ทําใหไดรับความรู  เพิ่มพูนประสบการณ  และเกิดมุมมองทัศนคติใหมๆ  ที่พวกเขาอาจไมมี
โอกาสไดรับจากวิธีการฝกอบรมภายในบริษัท 
 4. ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการสรางคุณภาพ  (Total Participation)  บุคลากร
แตละคนจะมีบทบาทและความรับผิดชอบที่แตกตางกัน  โดยจําแนกตามระดับตําแหนงไดดังนี้ 
  4.1 ผูบริหารระดับสูง  (Top Management)  มีหนาที่จัดทํา  เปาหมายระยะยาว  
(วิสัยทัศน)  แผนระยะปานกลาง  เข็มมุงเปาหมายประจําป  ซึ่งชี้ทิศทางในการปรับปรุงคุณภาพ
ของสินคาและการบริการกําหนดและจาย  เข็มมุงประจําปไปสูการปฏิบัติในหนวยงานตางๆ  
ติดตามผลความคืบหนาเปนประจํา  เชน  ทุกเดือนหรือทุกไตรมาส  และสนับสนุนการแกไข
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อใหเข็มมุงบรรลุเปาหมาย  ตลอดจนพัฒนาระบบบริหาร
และพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนไป  ตลอดเวลา 
  4.2 ผูบริหารระดับกลาง  (Middle Management)  มีหนาที่ผลักดันการ
ปฏิบัติงานในฝายหรือหนวยงานที่ตนรับผิดชอบอยูใหสอดคลองรองรับกับเข็มมุงประจําปที่ไดรับ
มอบหมาย  ติดตาม  ความคืบหนาของเข็มมุงประจําฝายอยางสม่ําเสมอ  ทุกสัปดาห  ทุกครึ่ง
เดือน  ชวยเหลือช้ีแนะผูใตบังคับบัญชาในการคนหาปญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางการบรรลุ
เปาหมาย  วิเคราะหและคิดคน  วิธีการแกปญหาในการปฏิบัติงานประจําวัน  รวมปรับปรุง  
กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สรางมาตรฐาน  การปฏิบัติงานประจําวันและ
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ปรับปรุงใหมีระดับมาตรฐานสูงขึ้นตลอดเวลา  รวมมือกับผูบริหารในฝายอื่นๆ  เพื่อแกปญหาที่มี
ลักษณะครอมหลายสายงาน 
  4.3 ผูปฏิบัติงานในสายการผลิต  (Frontline Operator or Office Staff)  มีหนาที่
ปฏิบัติงานตามวิธีการทํางานมาตรฐาน  ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในระหวางทําการผลิตให
ไดตามขอกําหนด  มีสวนรวมในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 
 5. ใหความสําคัญแกกระบวนการทํางาน  (Process-Orientation)  แนวความคิด
องคกรแบบทีคิวเอ็ม  ใหความสนใจแกคุณภาพของ  2  ส่ิง  คือ  คุณภาพของผลิตภัณฑ  
(Product Quality)  ซึ่งหมายถึง  ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นตรงกับความตองการของลูกคาและ
คุณภาพของกระบวนการ  (Process Quality)  ซึ่งหมายถึง  ความสามารถของกระบวนการที่จะ
ผลิตสินคาหรือบริการออกมาไดตรงตามขอกําหนดดวยกรรมวิธีที่ประหยัด 
 6. กระบวนการถัดไปคือ  ลูกคาของเรา  (Next Process is Our Customer)  ก็คือ  
มุงแกไขปญหาปรับปรุงคุณภาพของงานในความรับผิดชอบของตนเองใหดีเสียกอน  มิใชมัวแต
โทษคนอื่น  หากทุกคนปฏิบัติตามแนวคิดนี้  ปญหาสวนใหญทั่วทั้งองคกรก็สามารถแกไขปรับปรุง
ได 
 7. บริหารดวยขอมูลจริง   (Management by Fact)  โดยถือคติพจน  4  ขอ  ดังนี้
  7.1 การบริหารคุณภาพเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งซึ่งยืนอยูบนความเปนจริง  
คุณภาพของผลิตภัณฑมิอาจเกิดขึ้นไดดวยการปลุกเสก  หากเกิดจากการบริหารจัดการอยางเปน
วิทยาศาสตร 
  7.2 คุณไมอาจบริหารสิ่งที่คุณไมสามารถวัดได  นั่นก็คือ  “ขอเท็จจริง”  ลวนเปน
ส่ิงที่วัดออกมาเปนตัวเลขไดทั้งสิ้น  ขอเท็จจริงที่เปนรูปธรรมสามารถวัดไดโดยตรง  ไดแก  จํานวน
สินคาที่ผลิตไดตอพนักงานหนึ่งคน  จํานวนของเสียในแตละวัน  สวนขอเท็จจริงที่เปนนามธรรมก็
สามารถวัดไดโดยออม  (วัดโดยการสํารวจทัศนคติ)  ไดแก  ความพึงพอใจหรือไมพอใจของลูกคา  
ขวัญกําลังใจของพนักงาน  ความนิยมของประชาชนตอรัฐบาล 
  7.3 การบริหารคุณภาพก็คือการทําใหขอเท็จจริงที่วัดไดเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลง  
(เพิ่มข้ึนหรือลดลง)  ไปในทิศทางที่พึงประสงคและในระดับที่ตองการ 
  7.4 คนเรามักจะไมรูวาตนเองยังไมรู  ขอเท็จจริงอันเปนปญหาที่เราจะตอง
ปรับปรุงมักเปนสิ่งที่อยูนอกเหนือขอบเขตความรับรูในขณะใดขณะหนึ่งของคน  ดังนั้น  คนเรามี
จิตใจเปดกวางที่จะยอมรับวาในโลกนี้ยังมีส่ิงที่เราไมรูอีกมากมายเหลือเกิน 
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 8. แกปญหาที่สาเหตุ  เนนการปองกันการเกิดปญหาซ้ํา  (Preventive Action)  
ตามปกติการแกปญหาในการทํางานจริงนั้น  แบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ  1)  แกปญหา 
เฉพาะหนา  (Immediate remedy)  2)  แกปญหาที่สาเหตุ  (Preventive action) เพราะเราเชื่อวา  
หากยังมีเหตุที่ทําใหเกิดปญหาดํารงอยูภายในกระบวนการผลิต  ก็ยอมกอใหเกิดของเสียหรือ
ความผิดพลาดขึ้นอีกไมวันใดก็วันหนึ่ง  การมุงขจัดสาเหตุของปญหาที่แฝงอยูในกระบวนการ
ผลิตใหหมดสิ้นไปจะนํามาซึ่งการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อรับประกันคุณภาพของสินคาไดรอย
เปอรเซ็นต 
 9. ใชกรรมวิธีทางสถิติ  (Statistical Methods)  กรรมวิธีทางสถิติมีประโยชนอยางยิง่
ซึ่งกิจกรรมการผลิตมีลักษณะกระทําซ้ําๆ  และใหขอมูลออกมาอยางสม่ําเสมอสะดวกตอการ
นําไปวิเคราะห 
 10. จัดลําดับความสําคัญของปญหา  (The Piority Principle)  ในสถานที่ทํางานของ
เราที่ใดก็ตามจะเต็มไปดวยปญหาจํานวนนับไมถวน  ดังนั้น  เราจําเปนตองเลือกหัวขอปญหา 
ที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจของเรามากที่สุดแลวระดมความพยายามทั้งหลายไปแกไขมันใหลุลวง 
ทีละขอ 
 11. ดําเนินการบริหารแบบ  PDCA  (Plan Do Check Action)  การบริหารคุณภาพก็
คือการหมุน วัฏจักร  PDCA  ซึ่ง  ยอมาจาก  Plan-Do-Check-Action  แปลวา  วางแผน  ปฏิบัติ  
ตรวจสอบ  ปรับปรุง  ซึ่งตองดําเนินการอยางมีวินัย  ใหครบวงจร  หมุนเวียนไปไมมีหยุดไมมี
หยอน   
 12. สรางระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ (Improving Standards) 
เปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ และระบบของกฎเกณฑที่ชวยทําใหการ
ปฏิบัติงานนั้นมีระดับคุณภาพสม่ําเสมอ 
 จะเห็นไดวาการนําระบบการบริหารจัดการคุณภาพทั้งระบบมาใชเปนงานที่ทาทาย
ที่สุด เพราะหมายถึงตองเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมสถานศึกษา ซึ่งเปนคุณคาที่บุคลากรใน
สถานศึกษายึดถือรวมกัน เพื่อใหสามารถบริหารจัดการใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 นอกจากนี้ กรมวิชาการ (2544 ค : 20-22) ยังไดกลาววา การดําเนินการบริหาร
จัดการโดยใชวงจร  PDCA  (Plan-Do-Check-Action) นั้นควรเริ่มจากการกําหนดเปาหมายหรือ      
มาตรฐานของสถานศึกษา แลว  วางแผน  (P)  เพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนด  จากนั้นจึงเริ่ม
ดําเนินการตามแผน  (D)  ในขณะที่ดําเนินการก็ทําการตรวจสอบ  (C)  วาดําเนินการไปแลว
นําไปสูเปาหมายหรือไมเพียงใด  แลวนําผลการตรวจสอบมาใชแกไข  ปรับปรุง  (A)  แลววางแผน
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ใหการดําเนินงานในขอตอไปดีข้ึน  ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองทําใหเปนวงจรตลอดเวลาดัง
ภาพแผนภูมิที่ 4 
 
 
 
 

การปรับปรุงพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 วงจรการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ที่มา  : กรมวิชาการ, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2544), 20. 
 
 สรุปวาวงจร  PDCA  ในการบริหารจัดการคุณภาพทั้งระบบนั้น  มีลักษณะพิเศษ  คือ  
ตองทําทุกคน  ทั่วทั้งองคกรตลอดเวลาตั้งแตการปฏิบัติงานประจําวันไปจนถึงดําเนินตามแผน
ระยะยาวหลายๆ  ป  มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  เพื่อมุงสูทิศทางที่กําหนดไวในวิสัยทัศนและ
แผนยุทธศาสตรขององคกร  
 นอกจากนั้นศึกษาการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ  คงไมอาจหลีกเลี่ยงที่จะกลาวถึง
จุดเนน  การจัดการ  14  ขอของเดมมิ่ง  (Deming’s  14 points)  เพื่อใหบรรลุผลคุณภาพ  ซึ่ง
ปจจุบันถือเปนหลักการคุณภาพที่ทั่วโลกนําไปใช  เดมมิ่งเปนชาวอเมริกันที่ไดสอนแนวคิดเรื่อง
คุณภาพอยางตอเนื่องใหแกวงการอุตสาหกรรมของญี่ปุนภายหลังสงครามโลกครั้งที่  2  ทําให
สินคาญี่ปุนผงาดขึ้นเปนสินคาที่มีคุณภาพดีเปนที่พึงพอใจไปทั่วโลก  ลํ้าหนาสินคาอเมริกันจน 
ทําใหนักธุรกิจของอเมริกาตองหันมาทบทวนระบบคุณภาพของตนเอง  ซึ่งกรมวิชาการ (2544 ค: 
21)ไดสรุปสาระสําคัญของหลักการคุณภาพ  14  ประการของเดมมิ่ง  ไดดังนี้ 

Action          Plan 
A       P 
C       D 

Check          Do 

มาตรฐาน 
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 1. มุงมั่นในการปรับปรุงสินคาและบริการตอเนื่องโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสามารถ
แขงขันได  ดําเนินอยูในธุรกิจและเพื่อการสรางงาน 
 2. ปรับเปลี่ยนปรัชญาการทํางานใหมใหทันยุคสมัย 
 3. สรางคุณภาพตั้งแตข้ันเริ่มตน  มิใชอาศัยการตรวจสอบขั้นสุดทายเมื่อสินคาผลิต
เสร็จเรียบรอยแลว  (ทําใหเกิดการสูญเสียเพราะสินคาที่บกพรองตองถูกตัดทิ้ง) 
 4. ราคาขายเพียงประการเดียวมิใชผลตอบแทนของธุรกิจ 
 5. มุงมั่นปรับปรุงระบบการผลิตและการใหบริการ 
 6. จัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับงานที่ทํา 
 7. สรางภาวะผูนํา 
 8. ขจัดความกลัว  เชน  กลัวองคความรูใหมๆ  กลัวการเปลี่ยนแปลงตลอดจนไมใช
ความกลัวในการบริหารจัดการ 
 9. ขจัดอุปสรรคระหวางแผนก  กลุม  ฝาย 
 10. ขจัดการตั้งคําขวัญที่มุงเนนเปาหมายเชิงปริมาณ  แตใหตั้งคําขวัญที่มุงแกไข
ขอบกพรองจากกระบวนการแทน  เชน  “ขอบกพรองเปนศูนย”  “ยกระดับผลผลิต”  “ลดความ
ซ้าํซอน”  เปนตน 
 11. ขจัดการตั้งเปาหมายเชิงปริมาณ 
 12. ขจัดอุปสรรคที่บั่นทอนความภาคภูมิใจในงาน 
 13. จัดใหมีโครงการอยางหลากหลายเพื่อใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
 14. จัดใหทุกคนมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงองคกร เพราะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เปนหนาที่ของทุกคน 

 สรุปไดวาการจัดการคุณภาพทั้งระบบ (Total Quality Management  : TQM) เปน
รูปแบบการบริหารที่เปนระบบเพื่อมุงปรับปรุงคุณภาพ และพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการ
แกปญหาและปรับปรุงระบบงาน ทั้งยังมีหลักการสําคัญอยูที่ความพึงพอใจของลูกคา และทุกคน
ในองคกรตองระลึกอยูเสมอวา คุณภาพมิใชส่ิงที่จะเกิดขึ้นไดจากการทํางานไปวันๆ คุณภาพตอง
ไดรับการจัดการใหเกิดขึ้นในทุกขั้นตอน นับต้ังแตการวิเคราะหความตองการ การจัดหาทรัพยากร 
การวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบการดําเนินงาน การปรับปรุงแกไขและการรายงานผล
เพื่อสรางความมั่นใจใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาไดวาสถานศึกษาสามารถพัฒนา  
คุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
 การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของบุคคล
และสังคมมีความสําคัญยิ่ง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองบริหาร
จัดการในเชิงคุณภาพทั้งระบบ โดยมีกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนที่เสริมและ
ผลักดันใหกระบวนการทํางานในทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวของดําเนินไปอยางสอดรับกันทั่วทั้ง
องคกรสงผลใหเกิดภาพความสําเร็จขององคกรอยางชัดเจน 
 การจัดการเชิงคุณภาพทั้งระบบเปนปรัชญาการบริหารจัดการที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้ง
ปวงที่จะตอบสนองความคาดหวังและความตองการตางๆ  ของลูกคาและชุมชนและเปาหมาย
ขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาที่  โดยการพัฒนาและใชประโยชนสูงสุดจาก
ศักยภาพของพนักงานทุกๆ คนในอันที่จะมุงมั่นไปสูการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  จะเห็นได
วาการประกันคุณภาพจะเปนระดับหนึ่งของวิวัฒนาการของการบริหารและการจัดการเชิง
คุณภาพที่ยังไมบรรลุถึงขั้นของการจัดการทั้งระบบ (TQM) แตก็ไดเปลี่ยนแปลงอยางเดนชัดจาก
การบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพแบบเกาที่เนนการตรวจจับ  โดยใหหันมาเนนการวางแผน
ปองกันอยางเปนระบบเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดขึ้นไดหรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาเปนการสราง
ความมั่นใจกับผูเกี่ยวของวาผลผลิตที่ออกมาจะมีคุณภาพตามที่คาดหวัง โดยเริ่มต้ังแตข้ันการ
ออกแบบและขั้นดําเนินงานจนถึงขั้นที่ผลผลิตออกมา นอกจากนี้ก็จะมีการนําผลการประเมินใน
ทุกขั้นตอนมาใชเพื่อการวางแผนออกแบบและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง  (Continuous Improvement)  ความสัมพันธตอเนื่องระหวางการประเมินคุณภาพ
และการประกันคุณภาพมองเห็นไดอยางชัดเจนในบริบทของการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่ทําหนาที่สงเสริมและผลักดันให
กระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ  ในทุกระดับวงการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของดําเนิน
ไปอยางประสานสอดรับกันเปนระบบมุงหนาไปในทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดไว  เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  จึงไดมีสาระบัญญัติในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ที่กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในไวดังนี้  หมวดที่  6  มาตรา  48  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัด
ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน  เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  จาก
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พระราชบัญญัติดังกลาว  สถานศึกษาทุกแหงจะตองนําไปปฏิบัติ  เพื่อบรรลุเจตนารมณในการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อเปนการสรางความมั่นใจแกพอแมและผูปกครอง  วา
ลูกหลานจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543 : 5-
6)  ทั้งนี้  โดยอาศัยหลักการและวิธีการและวิธีการบริหาร  และการจัดการคุณภาพ  (Quality 
Management)  สมัยใหมที่เนนการสรางความมั่นใจใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของผลิตภัณฑหรือการ
บริการที่เปนผลผลิตขององคกร  จะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไวโดยที่ความมั่นใจนี้ตอง
ตั้งอยูรากฐานของหลักวิชา  ขอเท็จจริง  หลักฐานเชิงประจักษ  และความสมเหตสุมผลเปนสาํคญั  
(กรมวิชาการ 2544 ค : 9-10) 
 การประกันในบริบทของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีมาตรฐานเปนแกนนํา  การสราง
ความมั่นใจจะเริ่มต้ังแตการกําหนดมาตรฐานในระดับเปาหมายการศึกษาของชาติ  โดยการนํา
ขอมูลขาวสารสนเทศและองคความรูทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษที่ทันสมัย  และนาเชื่อถือ
เกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของประเทศมาใชในกระบวนการสราง
วิสัยทัศนเกี่ยวกับสังคมไทยในอนาคตในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมยุคโลกาภิวัฒน  ซึ่งจะใช
เปนกรอบและแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เหมาะสมกับการเปลีย่นแปลง
ในสังคมโลก  และสามารถนําไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งจะใชเปนแนวทางจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาตอไป  สําหรับในระดับสถานศึกษาการประกันคุณภาพจะครอบคลุมถึง
การสรางความมั่นใจ  โดยใชขอมูลสารสนเทศและองคความรูและการวางแผนปองกันปญหาที่จะ
เกิด  ตั้งแตการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาการในกรอบ
หลักสูตร  การบริหารหลักสูตร  การติดตาม  การตรวจสอบและทบทวนเปนระยะๆ  เพื่อใหมีการ
แกไขปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องการประเมินคุณภาพการผลิต  การจัดทํารายงานและการ
นําเสนอขอมูล  การประเมินสําหรับการตัดสินใจในระดับตางๆ  และสําหรับการวางแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาในระยะตอไป  (กรมวิชาการ 2544 ค : 11-12)   
 
แนวคิดและหลักในการประกันคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพ  (Quality Assurance)  เปนศัพททางวิชาการที่วงการศึกษายืม
จากวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมและนําเขามาใช  เพื่อการบริหารและจัดการเชิงคุณภาพของ 
องคกรทางการศึกษา  เดล  (Dale 1994, อางถึงใน กรมวิชาการ 2544 ค : 5)  ไดอธิบายถึง
วิวัฒนาการของการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพในทางอุตสาหกรรมโดยแบงออกเปน  2 
ประเภทใหญๆ  คือแบบที่เนนการตรวจจับ  (Detection)  อันไดแก  การตรวจสอบคุณภาพ  
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(Quality Inspection)  และการควบคุมคุณภาพ  (Quality Control)  ทั้งสองกิจกรรมนี้เนนพัฒนา
ความแมนยําของเครื่องมือและประสิทธิภาพของเทคนิคที่ใชในการตรวจจับความผิดที่เกิดขึ้น  
จุดออนของการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพนี้ถือเปนการลงมือกระทําหลังจากขอผิดพลาด  
หรือปญหาไดเกิดขึ้นแลว  (Retrospective  หรือ  Reactive)  การบริหารและการจัดการเชิง
คุณภาพแบบที่สองเปนสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในสองทศวรรษหลังนี้มีลักษณะที่เนนการปองกันกอนที่
ความผิดจะเกิดขึ้น  (Preventive  หรือ  Proactive)  แบงยอยออกเปน  2  ประเภท  คือ  การ
ประกันคุณภาพและการจัดการเชิงคุณภาพทั่วทั้งระบบ  (Total Quality Management  หรือ  
TQM)  เดล (Dale 1994, อางถึงใน กรมวิชาการ.  2544 ค : 5) ไดใหความหมายของการประกัน
คุณภาพวา  หมายถึง  กิจกรรมหรือปฏิบัติการทั้งมวลที่เปนระบบและมีการวางแผนลวงหนาอัน
เปนสิ่งจําเปนที่จะสรางความมั่นใจในระดับหนึ่งไดวาสินคาหรือบริการหนึ่งๆ  จะมีคุณภาพตาม
ขอกําหนดที่ไดวางไว 
 
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาไมใชเร่ืองใหมเปนกระบวนการจัดการศึกษาตามปกติ  
เพียงแตมีการจัดระบบขั้นตอนและมีกลไกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อใหสังคมไดรับรูและใหการยอมรับ
เนื่องจากรัฐและประชาชนไดใหความสนใจในการจัดการศึกษามากขึ้น  จึงมีผูใหคําจํากัดความ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
 สมศักดิ์  สินธุรเวชญ  (2535 : 2)  ไดใหความหมายของการประกันคุณภาพ        
การศึกษาวาเปนกระบวนการที่จะยกมาตรฐานของโรงเรียนตางๆ  ที่ยังไมเขามาตรฐานผลักดันให
ไดมาตรฐานและเปนมาตรการหนึ่งที่จะใหเกิดความเชื่อมั่นวาสถานศึกษาที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  ผูจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดไว สอดคลองกับ สุรัฐ  ศิลปอนันต  (2539 : 13)  ที่ไดกลาววา  การประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนการกําหนดเกณฑมาตรฐานใหสูงแลวเขาถึงมาตรฐานที่ไดกําหนดไว  โดยประเมิน
ความสําเร็จของผูเรียนใหไดมาตรฐานตามหลักสูตร  การมีเปาหมายชัดแจงและการทุมเทเรื่อง
ระบบ  2  ระบบ  คือ  ความรับผิดชอบ  (Accountability)  และการวัดผล  (Measurement) จะ
เปนเครื่องกําหนดความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนและกับความคาดหวัง นอกจากนี้            
จํารัส  นองมาก  (2544 : 2)  ไดกลาววา  การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการที่
สถานศึกษากําหนดขึ้นเปนแนวปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวา ถาทําตามกระบวนการที่กําหนดแลว
การศึกษาจะมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและจะสรางความเชื่อมั่นไดวา  สถานศึกษา
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สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  ผูจบการศึกษามีคุณสมบัติตามจุดหมายของหลักสูตร  
โดยสถานศึกษาตองแสดงภาระหนาที่ความรับผิดชอบจนกระทั่งสถานศึกษานั้นไดรับการรับรอง
มาตรฐานวาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ และไพฑูรย  สินลารัตน  (2539 : 2)  ไดให
ความหมายวา  การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึงการบริหารการศึกษาตามปกติที่มุงหวัง
ปรับปรุงใหดีข้ึน และกรมสามัญศึกษา  (2542 : 61)  ไดใหความหมายวา  การประกันคุณภาพ  
คือ  กระบวนการยกมาตรฐานของสิ่งที่จะประกันใหเขาสูมาตรฐานคุณภาพเมื่อส่ิงนั้นยังไมเขา
มาตรฐานหรือยกระดับของมาตรฐานคุณภาพใหสูงขึ้น 
 กลาวโดยสรุป  การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการที่จะยกระดับ  
มาตรฐานของสถาบันการศึกษาใหไดระดับมาตรฐานจนสถาบันการศึกษานั้นไดรับการรับรอง
มาตรฐานสามารถสรางความเชื่อมั่นไดวาเปนสถาบันที่สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 
จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพสังคมแหงยุคไรพรมแดน
เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงตลอดจนรัฐมีนโยบายใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัด
การศึกษา การกําหนดจุดมุงหมายของการประกันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหเห็น        
เปาหมายของการดําเนินการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ มีนักการศึกษาหลายทานที่ไดกลาวถึง
จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไวดังตอไปนี้  
 ไพฑูรย  สินลารัตน  (2535  :  2)  กลาวถึงจุดมุงหมายของการประกันคุณภาพไววา 
 1. เพื่อรักษามาตรฐานขั้นต่ํา  (Standard)  เอาไวแลวปรับมาตรฐานขั้นต่ํานั้นใหคง
อยูตอไป 
 2. เพื่อยกฐานะสงเสริมและพัฒนาใหสถาบันการศึกษา  กาวสูคุณภาพการศึกษาที่
สูงขึ้น 
 วันชัย  ศิริชนะ  (2539  :  78)  ก็ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการรับประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาไววา 
 1. เพื่อเปนเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษา  โดยเนนหลักการควบคุม
คุณภาพทางวิชาการและปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจทุกๆ  ดานอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของความ
มีเสรีภาพทางวิชาการ  และอิสรภาพในการดําเนินงานที่สังคม  หรือหนวยงานภายนอกเขาไป
ตรวจสอบไดมีมาตรฐานการศึกษาที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถแขงขันกับนานาชาติได 
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 2. เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยมุงเนนใหมีการ
สรางกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ  ที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาที่เปนรูปธรรม 
 3. เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแตละถาบันไดตามความจําเปน  จัดใหมีคูมือ
การรับประกันคุณภาพที่ใหรายละเอียดและตัวอยางการดําเนินงานประกันคุณภาพในดานตางๆ 
 4. เพื่อใหการดําเนินการรับประกันคุณภาพการศึกษาของแตละสถาบัน  ไดรับการ
ยอมรับจากหนวยงานภายนอกอยางกวางขวางและเปนการแสดงถึงความมีคุณภาพของการจัด
การศึกษา 
 5. เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหสถาบันตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสมาคมวิชา       
การอาชีพ  ไดเขามีสวนรวมในกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. นําผลจากกิจกรรมการรับประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนขอมูลขาวสาร    
ตางๆ  เพื่อเผยแพรตอสังคมภายนอกใหไดทราบถึงมาตรฐานการศึกษา  ตลอดจนเปนขอมูล
สําหรับนักศึกษา  ผูปกครองนักเรียน  ในการเลือกสถานศึกษาตลอดจนการใหขอมูลในการ
สนับสนุนดานงบประมาณและทรัพยากรตางๆ  แกสถาบัน 
 7. เพื่อกระตุนใหสถานศึกษามีความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพโดยสม่ําเสมอ 
 นอกจากนี้สมศักดิ์  สินธุรเวชญ  (2541 : 4)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษาไววา 
 1. เพื่อใหโรงเรียนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานกลาง 
 2. เพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาของแตละโรงเรียนไปสูมาตรฐาน 
 3. เพื่อกระจายอํานาจใหทองถิ่นรับผิดชอบโรงเรียนในพื้นที่  และใหทองถิ่นองคกร
เอกชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
 สวนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  (2541  :  5)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมาย
ของการประกันคุณภาพการศึกษาไวดังนี้ 
 1. เพื่อกระตุนใหโรงเรียนเอกชนไดพัฒนาตนเองถึงระดับมาตรฐานการศึกษาที่
นํามาใชเพื่อการรับประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในเรื่องนั้นๆ  อยางตอเนื่อง 
 2. เพื่อใหสาธารณชน  ผูทรงคุณวุฒิและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
ไดรับทราบเกิดความเชื่อถือ  มั่นใจตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 และกรมสามัญศึกษา  (2542 : 63)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษาไวดังนี้ 
 1. เพื่อใหโรงเรียนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามกฎเกณฑมาตรฐานกลาง 
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 2. เพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาของแตละโรงเรียนไปสูมาตรฐาน 
 3. เพื่อกระจายอํานาจใหทองถิ่น  ไดเขามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
 สรุปไดวา  จุดมุงหมายของการประกันการศึกษา  มีดังนี้ 
 1. เพื่อใหสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  ตามเกณฑมาตรฐาน
กลางพื้นฐานของความมีเสรีภาพทางวิชาการ  หนวยงานภายนอกสามารถเขาไปตรวจสอบได 
 2. เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  และกระตุนให
สถาบันการศึกษาตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูมาตรฐานกลาง 
 3. เพื่อสงเสริมใหสถาบันตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งสมาคมวิชาการหรือ
วิชาชีพไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. เพื่อนําผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนขอมูลขาวสาร
ตางๆ  เพื่อเผยแพรตอสังคมภายนอกใหไดรับทราบถึงมาตรฐานการศึกษา  ตลอดจนเปนขอมูล
สําหรับนักศึกษา  ผูปกครองนักเรียน  ในการเลือกสถาบันศึกษา 
 
องคประกอบของระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 กรมวิชาการ (2544 ข : 15-20) ไดระบุองคประกอบของกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 
 1. องคประกอบของการประกันคุณภาพ  ประกอบดวย 
  1.1 การควบคุมคุณภาพ  (Quality  Control)  เปนกระบวนการตระเตรียมพัฒนา
ปจจัยและดําเนินงาน  เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
  1.2 การตรวจสอบคุณภาพ  (Quality Audit)  เปนกระบวนการในการทําใหได
สารสนเทศ  (Information)  สําหรับติดตามกํากับ  ตรวจสอบ  ทบทวนและปรับปรุงปจจัยและการ
ดําเนินงานเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
  1.3 การประเมินคุณภาพ  (Quality  Assessment)  เปนกระบวนการตัดสิน
คุณคาของคุณภาพการศึกษาวาเปนไปตามมาตรฐานการศึกษามากนอยเพียงไร 
 2. ประเภทของการประกันคุณภาพการศึกษา  แบงไดดังนี้ 
  2.1 การประกันคุณภาพภายใน  (Internal  Quality  Assurance) เปนการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก
ภายใน  เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องดําเนินการ
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โดยหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรับรองการประเมินภายนอก 
  2.2 การรับประกันคุณภาพภายนอก  (External  Quality  Assurance)  เปนการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของ
สถานศึกษาภายนอก  โดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล  
หนวยงานที่สํานักงานรับรองใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอย 
1 คร้ังทุกๆ  5  ป  และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
 
หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 การรับประกันคุณภาพการศึกษา  ครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการ
และทางการบริหารการจัดการที่มีการวางแผนลวงหนา  และมีการประสานสัมพันธอยางเปน
ระบบ  เพื่อที่จะสรางความมั่นใจที่สมเหตุสมผลวาผูเรียนจะมีความรู  ความสามารถ  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไว  การออกแบบและการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาจะยึดหลักการตอไปนี้ (กรมวิชาการ 2544 ข : 22) 
 1. คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพ  จะเนนการสรางความ 
พึงพอใจใหกับผูบริโภคทั้งภายในและภายนอก 
  1.1 คุณภาพภายใน  หมายถึง  ความรู  ความสามารถและคุณลักษณะของ
ผูเรียนที่สรางความพึงพอใจใหกับผูรับชวงตอไปทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต  หรือทุก
ระดับช้ันเรียน 
  1.2 คุณภาพภายนอก  หมายถึง  ความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับ
มหัพภาค  (Macro Socio-Economic Level)  ซึ่งหมายถึง  ความรู  ความสามารถ  และ
คุณลักษณะของผูเรียนที่จําเปนตอความอยูรอดและการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  การเมือง
และวัฒนธรรมของประเทศชาติในการแขงขันทางธุรกิจ  การคาและทางเทคโนโลยีระดับภูมิภาค  
และระดับโลก 
 2. การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบของ
สถานศึกษาและเปนยุทธศาสตรเชิงรุกที่เนนการวางแผนและเตรียมการปองกันลวงหนากอนที่
ปญหาจะเกิดขึ้น ไมใชการแกสถานการณเฉพาะหนาเพื่อตอบสนองตอปญหาที่ไดเกิดขึ้นแลว 
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 3. การประกันคุณภาพการศึกษา  เปนการสรางความมั่นใจที่ตั้งอยูบนรากฐานของ
หลักวิชาหลักฐานขอเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได  กระบวนการวิเคราะหและประมวลผลที่เปน
วิทยาศาสตรหลักตรรกะและความสมเหตุสมผล 
 4. การตรวจสอบ  การวัดและประเมินผลในบริบทของการประกันคุณภาพ  มี
จุดประสงคสําคัญเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลยอนกลับ  สําหรับใชในการวางแผนเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่อง  มิใชการจับผิด  หรือการตัดสินใหรางวัลหรือลงโทษ 
 5. คุณภาพของการออกแบบ  (มาตรฐานการศึกษา  หลักสูตรและแผนการสอน)  
และกระบวนการทํางาน  (การเรียนการสอน  การบริหารหลักสูตร  ครูและบุคลากรทางการศกึษา)  
เปนองคประกอบสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการเรียน 
 6. การประกันคุณภาพการศึกษา  เนนความสําคัญของการสรางความรู  ทักษะและ
ความมั่นใจแกบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อสรางโอกาสใหเกิด
การมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7. การประกันคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญตอการประสานสัมพันธภายใน
ระหวางหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ  และการรวมมือของหนวยงานและองคกรตางๆ  ในเขต
พื้นที่การศึกษา  จังหวัด 
 8. ภาวะความเปนผูนําและความเอาจริงเอาจัง  (Commitment)  ของผูบริหาร
สถานศึกษาและการกระจายอํานาจความรับผิดชอบที่เหมาะสม  เปนปจจัยสําคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งกรมวิชาการ  (2544 ข : 23-25)  ไดกลาวถงึ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตราที่  47  ระบุใหมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบการประกันคุณภาพในโดยเนนการกระจายอํานาจไปสู
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามมาตรา  18  (2)  โดยใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพื่อสรางความมั่นใจ
ใหกับผูเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับผูเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อการ
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พัฒนาความรูความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค  ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประกอบดวย 
 1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
 6. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
 8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การดําเนินการดังกลาว  ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยการสนับสนุนและกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด 
 
แนวการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 กรมวิชาการ  (2544 ค : 30-46)  ไดระบุถึง  แนวทางการจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  บนพื้นฐานทรัพยากร  และประสบการณการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงที่มีความแตกตางที่หลากหลายไวดังนี้  
 1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  การจัดทําสารสนเทศเปนการระบบการจัดการขอมูลคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สามารถใชตัดสินใจ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งตามสภาพปจจุบัน 
สถานศึกษาแทบทุกแหงมีขอมูลพื้นฐานของชุมชน  ผูเรียนและบุคลากรอยูแลว  ควรไดนํามา
วิเคราะหและแปลผลใหมีความหมายเพื่อนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  รวมทั้ง
มีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เขาใจงายและจัดระบบขอมูลใหเปนหมวดหมู  ซึ่งจะแสดง
คุณภาพของสถานศึกษาที่เปนปจจุบัน 
  กรมวิชาการ  (2544 ค : 33)  ไดใหความหมายวา  การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ  หมายถึง  การสรางระบบการจัดการขอมูลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่
สามารถใชตัดสินใจวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหองเรียนเปนรายบุคคล  
ระดับช้ัน  กลุมวิชาและระดับสถานศึกษา  ซึ่งแสดงคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษา 
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  1. องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
   การจัดทําระบบสารสนเทศมีองคประกอบที่สําคัญ  4  สวนดวยกัน  ดัง
ภาพประกอบ   
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  5  องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
ที่มา : กรมวิชาการ, การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
คุรุสภาลาดพราว, 2544), 33. 
 
   การจัดทําระบบสารสนเทศมีองคประกอบที่สําคัญ  4  สวน  ดังนี้ 
   1.1 ขอมูล  เปนขอเท็จจริงตางๆ  ภายในสถานศึกษาและในบริบทของ
สถานศึกษาแตละแหง  เปนปจจัยนําเขาของระบบสารสนเทศ 
   1.2 การจัดเก็บขอมูล  เปนการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล  และสารสนเทศที่มี
อยูหรือที่ไดมาอยางมีระบบ  สะดวกตอการนํามาประมวลผลหรือนํามาใชประโยชน  และสามารถ
แกไขปรับปรุงใหเปนปจจุบันไดงาย 
   1.3 การประมวลผลหรือการวิเคราะห  เปนการกําหนดความสัมพันธของ
ลูกคาจัดกระทําขอมูลเพื่อใหเหมาะสมตอการนําไปใช  ซึ่งวิธีการประมวลผลขอมูลเพื่อใหได
สารสนเทศมีอยูมากมาย  เชน  การจัดหมวดหมู  การเรียงลําดับ  การแจงนับ  การทํา  Cross 
Tabulation  (ตารางแจกแจงขอมูล,  ตัวเลขแบบหลายประเภท)  ตลอดจนถึงการใชสูตรทาง
คณิตศาสตรตางๆ  (คํานวณคารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาความแปรปรวน  
ฯลฯ 
   1.4 สารสนเทศ  เปนขอมูลที่ผานการประมวลผลหรือการวิเคราะหแลว  เปน
ผลผลิตของระบบที่จะนําไปใชประโยชน 
   กรมสามัญศึกษา  (2542 : 7) ไดใหความหมายไววา การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  (Information System)  หมายถึง  กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล  การประมวลผล
ขอมูลใหอยูในรูปสารสนเทศที่เปนประโยชนสูงสุดและการจัดเก็บรักษาอยางมีระบบ  เพื่อสะดวก

ขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล 
(การวิเคราะห) 

สารสนเทศ 
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ตอการนําไปใชสารสนเทศที่ถูกจัดเก็บอยางเปนระบบจะสามารถนําไปใชสนับสนุนการบริหาร  
และการตัดสินใจทั้งในระดับปฏิบัติ  ระดับหมวด/งาน/สายชั้นหรือระดับบริหาร 
   สรุปไดวา  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  หมายถึง  การจัดระบบ
โครงสรางการบริหารจัดการ  โดยการสรางระบบการจัดเก็บขอมูลใหเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกใน
การคนหา 
  2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อ
เปนเปาหมายการพัฒนาเยาวชนของชาติ  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวา  สถานศึกษามีศักยภาพในการ
พัฒนาผูเรียนทุกคนใหบรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กรมวิชาการ  (2544 ค : 6)  ไดกลาวถึง  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
เปนการมุงเนนมาตรฐานดานผลการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานชวงชั้นที่หลักสูตรกําหนด 
   มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนมาตรฐานดานการผลิตเปนผล
การเรียนรูของหลักสูตรในระดับกวางที่สัมพันธเชื่อมโยงกับทุกกลุมวิชาที่ตองการใหเกิดในตัว
ผูเรียน  เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม  กํากับ  ดูแล  
ตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา  และหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
   มาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชา  เปนผลการเรียนรูทั่วไปของแตละกลุมวิชาที่
ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนหลังจากที่ไดผานกระบวนการเรียนรูกลุมวิชานั้น  ครบ  12  ป  เพื่อ
เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดรวมทั้งเปนแนวทางในการ
กํากับและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  เปนผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัว
ผูเรียนในทุกชวงชั้น  3  ป  ของแตละมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชา  เพื่อเปนเปาหมายในการ
พัฒนาผูเรียนในแตละชวงชั้น  รวมทั้งเปนแนวทางในการกํากับ  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  และเปนหลักในการเทียบโอนความรู  และประสบการณจาก
การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
   มาตรฐานการเรียนรูรายป/รายภาค  เปนผลการเรียนรูรายป/รายภาค  เพื่อใช
เปนหลักในการตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียนในดานความรู  ทักษะ/กระบวนการ  คุณธรรม  
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  ในแตละป/ภาค  สวนกรมสามัญศึกษา  (2542 : 8)  ไดกลาว
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ไววา  การจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
ตนเองได  ซึ่งมาตรฐานนั้นตองไมต่ํากวามาตรฐานการศึกษาระดับชาติและมาตรฐานการศึกษา
ของหนวยงานตนสังกัด  ความตองการและศักยภาพ  และความพรอมของสถานศึกษาและชุมชน 
   สรุปไดวา  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  หมายถึง  การกําหนดมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อเปนเปาหมายการพัฒนาเยาวชนของชาติที่จะตองสรางความ
มั่นใจแกสังคมวาสถานศึกษามีศักยภาพ  ในการพัฒนาผูเรียนทุกคนใหบรรลุผลสําเร็จตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   การพัฒนาคุณภาพและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
สถานศึกษาดําเนินงานเพื่อใหไดผลผลิตที่สําคัญ 2 ประการ  คือ  ผูเรียนมีความรู  ความสามารถ  
บุคลิกลักษณะและคุณสมบัติตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอีกประการหนึ่ง  
คือสถานศึกษามีความสามารถในการจัดการศึกษาใหผูเรียนบรรลุผลลัพธตามเปาหมายที่ 
กําหนดไว 
   กรมวิชาการ  (2544 ค : 37)  ไดใหความหมายวา  การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการที่มีข้ันตอนเปนระบบเพื่อที่จะสรางหรือปรับแตง
วิสัยทัศน  จัดลําดับความสําคัญของภารกิจ  กําหนดรูปแบบ  วิธีการจัดระบบขององคกรและการ
บริหารสถานศึกษา  กระบวนการวางแผนเปนกลไกที่จะตองสรางองคประกอบขัน้พืน้ฐานตางๆ  ที่
จะสนับสนุนและรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   สรุปไดวา  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการ
ในการวางแผนที่บุคลากรและผูเกี่ยวของไดรวมกันจัดทําอยางมีระบบ  มีความชัดเจน  ถูกตอง
สอดคลองกับมาตรฐานของสถานศึกษา 
   เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย   สถานศึกษา
ความสามารถตอบคําถามตอไปนี้ไดเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา  คือ 
   1. สถานะปจจุบันของสถานศึกษาอยู  ณ  จุดใด  สภาพเปนอยางไร  มี
จุดเดนดานใด มีส่ิงใดที่เปนปญหาจะตองไดรับการปรับปรุงแกไขหรือเนนสงเสริมยิ่งขึ้น 
   2. เปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาคืออะไร 
   3. สถานศึกษาจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหบรรลุเปาหมายและทราบถึง
ความสําเร็จ 
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   กรมวิชาการ  (2544 ค: 26)  ไดใหความหมายไววา  การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การกํากับ  ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องให
บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่กําหนดไว  โดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ที่ชัดเจน  ครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา 
   สรุปไดวา  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  
กระบวนการในการดําเนินงานตามแผนที่บุคลากรและผูที่เกี่ยวของไดรวมกันจัดทําอยางมีระบบ  
มีความชัดเจน  ถูกตองสอดคลองกับมาตรฐานของสถานศึกษา 
  4. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
   ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกลไกการพัฒนาการศึกษาที่สรางความ  
มั่นใจและเปนหลักประกันตอผูปกครอง  ชุมชนและสังคม  วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  โดยสถานศึกษา
ตองจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามแผนการตรวจสอบและ
ทบทวน  เพื่อปรับปรุงพัฒนาและจัดทํารายงานคุณภาพประจําป  โดยการดําเนินงานรวมกันของ
คณะบุคลากรในสถานศึกษา  ชุมชนและผูที่เกี่ยวของ  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  จึงเปนกระบวนการหนึ่งในการดําเนินงานเพื่อติดตามรวบรวม
ขอมูลการดําเนินงาน  และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามแผนที่กําหนดไว  เพื่อพิจารณา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานและความเปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของทั้งในชุมชน
และสังคม 
   กรมวิชาการ  (2544 : 8)  ไดใหความหมายวา  การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  หมายถึง  กระบวนการประเมินตนเองของสถานศึกษา
อยางเปนระบบดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา  
ผูปกครองและชุมชน  ซึ่งสะทอนใหเห็นเปาหมาย  จุดเนน  และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา  
โดยจําแนกได  ดังนี้ 
   1. การตรวจสอบ  เปนการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานและผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาสําหรับนําไปใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง  และพัฒนาการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา 
   2. การทบทวน  เปนการนําขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาที่การตรวจสอบแลวมาพิจารณาเปรียบเทียบวา  เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
หรือไมเพียงใดและหาสาเหตุตลอดจนแนวทางแกไข  ปรับปรุง  และพัฒนา  เพื่อใหเกิดความ
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มั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา  สวนกรมสามัญศึกษา  (2542 :12)  กลาวไว
วา  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะเปนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและธรรมนูญ
สถานศึกษา  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  เปนการประเมิน
ตนเอง  คือ  การประเมินผลการดําเนินงานในรอบปทั้งระบบดวยบุคลากรของสถานศึกษาเองเพื่อ
สรุปความสําเร็จของยุทธศาสตรที่สถานศึกษาไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
   สรุปไดวา   การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา   หมายถึง  
กระบวนการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยางเปนระบบดําเนินการอยางตอเนื่องโดยความ
รวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา  ผูปกครองและชุมชน 
  5. การประเมินคุณภาพการศึกษา     
   การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนในระดับช้ันที่เปนประโยค  ไดแก  ประถมศึกษาปที่  3  และ  6  และมัธยมศึกษาปที่  3  
และ  6  ในวิชาแกนโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน  ดําเนินการโดยหนวยงานสวนกลาง  หรือ
รวมมือกับหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
   กรมวิชาการ  (2544 ข : 43)  ไดกลาวถึง  การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติวาเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเ รียนในระดับช้ันที่ เปนตัวประโยค  ไดแก  
ประถมศึกษาปที่  3  และ  6  และมัธยมศึกษาปที่  3  และ  6  ในวิชาแกน  โดยใชแบบทดสอบ
มาตรฐาน  การประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับชาติจะกระทําทุกปในวิชาและระดับชั้นที่เห็นวา
มีความจําเปนและเหมาะสม  สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  จะมีการประเมินดวยแบบทดสอบความ
ถนัดทางการเรียน  หรือ  SAT  (Scholastic Aptitude Test)  ทุกป  ดําเนินการโดยหนวยงาน
สวนกลางรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา สวนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2543 : 7)  ไดกลาวถึง  การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติวาเปนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยหนวยงานที่กํากับดูแลในเขตพื้นที่และ
หนวยงานตนสังกัดในสวนกลาง  เพื่อสงเสริมสนับสนุน  ใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
   สรุปไดวา  การประเมินคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียนในระดับที่เปนตัวประโยคในวิชาแกนโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานสวนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6  ใชแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน 
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  6. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป     
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  มาตรา  48  ไดกําหนดไววาให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหถือ
วาการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของและ
เปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานและเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพ   ภายนอก 
   กรมวิชาการ  (2544 ข : 8)  ไดใหความหมายไววา  การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป  หมายถึง  การแสดงผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ในแต
ละปวาบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใชในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่สํานักงานรองรับมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ  (องคการ
มหาชน)  กําหนดไว  และสถานศึกษาจะสามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพในลักษณะการ
วินิจฉัยคุณภาพการศึกษาของตนเองไดวาบรรลุตามเกณฑมาตรฐานดังกลาวหรือไมอยางไร  เมื่อ
พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  ตามบริบทปจจัยและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาแลว  เพื่อการ
ขอรับการสนับสนุนชวยเหลือจากตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ  รวมทั้งเสนอแนะการพัฒนา
ตอไป 
   สวนกรมสามัญศึกษา  (2542 : 1)  ไดใหความหมายไววา  การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป  หมายถึง  กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่
กระทําโดยบุคลากรในหนวยงานสังกัดเดียวกันเพื่อใหไดขอมูลที่ชวยในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดพรอมที่จะรับการประเมินจากภายนอก  และเพื่อรายงาน
ผลการประเมินเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชน 
   สรุปไดวา  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  หมายถึง  การแสดงผล
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในแตละปวาบรรลุสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
ไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  7. การผดุงระบบประกันคุณภาพ     
   เปนกลไกซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบ  มีหนาที่หลักในการใหขอมูลยอนกลับ  
เพื่อสงเสริมพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ  ในการดําเนินงานของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยหนวยงานสําคัญที่ทําหนาที่กํากับ  ติดตาม  ประเมินและผดุง
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ระบบประกันคุณภาพ  ไดแก  สํานักผูตรวจราชการกรมวิชาการและหนวยงานตนสังกัด  เพื่อให
งานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการตอเนื่อง  หนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับควรมี
การศึกษาคนควาเทคนิควิธีการที่สงเสริมสนับสนุนใหระบบประกันคุณภาพการศึกษามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และสรางความรูสึกของบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของใหมุงมั่นพัฒนาสูคุณภาพ
ที่ดียิ่งข้ึน  
  กรมวิชาการ  (2544 ข : 46)  ไดใหความหมายวา  การผดุงระบบประกันคุณภาพ  
หมายถึง  กลไกซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบมีหนาที่หลักในการใหขอมูลยอนกลับเพื่อการสงเสริม
พัฒนา  และประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโดยหนวยงานสําคัญที่ทําหนาที่กํากับ  ติดตาม  ประเมิน  และผดุงระบบประกัน
คุณภาพ  ไดแก  สํานักผูตรวจราชการกรมวิชาการและหนวยงานตนสังกัด  เพื่อใหงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาตอเนื่อง  หนวยงานที่เกี่ยงของทุกระดับควรไดมี
การศึกษาคนควาเทคนิควิธีการที่จะสงเสริมสนับสนุนใหระบบประกันคุณภาพการศึกษามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสรางความรูสึกของบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของใหมุงมั่นพัฒนาสูคุณภาพที่
ดียิ่งขึ้น 
 สรุปไดวา  การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การใหขอมูลยอนกลับ
เพื่อการสงเสริมพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 เปนที่ทราบกันดีวาสถานศึกษามีภาระหนาที่ที่สังคมมอบหมาย  คือ  รับผิดชอบจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพใหแกกุลบุตร  กุลธิดา  ฉะนั้นอาจกลาวไดวาการจัดการศึกษาคือ  การผลิต
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดวยการพัฒนาความสามารถ
ของสถานศึกษาควบคูกันไปใหมีประสิทธิภาพดีเพียงพอที่จะจัดการศึกษาใหผูเรียนไดอยางมี
คุณภาพ  ดังนั้น  จึงกลาวไดวา  สถานศึกษาดําเนินงานเพื่อใหไดผลผลิตที่สําคัญ  2  ประการ  
ดังที่กลาวมาแลวขางตน  คือ  ผูเรียนมีความรู  ความสามารถ  บุคลิกลักษณะและคุณสมบัติตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอีกประการหนึ่งคือสถานศึกษามีความสามารถใน
การจัดการศึกษาใหผูเรียนบรรลุผลลัพธตามเปาหมายที่กําหนดไว (กรมวิชาการ 2544 ค : 9) 
 ในกระบวนการผลิตหรือการพัฒนาการศึกษา  สถานศึกษามีภาระงานมากมาย
นับตั้งแตการรับผูเรียนเขาเรียน  จนกระทั่งผูเรียนสําเร็จการศึกษาออกไป  ภาระงานเหลานี้
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สามารถแบงไดเปน  2  กลุมใหญ  คือ  การพัฒนาระบบการจัดการ  และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูซึ่งเปนงานที่ตองสรางความเชื่อมั่นแกสังคมวา  มีคุณภาพและพัฒนาควบคูกันไป 
 1. การพัฒนาระบบการจัดการ  ประกอบดวยกระบวนการใหญๆ  คือ 
  1.1 กระบวนการพัฒนาองคกร 
   - การพัฒนาศักยภาพใหพรอมที่จะปฏิรูปการเรียนรู 
   - พัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการ  และพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร 
   - จัดโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน  ปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู 
   - ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ   ฯลฯ 
  1.2 กระบวนการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืนและตอเนื่อง 
   - พัฒนาระบบพื้นฐานขอมูลการศึกษาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
   - จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง  เพื่อใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 
   - พัฒนาผลการเรียนของผู เ รียนใหสูงขึ้นเปนลําดับ   สอดคลองกับ
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน 
   - นิเทศ  กํากับ  ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาทุกขั้นตอน 
   - ปฏิบัติการปรับปรุงแกไขและการปองกันขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการ
นิเทศสถานศึกษา 
   - ตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพทั้งในดานผลสัมฤทธิ์ของผู เ รียนตาม
มาตรฐานและความกาวหนาในการดําเนินงานของสถานศึกษาเมื่อครบรอบการดําเนินงานที่
กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   - การรายงานผลการปฏิบัติประจําป   ฯลฯ 
  1.3 กระบวนการสรางความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของ 
   - สงเสริม  สนับสนุนใหผูที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  ของ
สถานศึกษา 
   - รวมกับผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการสรางสรรค
กิจกรรมคุณภาพ   ฯลฯ 
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 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
  ดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ใหเปนไปตามแนวทางของ
หมวด  4  แหง  พระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ.  2542  ซึ่งประกอบดวยกระบวนการดังนี้ 
  2.1 กระบวนการพัฒนาใหคิดเปน  ทําเปน 
  2.2 กระบวนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
 
การวางแผนกลยุทธ 
 การวางแผนเปนกระบวนการสําคัญในการบริหารขององคกร ซึ่งวิธีการวางแผนไดถูก
พัฒนาปรับเปล่ียนเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบของการบริหารงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของ
การบริหารที่ใหความสําคัญกับคุณภาพขององคกร การวางแผนกลยุทธจึงมีบทบาทสําคัญในการ
บริหารที่มุงเนนคุณภาพใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ ทั้งยังถูกนํามาใชเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานใหบรรลุถึงวัตถุประสงคตามที่กําหนด แผนกลยุทธจึงมีลักษณะที่เกี่ยวของกันใน
ทุกระดับขององคกรตั้งแตผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูปฏิบัติ ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ 
ทุกคน ซึ่งมีนักวิชาการไดใหความหมายของแผนกลยุทธไว ดังนี้ 
 พวงรัตน  เกสรแพทย (2543 : 12) ไดใหความหมายของกลยุทธ (Strategy) วา  เปน
การวางแผนที่ใหความสําคัญกับการมองไปสูอนาคตภายใตการพิจารณาถึงความเปนไปไดในการ
ใชความสามารถในองคกรเพื่อระดมทรัพยากรมาใชและการพิจารณาถึงทางเลือกตางๆ อยาง
รอบคอบและชัดเจนวาสามารถนําองคกรไปสูภารกิจและเปาหมายที่วางไว สอดคลองกับเสนาะ 
ติเยาว (2543 : 100) ที่กลาววากลยุทธ (Strategy)  หมายถึง วิธีการที่ทําใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคดวยวิธีที่ถูกตอง  การกําหนดกลยุทธไมไดเร่ิมที่ตัวกลยุทธแตเร่ิมที่วิสัยทัศน ซึ่งมี
ลําดับข้ันดังนี้ 
 1.  วิสัยทัศน (Vision) เปนการแสดงความตองการความสําเร็จใหเกิดขึ้นในอนาคต  
 2.  ภารกิจ (Mission) เปนคําที่ขยายความหมายของวิสัยทัศนใหชัดเจนขึ้น ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงทิศทางและความเชื่อที่ระบุวาวิสัยทัศนจะนําองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย 
 3.  เปาหมาย (Goal) และวัตถุประสงค (Objective) โดยเปาหมายจะระบุถึง
จุดหมายปลายทางขององคกรที่เปนสวนรวม สวนวัตถุประสงคก็จะเปนจุดหมายปลายทางของ
การดําเนินงานในระดับหนวยงาน มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงกวา 
 4.   กลยุทธ (Strategy) ไดแกการกําหนดกลยุทธและการนําไปใช 
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 5.   แผนดําเนินงาน (Operating Plan) เปนการจัดทําแผนดําเนินงานที่เชื่อมตอส่ิง
ตางๆ ที่กลาวมาเขาดวยกัน เพื่อใหองคการสามารถดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมาย  
 ดังนั้นจึงสรุปเปนแผนภูมิลําดับข้ันของกลยุทธ ดังนี้ 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 6 ลําดับข้ันของกลยุทธ 
ที่มา : เสนาะ   ติเยาว,  หลักการบริหาร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2543), 
101. 
 
การวางแผนกลยุทธของสถานศึกษา 
 จุดเริ่มตนของการวางแผนกลยุทธระดับสถานศึกษา คือการศึกษาสถานภาพของ
สถานศึกษาโดยการวิเคราะหและสังเคราะหปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมภายนอก
และภายในของสถานศึกษา เพื่อใหทราบวาสถานศึกษามีโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน
อยางไรบาง ขอมูลที่ไดจะนําไปใชประโยชนในการกําหนดทิศทางพัฒนาสถานศึกษา ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2547 : 255-257) ไดกําหนดขั้นตอนความสําคัญได 3 
ข้ันตอน คือ 

 1. การศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา โดยการ วิเคราะหภารกิจและผลผลิตหลัก 
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอก  และประเมินสภาพสถานศึกษา 

 2. การกําหนดทิศทางของสถานศึกษา  โดยการ  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  
เปาประสงคและเปาหมายผลผลิตหลัก 

      3. การกําหนดกลยุทธสถานศึกษา โดยการ จัดทํากระบวนการกําหนดกลยุทธ 
 สวน พวงรัตน  เกสรแพทย (2543 : 111) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการกําหนดกลยุทธ

ดานการศึกษา ใน  4  องคประกอบหลักตอไปนี้  
 1. การระบุบริการและผลผลิตคือการใหรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการและผลผลิต

ที่จะพัฒนาขึ้นมาเพื่อใหบรรลุเปาหมายของภารกิจ การวิเคราะหบริการและผลผลิตกลยุทธ เปน
การตัดสินใจเลือกวาในอนาคตองคการจะมีผลผลิตในรูปแบบใดบาง 

 2. การกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เพื่อเปนเกณฑชี้วัดความสําเร็จโดยทั่วไป  

วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและวัตถุประสงค กลยุทธ แผนดําเนินงาน 
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 3.  การสรางแรงผลักดันกลยุทธ เปนสิ่งที่จะชวยใหองคกรบรรลุภาพในอุดมคติหรือ
ภาพอนาคตที่วาดไว 

 4.  การกําหนดวัฒนธรรม เปนการสรางความเขาใจรวมกันในการปฏิบัติภารกิจ
รวมกันของบุคคลภายในองคกร  
 การจัดทําแผนกลยุทธ   มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหภารกิจขององคการ  เปนการกําหนดวาจะทําอยางไรใหองคการ
สามารถดํารงอยูได และมีความกาวหนา พัฒนาไปสูเปาหมายที่กําหนดไว ถือเปนเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญมากตอความสําเร็จขององคการ  ซึ่งจะตองมีคุณลักษณะที่สําคัญ  คือ  สามารถ
นําไปใชได  มีความเปนไปได    มีแรงจูงใจ  และมีความเฉพาะเจาะจง  ในการกําหนดภารกิจนี้
จะตองมีความเกี่ยวของสัมพันธกับความสําเร็จขององคการและสามารถวัดความสําเร็จของงาน  
ภารกิจขององคการที่กําหนดขึ้นถือเปนเปนเปาหมายที่มองเห็นเหตุผลที่องคการจะสามารถคงอยู
ตอไปได  
 2. การวิเคราะหสภาพแวดลอม  เปนการศึกษาถึงสิ่งแวดลอมขององคการที่เจาะลึก
ถึงปจจัยตางๆ ของสภาพแวดที่มีอิทธิพลอยางแทจริงตอการปฏิบัติงานขององคการ มีอยู  2  
ประเภท  คือ  1) สภาพแวดลอมภายในองคการ ไดแก ปจจัยดานความเหมาะสมกับสภาพ
ทรัพยากรมนุษยคือจะตองเปนองคการที่มีขนาดพอเหมาะกับภาระหนาที่ มีการจัดแบงโครงสราง
องคการภายในและแบงงานอยางเหมาะสมกับขนาดขององคการ  คนทํางานในองคการมี
คุณภาพเหมาะสมกับงานหรือไม  หากยังดอยอยูควรสงเสริมใหไดรับความรูเพิ่มข้ึน เปนตน ใน
ความสัมพันธระหวางบุคคล คือการแบงงานภายในที่มีความสัมพันธกัน การติดตอส่ือสารการ
ทํางานรวมกันมีประสิทธิภาพเพียงไร  เปนตน การตัดสินใจและการมีทัศนะสวนตัว คือความ
รวดเร็วของการตัดสินใจ การมีขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจ เปนตน และ คานิยมของบุคลากร  
คือ ตนทํางานตองการความรวมมือเพียงไร มองงานที่ทําวาลักษณะอยางไร  เปนตน  2) 
สภาพแวดลอมภายนอกองคกร  ไดแก สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในขณะนั้นจะมีอิทธิพล
ตอองคการ  วิเคราะหถึงโอกาสดีที่เกิดขึ้นกับองคการ   ในขณะเดียวกันก็ตองวิเคราะหถึงปญหา
และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นดวย 
 3. การกําหนดวิสัยทัศนขององคการ เปนการมองอนาคต ในแนวทางที่เปนไปไดตอง
งายและชัดเจน  ซึ่งประกอบดวย ภารกิจขององคการ สวนประกอบขององคการ กลยุทธที่ใชทั้ง
แนวราบและแนวดิ่ง ปรัชญารวม  และกําหนดประเด็นของกลยุทธพิเศษ   
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 4.  การกําหนดกลยุทธ  เปนการกําหนดแนวทางการวางแผน แนวทางของการปฏิบัติ 
มีองคประกอบ ดังนี้ คือ 1) การเสนอสภาพปจจุบันและการคาดคะเนอนาคตเกี่ยวกับโอกาสและ
การเสี่ยง 2) ความตองการขององคการที่เปนผลมาจากจุดแข็งและจุดออน 3) คานิยมสวนบุคคล
และความมุงมั่นในการบริหาร และความเขาใจถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม    
 5. การจัดทําแผนกลยุทธ เปนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายและสามารถขจัด
ปญหาอุปสรรคได  จะนําจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่ไดวิเคราะหไวมาเปนตัวตั้งและ
หาแนวทาง วิธีแกปญหาและบรรลุเปาหมาย นํามาวางแผนกลยุทธ ในระยะตางๆ ไดแก แผน 
กลยุทธระยะยาม  15-20  ป จะกําหนดเพียงภารกิจขององคการ วิเคราะหสภาพแวดลอม กาํหนด
วิสัยทัศน กําหนดความสําเร็จในชวงระยะเวลาตางๆ ไวใหชัดเจนและความสําเร็จในปสุดทายของ
แผน  แผนกลยุทธระยะกลาง   สวนใหญจะเปนแผน  5  ป  โดยการตัดออกมาจากแผน 15 ป
นํามากําหนดชวงใน  5  ปวาตองการอะไร ปญหาอะไรจะหมดไปเพียงใด โดยมีระยะเวลาของการ
ดําเนินงานรายปเปนกรอบ   สุดทายคือแผนกลยุทธระยะสั้น ไดแก แผนพัฒนาประจําปและ
แผนปฏิบัติการประจําป โดยถอดออกมาจากแผน  5  ป นํามาเขียนเปนรายละเอียดของแผนใน
ลักษณะของโครงการ ใชระยะเวลาในการปฏิบัติเพียง  1  ป  
 

การบรหิารองคกรแบบสมดุล 
 
 Balanced Scorecard : BSC  หรือที่เรียกวาการบริหารองคกรแบบสมดุล  นั้นมีผูรู
และนักวิชาการไดกําหนดคําที่ใชเรียกกันหลายอยาง เชน การบริหารองคกรแบบสมดุล การ
ประเมินผลองคกรแบบสมดุล  การประเมินผลเชิงดุลยภาพ การวัดผลแบบสมดุล หรือบัตรคะแนน
สมดุล    เปนตน แตยังไมมีศัพทบัญญัติที่ชัดเจน ในงานวิจัยครั้งนี้เพื่อใหไดเขาใจตรงกันผูวิจัยจึง
เรียก Balanced Scorecard : BSC เปนภาษาอังกฤษ 
 
ความเปนมาของ  Balanced Scorecard (BSC)  
 ผูริเร่ิมคิด Balanced Scorecard (BSC) คือ ศาสตราจารย โรเบิรด  แคบแลน 
(Professor Robert Kaplan) อาจารยจากมหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard) และดร.เดวิด นอร
ตัน (Dr. David Norton) ไดเร่ิมคิดและพัฒนาตั้งแตป 1990 เปนตนมา และบริษัทตางๆ ในวงการ
ธุรกิจไดใช Balanced Scorecard ในการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทไดผลดี ซึ่งการใช 
BSC เริ่มตนดวย คณะผูบริหารขององคกร จะตองรวมกันการดําเนินงานที่สําคัญ 2 งาน คือ การ
กําหนดตารางกรอบการประเมิน (Scorecard) และการใชตารางกรอบการประเมิน โดยทั้ง 2 งาน 
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มีความสัมพันธสอดคลองกัน ซึ่งการกําหนดรายละเอียดในตารางกรอบการประเมินนั้น คณะ
ผูบริหารจะเริ่มตนดวยการสรางวัตถุประสงค (Objectives) และการวัด (Measures) ทั้งสี่มุมมอง 
ไดแก การเงิน  ลูกคา กระบวนการภายใน และการเรียนรูและการพัฒนา (Kaplan and Norton 
1996 : 43 – 44) 
 
ความหมายและขอบขายของ Balanced Scorecard (BSC) 
               BSC เปนการจําลองการวัดผลการดําเนินงานขององคกร โดยกําหนดกรอบงาน
(Framework) ของคณะผูบริหาร (Executives) ซึ่งแปลงจากวิสัยทัศนและกลยุทธ เปน
วัตถุประสงค (Objectives) และการวัด (Measures) ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดกรอบเปน
มุมมอง 4 ดาน ไดแก การเงิน ลูกคา กระบวนการภายใน และการเรียนรูและการพัฒนา จัดทํา
เปนตารางกรอบการประเมิน (Scorecard) ใชเปนกรอบงานการบริหารและหรือการประเมินผล
การปฏิบัติงาน มีรายละเอียดเชื่อมโยงสัมพันธกับวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกร (Kaplan and 
Norton 1996 : 24-25) 
               นอกจากนี้  แคพแลนและนอรตัน (Kaplan and Norton 1996 : 7-8) ยังไดนําเสนอวา 
BSC มีความสมบูรณในการวัดและประเมินผลที่ใชมุมมองทั้งดานการเงินและไมใชดานการเงินมี
ความสมดุลกัน เพื่อสะทอนภาพของวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกร ประกอบดวยมุมมอง 4 ดาน 
คือ มุมมองดานการเงิน (Financial) ดานลูกคา (Customer) ดานกระบวนการภายใน (Internal 
Business Process) และดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and growth) และแตละ
มุมมองจะตองกําหนดรายละเอียดยอยจํานวน 4 รายการ ไดแก วัตถุประสงค (Objective) การวดั 
(Measures) เปาหมาย (Target) และกลยุทธริเร่ิม (Initiatives) ซึ่งมุมมองทั้งสี่ดานดังกลาวนี้ 
จัดเปนหลักการที่สําคัญของ BSC ซึ่งความสมดุลของการวัดมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
 1. มีความสมดุลขององคประกอบดานการวัดที่เปนทั้งการวัดดานเงิน และการวัดที่
ไมใชดานการเงิน ทําใหองคกรไมมุงเนนในดานหนึ่งมากเกินไป 
 2. มีความสมดุลขององคประกอบดานวัตถุประสงคและการวัดที่แสดงถึงปจจัยทั้ง
ภายในองคกร ไดแก มุมมองดานการเงิน กระบวนการภายในและการเรียนรูและการพัฒนา และ
ภายนอกองคกร ไดแก มุมมองดานลูกคา 
        3. มีความสมดุลขององคประกอบดานการวัดที่มุงเนนทั้งในระยะสั้น ไดแก มุมมอง
ดานการเงิน และในระยะยาว ไดแก ภายใตมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 
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 4. เปนความสมดุลระหวางการวัดที่กําหนดตัวชี้วัดที่เปนตัวเหตุ (Lead Indicators 
or Drivers) และตัวชี้วัดที่เปนผล (Lag Indicators or Outcomes) โดยตัวชี้วัดที่เปนผล จะเปนสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจากตัวชี้วัดที่เปนเหตุ ตัวอยางเชน การวัดความพึงพอใจของลูกคา เปนตัวชี้วัดที่เปนผล 
เนื่องจากเราจะทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาตอเมื่อเหตุการณนั้นผานพนไปแลว ในขณะที่
ตัวชี้วัดเปนเหตุของความพึงพอใจของลูกคา อาจจะประกอบไปดวยคุณภาพของสินคา ความเร็ว
ในการใหบริการและราคา เปนตน  การใหความสําคัญทั้งตัวชี้วัด ที่เปนเหตุและผล จะทําให
ผูบริหารสามารถคาดการณไดถึงโอกาสหรือปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการพิจารณา
ตัวชี้วัดที่เปนเหตุทําใหทราบทั้งผลการดําเนินงานในปจจุบัน และปจจัยที่จะสงผลตอการ
ดําเนินงานขององคกรในระยะยาว 
 5. นอกจากความสมดุลดังกลาวขางตนแลว ลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ
BSC ไดแก  การที่วัตถุประสงคและตัวชี้วัดทุกตัวมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกันในลักษณะของ
เหตุและผล 
 และในความหมายของ Balanced Scorecard (BSC) ที่ พสุ เดชะรินทร (2547 : 4) 
และสิทธิศักดิ์ พฤกษปติกุล (2546 : 15) ไดใหไวสอดคลองกันวา Balanced Scorecard เปน
เครื่องมือทางดานการจัดการที่ชวยในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยการวัดหรือประเมิน
ที่จะชวยใหองคกรเกิดความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุงเนนในสิ่งที่มีความสําคัญ
ตอความสําเร็จขององคกรและยังมีรูปแบบและวิธีการที่ชวยใหการถายทอดทิศทางขององคกรกล
ยุทธและเปาหมายสูการปฏิบัติเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเปนเครื่องมือที่ดีในการ
ส่ือสารทั้งกลยุทธและผลงานสูพนักงานทุกระดับในองคกรอันจะนําไปสูการพัฒนาผลงานอยาง
ตอเนื่องตอไป 
 สรุปไดวา Balanced Scorecard (BSC) คือ รูปแบบของการวัดผลการดําเนินงาน
ของ  องคกรระบบใหม ที่เกิดจากการวิเคราะหวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกร โดยใชการวัด 
(Measurement) เปนเครื่องมือที่สําคัญ กําหนดกรอบงานการวัดทั้งดานการเงินและไมใชดาน
การเงิน ประกอบดวยสี่มุมมอง ไดแก การเงิน   ลูกคา   กระบวนการภายใน และการเรียนรูและ
การพัฒนา ซึ่งงานหลักของการวัดโดยหลักการ Balanced Scorecard (BSC) คือ การกําหนด
ตารางกรอบการประเมินผล (Scorecard) และการใชตารางกรอบการประเมินผล 
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วิวัฒนาการของ Balanced Scorecard  (BSC) 
 พสุ  เดชะรินทร  (2546 : 12-15) ไดแบงวิวัฒนาการของแนวคิดนี้เปน  3 ชวงใหญๆ 
ไดแก 
 1.  การใช Balanced Scorecard  (BSC) เพื่อเปนเครื่องมือในการประเมินผล  ถือ
เปนวัตถุประสงคแรกเริ่มของ Balanced Scorecard  (BSC)  เมื่อคร้ังที่แคปแลน  และนอรตัน  
พัฒนาบาลานซสคอรการดขึ้นมาก็มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนเครื่องมือในการประเมินผลที่
ครบถวนทั้ง  4  มุมมอง  โดยมุงเนนที่การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายที่ตองบรรลุตลอดจนการ
แปลงตัวชี้วัดจากในระดับองคกรลงสูระดับของฝายและบุคคลตามลําดับ  ส่ิงที่นาสนใจก็คือใน
ปจจุบันองคกรหลายแหงในประเทศไทยที่คิดจะหรือกําลังนํา Balanced Scorecard  (BSC)  มา
ใชสวนมากมักจะนํามาใชดวยวัตถุประสงคของการใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลโดยมุงเนน
ที่ตัวชี้วัด  (KPI)  เปนหลัก 
 2. การใช Balanced Scorecard  (BSC)  เปนเครื่องมือในการนํากลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติ  ชวงนี้นาจะเปนพัฒนาการชวงที่องคกรหลายๆ  แหงเริ่มคนพบประโยชนอีกประการหนึ่ง
ของ Balanced Scorecard  (BSC)  จากการเปนเพียงแคเครื่องมือในการประเมินผล  แต
สามารถนํา Balanced Scorecard  (BSC)  ไปใชในการแปลงกลยุทธแผนปฏิบัติการโดยไดเร่ิมมี
เทคนิคใหมๆ  เกี่ยวกับ Balanced Scorecard  (BSC)  ออกมามากขึ้น  ไมวาจะเปนการทําแผนที่
ทางกลยุทธหรือการเชื่อมโยงระหวาง Balanced Scorecard  (BSC)  กับแผนปฏิบัติการ  และ
ระบบงบประมาณ  องคกรหลายแหงในประเทศไทยไดริเริ่มนํา Balanced Scorecard  (BSC)  
มาใชในลักษณะนี้มากขึ้น  โดยเฉพาะความพยายามที่จะเชื่อมโยงระหวางแผนกลยุทธขององคกร
กับแผนปฏิบัติการ  เมื่อคร้ังที่แคปแลนมาเมืองไทย  ก็ไดยอมรับวาการที่ Balanced Scorecard  
(BSC)  ไดพัฒนาจากการเปนเครื่องมือในการประเมินผลใหครบทั้ง  4  ดานมาเปนเครื่องมือใน
การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัตินั้นถือวานอกเหนือความคาดคิดของทั้งเขาและเดวิด  นอรตัน 
 3. การใช Balanced Scorecard  (BSC) เพื่อเปนระบบในการบริหารองคกร  
พัฒนาการในชวงนี้ถือเปนสิ่งที่ตอเนื่องมาจากชวงที่แลว  โดยองคกรหลายแหงเริ่มนํา Balanced 
Scorecard  (BSC)  มาใชในการประเมินและทบทวนกลยุทธที่ไดทําไป  และหาแนวทางในการ
พัฒนาองคกรใหดีข้ึน หลายๆ  คนเรียกชวงนี้วาเปนชวงของการเรียนรูและการตอบกลับ  โดย
ภายหลังจากที่ไดนํา Balanced Scorecard  (BSC)  มาใชจนเกิดแผนปฏิบัติการแลว  เมื่อการ
ทํางานจริงเกิดขึ้นแลวผลการดําเนินงานในชวงตางๆ  เริ่มที่จะเขามาทําใหสามารถเปรียบเทียบได
กับเปาหมายที่ตั้งไว  และถามีส่ิงผิดปกติเกิดขึ้นก็จะเปนการทําใหผูบริหารไดเกิดการเรียนรูและ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

70

สามารถแกไขตอส่ิงที่เกิดขึ้น  การมองในลักษณะนี้ทําให Balanced Scorecard  (BSC)  เขามา
เสริมระบบการบริหารภายในองคกรใหเปนลักษณะของวงจรที่มีความสมบูรณในตนเอง  โดย
สามารถแบงเปนขั้นตอนตางๆ  ไดดังนี้ 
  3.1 เร่ิมตนจากการทําแผนกลยุทธ 
  3.2 จากนั้นใชแผนที่กลยุทธ  ตัวชี้วัด  และเปาหมาย  เพื่อใชในการอธิบายและ
ทําใหกลยุทธนั้นมีความชัดเจนขึ้น 
  3.3 จากนั้นมีการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการและงบประมาณ  เพื่อให
เกิดกิจกรรมขึ้นจริงๆ 
  3.4 เมื่อผลการดํา เนินงานเริ่มกลับเขามาในแตละชวง   ผูบ ริหารมีการ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่วางไว  ถาพบสิ่งใดที่ผิดปกติหรือตางไป
จากเปาหมายที่วางไว  ผูบริหารก็สามารถที่จะเรียนรูจากความผิดพลาดนั้นไดและหาแนวทางใน
การแกไข  โดยอาจจะไปทําการเบนชมารค (Benchmark) หรือเรียนรูจากผูอ่ืน 
  3.5 เมื่อหาแนวทางแกไขไดแลวก็นําแนวทางนั้นไปปฏิบัติ  โดยอาจจะมีการ
ปรับเปล่ียนกลยุทธที่วางไว  หรือ  การปรับเปลี่ยนในตัวชี้วัดและเปาหมาย  หรือการปรับเปล่ียน
ในแผนปฏิบัติการ 
 
แนวคิดการเชื่อมโยงกลยุทธสูการปฏิบัติดวย Balanced Scorecard  (BSC) 
 การที่องคกรจะประสบความสําเร็จนั้นจะตองประกอบดวยทั้งกลยุทธที่ดี  และ
ความสามารถในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ  ซึ่งกระบวนการในการแปลงวิสัยทัศนสูแผนปฏิบัติ
การ  โดยอาศัยแนวความคิด Balanced Scorecard  (BSC)  เปนเครื่องมือนั้น  ก็จะตองเริ่มตน
ตั้งแตเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ   โดยอาศัยแนวคิดของ Balanced Scorecard  
(BSC)เปนเครื่องมือ  ซึ่งสามารถสรุปไดเปนแผนภูมิ (พรสรัญ รุงเจริญกิจกุล 2545 : 140) ดังนี้ 
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แผนภูมิที่  7  กระบวนการแปลงวิสัยทัศนสูแผนปฏิบัติการ 
ที่มา  :  พรสรัญ รุงเจริญกิจกุล, “กระบวนการนํา Balanced Scorecard  (BSC)ไปสูการปฏิบัติ,” 
 การเงินธนาคาร 5,12 (มิถุนายน 2545) : 142. 
 
 วิสัยทัศน  คือ  ส่ิงที่บอกถึงความตองการในอนาคตขององคการ  ซึ่งวัตถุประสงคของ
วิสัยทัศนนั้นก็คือ  การเปนแนวทางในการดําเนินงานขององคการ  โดยทั่วไปแลว  วิสัยทัศนนั้น
จะตองเปนสิ่งที่ทาทายและมีความเปนไปได 
 มุมมอง  คือ  มุมมองดานตางๆ  ตามแนวคิดของ Balanced Scorecard (BSC) ที่
องคการตองใหความสําคัญ 
 เปาหมายเชิงกลยุทธ  คือ  ส่ิงที่บอกถึงเปาหมายขององคการในแตละมุมมอง 

 
วิสัยทัศน 
 
 
มุมมอง 
 
เปาหมายเชิงกลยุทธ (Strategic Aims) 
ถาวิสัยทัศนของเราประสบความสําเร็จ 
เรามีความแตกตางอยางไร 
ปจจัยที่จําเปนตอความสําเร็จ 
(Critical Success Factors) 
อะไรคือปจจัยที่จําเปนตอการบรรลุเปาหมาย 
กลยุทธ 
มาตรการวัดผลเชิงกลยุทธ (Strategic  
Measures) 
อะไรคือตัวชี้วัดที่จําเปนตอการบงชี้ 
ถึงทิศทางเชิงกลยุทธของเรา 
แผนปฏิบัติการ(Action Plan) 
แผนปฏิบัติการที่ควรทํามีอะไรบางเพื่อใหประสบความสําเร็จ 

วิสัยทัศนขององคกร 

 

การเงิน 
กระบวนการ
ภายใน 

การเรียนรู
และเติบโต 

 

ลูกคา 

 

เปาหมาย 
 

เปาหมาย 
 

เปาหมาย 
 

เปาหมาย 

ปจจัยที่
จําเปน 

ปจจัยที่
จําเปน 

ปจจัยที่
จําเปน 

ปจจัยที่
จําเปน 

ตัววัด ตัววัด ตัววัด ตัววัด 

แผนปฏิบัติการ 
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 ปจจัยที่จําเปนตอความสําเร็จ  คือ  การกําหนดปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ
ขององคการ  ซึ่งเปนปจจัยที่จะนําไปสูเปาหมายตามกลยุทธ 
 มาตรการวัดผลเชิงกลยุทธ  คือ  ตัวชี้วัดที่จะใชในการประเมินผลการดําเนินงานของ
องคการ  ซึ่งในการกําหนดตัวชี้วัดดังกลาวนี้จะตองสอดคลองกับปจจัยที่จําเปนตอความสําเร็จ
เนื่องจากจะตองถูกนําไปเปนเครื่องมือในการกําหนดแผนปฏิบัติการตอไป 
 แผนปฏิบัติการ  คือ  แผนที่จะแบงหนาที่ระหวางแผนกตางๆ  ในองคการและแผนก
ตางๆ  นั้น  จะตองพยายามดําเนินงานใหบรรลุตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว 
 จะเห็นไดวา  กระบวนการดังกลาวกอใหเกิดความเขาใจในการที่จะนําเอากลยุทธที่ได
ไปปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังทําใหพนักงานเกิดความเขาใจในสิ่งที่พวกเขาจะตองนําไป
ปฏิบัติ  อีกทั้งปจจัยตางๆ  นั้นยังมีความสัมพันธกัน  การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงดานใดดาน
หนึ่งก็จะกระทบไปยังดานอื่นๆ  ดวย  ในทํานองเดียวกันการปรับปรุงการทํางาน  โดยเนนหนัก
ดานใดเพียงดานหนึ่งนั้นจะไมสามารถนําองคการไปสูความสําเร็จได 
 
แนวคิดพื้นฐานของ Balanced Scorecard  (BSC) 
 ปจจุบันการประเมินผลองคการ  ไมสามารถใชแตตัวชี้วัดทางเงินเพียงอยางเดียวได
ผูบริหารตองพิจารณามุมมองอ่ืนประกอบดวย  ซึ่งแคปแลน  และนอรตัน (Kaplan and Norton  
1996) พัฒนาแนวความคิดของ Balanced Scorecard  (BSC) ไววาตองประกอบดวยมุมมอง  4  
มุมมองดังแผนภูมิ 
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แผนภูมิที่ 8  มุมมองของ Balanced Scorecard 
ที่มา : พสุ  เดชะรินทร, เสนทางกลยุทธสูการปฏิบัติดวย Balanced Scorecard (กรุงเทพฯ :         
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547),  20. 
 
 จากภาพ Balanced Scorecard  (BSC) ประกอบดวยมุมมอง  4  มุมมอง  ไดแก         
มุมมองดานการเงิน  มุมมองดานลูกคา  มุมมองดานกระบวนการภายใน  และมุมมองดานการ
เรียนรูและการพัฒนา  โดยในแตละมุมมองประกอบดวยชอง  4  ชอง  ดังตอไปนี้ 
 1. วัตถุประสงคที่สําคัญของแตละมุมมอง  ซึ่งความหมายของวัตถุประสงคตาม
แนวคิดของบาลานซสคอรการด  นั้นคือส่ิงที่องคกรมุงหวังหรือตองการที่จะบรรลุในดานตางๆ  
ตัวอยางเชน 
  1.1 วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองดานการเงิน  ไดแก  การเพิ่มข้ึนของ
รายได  การลดลงของตนทุน  การเพิ่มผลิตภาพ  เปนตน 
      1.2 วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองดานลูกคา  ไดแก  สวนแบงการตลาดที่
เพิ่มข้ึน  การรักษาลูกคาเดิมขององคกร  การแสวงหาลูกคาใหม  การนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพ  
การบริการที่รวดเร็ว  หรือ  ชื่อเสียงของกิจการที่ดี  เปนตน 

มุมมองดานการเงิน 
วัตถุประสงค การวัด เปาหมาย การริเร่ิม 

    
 

มุมมองดานลูกคา 
วัตถุประ
สงค 

การ
วัด 

เปา 
หมาย 

การ
ริเร่ิม 

    

มุมมองดานกระบวนการภายใน 
วัตถุประ
สงค 

การ
วัด 

เปา 
หมาย 

การ
ริเร่ิม 

    

 

มุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต 
วัตถุประสงค การวัด เปาหมาย การริเร่ิม 

    
 

วิสัยทัศน 
และ 

กลยทุธ 
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  1.3 วัตถุประสงคที่ สําคัญภายใตมุมมองดานกระบวนการภายใน   ไดแก  
ดําเนินงานที่รวดเร็วขึ้น  กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ  กระบวนการจัดสงที่รวดเร็วตรงเวลา  หรือ
กระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  เปนตน 
  1.4 วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองดานการเรียนรู  และ  การพัฒนา  ไดแก  
การพัฒนาทักษะของพนักงาน  การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ  วัฒนธรรมองคกรที่เปดโอกาสให
พนักงานไดแสดงความสามารถ  การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี  เปนตน 
 2. ตัวชี้วัด  ไดแกตัวชี้วัดของวัตถุประสงคในแตละดาน  ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้จะเปน
เครื่องมือที่ใชในการวัดวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคในแตละดานหรือไม  ตัวอยางเชน 
  2.1 ภายใตวัตถุประสงคในการเพิ่มข้ึนของรายไดของมุมมองดานการเงิน  ตัวชี้วดั
ที่นิยมใชกัน  ไดแก  รายไดเพิ่มข้ึนเทียบกับปที่ผานมา 
  2.2 ภายใตวัตถุประสงคในการรักษาลูกคาเกาของมุมมองดานลูกคา  ตัวชี้วัดที่
นิยมใชกัน  ไดแก  จํานวนลูกคาทั้งหมด  หรือ  จํานวนลูกคาที่หายไป 
  2.3 ภายใตวัตถุประสงค ในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพของมุมมองดาน
กระบวนการภายใน  ตัวชี้วัดที่นิยมใชกัน ไดแก  จํานวนของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต หรือ รอยละ
ของสินคาที่ผานการตรวจคุณภาพ 
  2.4 ภายใตวัตถุประสงคการพัฒนาทักษะพนักงานของมุมมอง  ดานการเรียนรู
และการพัฒนา  ตัวชี้วัดที่นิยมใชกัน  ไดแก  จํานวนชั่วโมงในการอบรมตอคนตอป  หรือ  ระดับ
ความสามารถของพนักงานที่เพิ่มข้ึน 
 3. เปาหมาย  ไดแก  เปาหมายหรือตัวเลขที่องคกรตองการจะบรรลุของตัวชี้วัดแตละ
ประการ  ตัวอยางเชน 
  3.1 เปาหมายของการเพิ่มข้ึนของรายไดเทากับรอยละ  20  ตอป 
  3.2 เปาหมายของจํานวนลูกคาเกาที่หายไปจะตองไมเกินรอยละ  5  ตอป 
 4. แผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรม  ที่องคกรจะจัดทําเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ข้ึนโดยในชั้นนี้ยังไมใชแผนปฏิบัติการที่จะทําเปนเพียงแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมเบื้องตนที่
ตองทําเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
 นอกจากนั้น  ในทางปฏิบัติจริงมักเพิ่มขอมูลปจจุบัน  ซึ่งแสดงถึงขอมูลในปจจุบันของ
ตัวชี้วัดแตละตัว  ซึ่งการหาขอมูลในปจจุบันจะเปนตัวชวยในการกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดแต
ละตัวใหมีความชัดเจนมากขึ้นนอกเหนือจากชองตางๆ ตามมุมมองทั้ง 4 ดานแลวภายในรูปยังมี
วิสัยทัศนและกลยุทธที่ถือเปนจุดศูนยกลางของมุมมองทั้ง 4 ดานแสดงใหเห็นวา วัตถุประสงคใน
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แตละมุมมองจะตองสอดคลองกับวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกร ทั้งนี้เนื่อจากจะทราบไดวาสิ่ง
ที่มีความสําคัญสําหรับองคกรสิ่งนั้นตองสนับสนุนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและกลยุทธของ
องคกร 
 ความสัมพันธระหวางมุมมองทั้ง  4  ประการนี้  เร่ิมจากมุมมองดานการเงิน  คือ  การ
พยายามทํากําไรใหไดสูงสุด  ซึ่งกําไรสูงสุดจะเกิดขึ้นไดจากการมีรายไดเพิ่มข้ึน  หรือ  ตนทุนที่
ลดลง  โดยรายไดจะเพิ่มข้ึนนั้นก็มาจาก  การที่องคกรสามารถเพิ่มสวนแบงทางการตลาดหรือ 
ทําใหลูกคาพอใจ  โดยการนําเสนอสินคาและบริการในสิ่งที่ลูกคาตองการ  ซึ่งเปนมุมมองดาน
ลูกคา  และการที่องคกรจะสามารถนําเสนอสินคาและบริการตามที่ลูกคาตองการนั้น  องคกร
จะตองมีกระบวนการในการดําเนินงานที่เหมาะสมเพื่อนําเสนอในสิ่งที่ลูกคาตองการซึ่งเปน
มุมมองดานกระบวนการดําเนินงานภายใน  ในขณะที่  มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา  จะ
มองวาการที่องคกรมีพนักงานที่มีทักษะและความสามารถ  มีขวัญและกําลังใจในการทํางานที่ดี  
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะชวยใหองคกรมีการดําเนินงานในกระบวนการที่กอใหเกิดคุณคา
ใหกับลูกคา   จะเห็นวามุมมองทั้ง  4  มีความสัมพันธกันในเชิงเหตุและผล สงผลใหบรรลุกลยุทธ
และวิสัยทัศนตอไป 
 
กระบวนการพัฒนาและจัดทํา Balanced Scorecard 
 พสุ เดชะรินทร (2547 : 32) ไดเสนอกระบวนการจัดทํา Balanced Scorecard ที่
ประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหทางกลยุทธ ซึ่งไดแกการทํา SWOT Analysis  เพื่อใหไดทิศทางและ
กลยุทธขององคกรที่ชัดเจน 
 2. กําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกรโดยกําหนดเปนกลยุทธหลักที่สําคัญของ
องคกร 
 3. วิเคราะหและกําหนดวา Balanced Scorecard ขององคกรควรจะมีทั้งหมดกี่
มุมมองและแตละมุมมองควรมีความสัมพันธกันอยางไร 
 4. จัดทําแผนที่ทางกลยุทธระดับองคกร โดยกําหนดวัตถุประสงคที่สําคัญภายใต 
แตละมุมมอง โดยพิจารณาวาในการที่องคการจะสามารถดําเนินงานและบรรลุวิสัยทัศนและ 
กลยุทธขององคกรไดนั้นจะตองบรรลุวัตถุประสงคในดานใดบาง 
 5. กลุมผูบริหารระดับสูงจะตองมีการประชุมรวมกันเพื่อยืนยันและเห็นชอบในแผนที่
ทางกลยุทธที่สรางขึ้น 
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 6. ภายใตวัตถุประสงคแตละประการ จะตองกําหนดรายละเอียดของวัตถุประสงค
นั้นในดานตางๆ ทั้งในดานของตัวชี้วัด ฐานขอมูลในปจจุบัน เปาหมายที่ตองการบรรลุ รวมทั้ง
แผนงาน กิจกรรม หรือโครงการริเร่ิมที่จะตองทํา  
 7. เมื่อจัดทําแผนงานหรือโครงการเสร็จแลวสามารถที่จะแปลงตัวชี้วัดและเปาหมาย
ระดับองคกรใหเปนของผูบริหารระดับรองลงไป เพื่อใหสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนงาน
หรือโครงการหลัก  
 จะเห็นไดวาถาองคกรไดมีการจัดทําแผนที่ทางกลยุทธแลวจะชวยใหผูบริหารและ
พนักงานมีความเขาใจและชัดเจนในเรื่องกลยุทธขององคกรมากขึ้น อีกทั้งทําใหทุกคนภายใน
องคกรรูวาอะไรคือส่ิงที่สําคัญตอความสําเร็จขององคกร รวมทั้งรูวาสิ่งที่ตนเองทํานั้นไดสอดคลอง
กับกลยุทธขององคกรและชวยใหองคกรประสบความสําเร็จไดอยางไร นอกจากนี้แผนที่ทาง 
กลยุทธสามารถทําใหการประเมินผลขององคกรมีความชัดเจนขึ้น และสามารถมุงเนนที่จะ
ประเมินในสิ่งที่มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร 
 การจัดทําตารางกรอบการประเมินนั้น  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการนํา 
BSC มาใชในวงการศึกษา  พบวา  สํานักงานคณะกรรมการการขั้นพื้นฐานไดนําหลักการ BSC 
มาใชเปนกรอบในการวางแผนงานหลักในการพัฒนาโรงเรียนในฝน (Master Plan of School 
Project) ตามโครงการ “หนึ่งอําเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝน” ในปการศึกษา 2546 ซึ่งไดกําหนดกรอบ
งานประกอบดวย 4 มุมมอง คือ ดานนักเรียน ดานกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน ดานการ
เรียนรูและการพัฒนา และดานงบประมาณและทรัพยากร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน  2546 : 3) 
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แผนภูมิที่ 9  มุมมองของ Balanced Scorecard ที่ใชในโรงเรียนในฝน 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แผนหลักโครงการ “หนึ่งอําเภอ  หนึ่ง
โรงเรียนในฝน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546),  2. 
 
 เมื่อวิเคราะหกระบวนการจัดทําแผนงานหลักโรงเรียนในฝนโดยหลักการ BSC เพื่อใช
เปนแนวทางบริหารงานเพื่อนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติและใชเปนแนวในการประเมินผลการ
ดําเนินงาน มีกระบวนการดําเนินการจัดทําตารางกรอบการประเมินโดยสรุป ดังนี้  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2546 : 1-12) 
              1.   กําหนดทิศทางและภาพความสําเร็จ 
              2.   กําหนดกลยุทธหลัก 
             3.   กําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategy Objectives) 
              4.   กําหนดแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 
              5.   กําหนดกรอบกลยุทธเปนรูปแบบตารางกรอบการประเมิน (Scorecard) 

นักเรียน 
วัตถุประสงค การวัด เปาหมาย การริเร่ิม 

    
 

การเรียนรูและการพัฒนา 
วัตถุประ
สงค 

การ
วัด 

เปาห
มาย 

การ
ริเร่ิม 

    

 

กระบวนการจัดการศึกษาภายใน
โรงเรียน 

วัตถุประ
สงค 

การ
วัด 

เปาห
มาย 

การ
ริเร่ิม 

    

 

งบประมาณและทรัพยากร 
วัตถุประสงค การวัด เปาหมาย การริเร่ิม 

    
 

วิสัยทัศน 
และ 

กลยทุธ 
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยจึงไดสังเคราะหกรอบการศึกษา 
(Scorecard) ประกอบดวยมุมมองใน 4 ดานใหเหมาะสมกับการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา คือ 
ดานนักเรียน ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรูและการพัฒนา และดานงบประมาณและ
ทรัพยากร  จากนั้นในแตละดานจะกําหนดวัตถุประสงคภายใตกรอบงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การวัดเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือที่ใชศึกษาใหเกิด
ความเปนเหตุเปนผลและมีความสมดุลในแตละดานตามหลักการ Balanced Scorecard (BSC) 
เปนกรอบงานการศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาทั้งสี่ดานมีรายละเอียด ดังนี้ 
              1. การศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาดานนักเรียน 
  การศึกษาหลักสูตรดานนักเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อตัดสินคุณคาของหลักสูตร
สถานศึกษาวาเมื่อนําไปใชแลว สงผลตอผูเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของอยางไรบาง ซึ่งเมื่อพิจารณา
แลว ก็คือ ผลผลิตของหลักสูตรเกิดจากการใชหลักสูตรนั่นเอง ดังนั้น ลูกคา ไดแกบุคคลที่เกี่ยว
โดยตรงกับ หลักสูตรสถานศึกษา  ไดแก นักเรียน ครู พอแมหรือผูปกครอง และชุมชนเปนตน 
(ฉรัต  ไทยอุทิศ 2547 : 64) และเมื่อพิจารณาตามแนวทางของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาที่สถานศึกษาไดดําเนินการนั้นเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในระดับที่เปนตัวประโยคในวิชาแกนโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 
(จิตตินันท  วัดฑะทอง 2547 : 22)  
  จึงสรุปไดวา ดานนักเรียน หมายถึง กระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งเปนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามแบบทดสอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
 2.   การศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาดานกระบวนการภายใน 
   การศึกษาหลักสูตรดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหไดหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และนําหลักสูตรไปใช
จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนบรรลุจุดหมายของหลักสูตรแตละรายวิชา  รวมทั้งประเมินผลการ
ใชหลักสูตรนั่นเอง (ฉรัต  ไทยอุทิศ 2547 : 70)  และเมื่อพิจารณาตามแนวทางของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สถานศึกษาไดดําเนินการนั้นเปนการดําเนินการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของสถานศึกษา มีการวางแผนการดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจทุกดานของ
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สถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการ การประเมินเพื่อสํารวจสภาพปญหาและความจําเปนอยาง
รอบดาน หลักสูตรของสถานศึกษา มีเปาหมายและทิศทางการจัดการเรียนรูสอดคลองกับ
หลักสูตร มีการพัฒนาหรือเลือกใชรูปแบบวิธีการหรือนวัตกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารยที่มีความรูความสามารถ การวัดผล
ประเมินผลของสถานศึกษา การวางแผนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การ
ดําเนินกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติงานมีการนิเทศติดตามและควบคุมแผนปฏิบัติงานที่
ดําเนินการ มีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินและปรับปรุงงาน (จิตตินันท  
วัดฑะทอง 2547 : 47-50)  
  สรุปไดวาดานกระบวนการภายใน หมายถึง กระบวนการศึกษาและรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เปนการกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อเปนเปาหมายการพัฒนาผูเรียน การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปน
กระบวนการในการวางแผนที่บุคลากรและผูเกี่ยวของไดรวมกันจัดทําอยางเปนระบบ มีความ
ชัดเจนถูกตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา และการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เปนการดําเนินงานตามแผนที่บุคลากรและผูเกี่ยวของไดรวมกันจัดทําอยางเปนระบบมี
ความชัดเจนถูกตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 
 3. การศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาดานการเรียนรูและการพัฒนา 
  การศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาดานการเรียนรูและการพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อ
การตัดสินคุณคาของการดําเนินการดานการเรียนรูและพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา ทําใหนักเรียนบรรลุจุดหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา (ฉรัต  ไทยอุทิศ 2547 : 71) โดยตามหลักการ BSC ของแคปแลนและ 
นอรตัน (Kaplan and Norton 1996 : 126) การวัดมุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา ได
กําหนดใหมีการวัดความสามารถของผูปฏิบัติงาน  ประกอบดวย  ความพึงพอใจ  และ
ความสามารถในการผลิต ดานการจูงใจ ประกอบดวยการแนะนําใหผูปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จ ดานการจัดระเบียบในองคกร ประกอบดวยผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงงาน และเมื่อพิจารณาตามแนวทางของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาที่สถานศึกษาไดดําเนินการนั้นเปน การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา กา
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และการผดุงระบบการประกันคุณภาพมีประเด็นในการศึกษา
เกี่ยวกับการวางแผนดําเนินงานตรวจสอบและ ทบทวนคุณภาพการศึกษา  การดําเนินงานตาม
แผนตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  การกําหนดเปาหมายการรายงานคุณภาพ
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การศึกษา การดําเนินงานรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  การกํากับติดตามและประเมินการ
รายงานคุณภาพการศึกษา นโยบายในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา  ระบบกลไกการดําเนินงานการประกัน   คุณภาพของสถานศึกษา  การดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  การ
นําประสิทธิผลของการประเมินคุณภาพภายในไปใชการประกันคุณภาพการศึกษาโดยองคกร
ภายนอกมีการนิเทศติดตามและควบคุมแผนปฏิบัติงานที่ดําเนินการ มีการนําขอมูลและผลการ
ประเมินไปใชในการตัดสินและปรับปรุงงาน(จิตตินันท  วัดฑะทอง 2547 : 50-53) 
  สรุปไดวา ดานการเรียนรูและการพัฒนา หมายถึง กระบวนการศึกษาและ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ การตรวจและทบทวนคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาอยางเปนระบบดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เปนการแสดงผลการ
ดําเนินงานพัฒนา      คุณภาพของสถานศึกษาในแตละปวาบรรลุสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
ไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการผดุงระบบการประกันคุณภาพ เปนการใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อสงเสริมพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา    
 4.   การศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาดานงบประมาณและทรัพยากร 
              การประเมินโดยหลักการ Balanced Scorecard (BSC) ในองคกรธุรกิจ มุมมอง
ดานการเงินจะมุงเนนดานกําไร สวนการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาจะแตกตางกัน ในสวนของ
ดานการเงินที่เกี่ยวของกับหลักสูตรสถานศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อการใชจายงบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งใชจายในการเรียนรูและพัฒนาครูผูสอน
และบุคลากรที่เกี่ยวของใหสามารถใชหลักสูตรใหผูเรียนและผูเกี่ยวของมีความ  พึงพอใจ และมี
ผลสัมฤทธิ์ตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา (ฉรัต  ไทยอุทิศ 2547 : 73) และเมื่อพิจารณา
ตามแนวทางของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สถานศึกษาได
ดําเนินการนั้นเปนการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับ การจัด
องคกรของสถานศึกษา ระบบการจัดการบริหารสถานศึกษาชัดเจน  การบริหารจัดการบุคลากร
ของสถานศึกษา มีการดําเนินการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีแผนพัฒนา ธรรมนูญ
สถานศึกษา แผนการดําเนินงานของสถานศึกษาและตัวชี้วัดความสําเร็จ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
และสามารถตรวจสอบได  มีระบบขอมูลสารสนเทศครบถวนและตรงกับความตองการทันตอการ
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ใชงาน มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเปนปจจุบัน  มีการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการ   มีการนิเทศ ติดตามผลและมีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสิน
และปรับปรุงงาน (จิตตินันท    วัดฑะทอง 2547 : 45-47) 
  สรุปไดวา ดานงบประมาณและทรัพยากร หมายถึงกระบวนการศึกษาและ
รวบรวม       ขอมูลเกี่ยวกับ การจัดการดานบริหารและสารสนเทศ เปนการจัดระบบโครงสราง
การบริหารจัดการโดยการสรางระบบการจัดเก็บขอมูลใหเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการคนหา
รวมทั้งการใชทรัพยากรที่เหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากรายละเอียดของการกําหนดกรอบงานการศึกษาหลักสูตรโดยหลักการ Balanced 
Scorecard (BSC) ดังกลาวมาแลว สรุปไดวา เมื่อตองการจะนําหลักการ Balanced Scorecard 
(BSC) ไปใชในการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา จะตองเริ่มตนดวยการ
วิเคราะหวิสัยทัศน กลยุทธ และพันธกิจของสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา แปลงเปน
กรอบงานการวัดและวัตถุประสงคทั้งสี่มุมมองใหเหมาะสมกับหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําเปน
ตารางกรอบการศึกษา (Scorecard) แตละมุมมอง เพื่อดําเนินการติดตามผลของการปฏิบัติงาน
ตอไป 
 

งานวจิัยที่เกีย่วของ 
 
งานวิจัยในประเทศ 
 ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในเร่ือง Balanced Scorecard และงานวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยที่ศึกษาไดดังนี้ 

 สมบัติ  โตศิลานนท (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง ทัศนคติของผูบริหารใน
การนํา Balanced Scorecard มาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา : บริษัทในเครือ           
เทเลคอมเอเซีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริหารที่มีตอ
การนํา Balanced Scorecard มาใชประเมินผลการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบทัศนคติทัศนคติ
ตามลักษณะสวนบุคคล เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย รอยละ
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีในระดับเห็นดวยตอการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช Balanced Scorecard และมีทัศนคติที่แตกตางกันไปตาม
ลักษณะบุคคลในเรื่องความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือ และความสามารถแยกแยะผลงานของ 
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Balanced Scorecard แตมีทัศนคติในระดับที่เหมือนกันตามลักษณะบุคคลในเรื่อง
ความสามารถในการใชปฏิบัติไดจริง 

 ปราณี วัฒนศิริพงษ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา 
Balanced Scorecard สําหรับธุรกิจคาปลีกเครื่องสําอาง : บริษัทกรณีศึกษาจํากัด มี
วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาแนวทางการพัฒนา Balanced Scorecard เพื่อใชเปนเครื่องมือทางการ
จัดการในการควบคุมแผนกลยุทธและวัดผลการการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกเครื่องสําอาง ใช
วิธีรวบรวมขอมูลจากการสอบถามผูบริหาร ผูมีสวนเกี่ยวของ และผลจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แนวทางการศึกษาจะเนนกระบวนวิธีในการพัฒนา ไมเนนขอมูลทางตัวเลข ผล
การศึกษา พบวา บริษัทไดสราง Balanced Scorecard เพื่อใชควบคุมแผนกลยุทธและวัดผลการ
ดําเนินงาน ประกอบดวย มุมมอง 4 ดาน ไดแก มุมมองดานการเงิน มุมมองดานลูกคา มุมมอง
ดานกระบวนการภายใน และมุมมองดานกระบวนการเรียนรูและพัฒนา ภายใตวัตถุประสงคของ
มุมมองทั้ง 4ประกอบดวยตัวชี้วัดระดับองคกร  33  ตัว ตัวชี้วัดทั้งหมดไดกําหนดมาตรฐานเพื่อใช
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานจริง 

 จิตตินันท  วัดฑะทอง (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 3 มี
จุดมุงหมายเพื่อประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก กรม
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 3 เครื่องมือที่ใชในการประเมินเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา แบบตรวจสอบรายการและแบบสัมภาษณ ใชสอบถามกับ ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ผลการศึกษา พบวา 
ผลการประเมินตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน 
และคณะกรรมการสถานศึกษา ในดานการจัดระบบระบบบริหารและสารสนเทศ ดานพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ดานพัฒนามาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ดาน
การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมสูงกวาเกณฑ สวนผลการประเมินที่ต่ํา
กวาเกณฑ คือดานการดําเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 ฉรัต  ไทยอุทิศ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยหลักการ Balanced 
Scorecard มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับ
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ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีความรู เจตคติและทักษะการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
โดยหลักการ Balanced Scorecard ผลการวิจัยพบวา ดานผูเขารับการอบรมสรุปไดวาผูเขารับ
การฝกอบรมมีความพึงพอใจในการฝกอบรมในระดับมาก ดานการเรียนรูและพัฒนาสรุปไดวา
วิทยากรมีความสามารถอยูในระดับดี และดานงบประมาณและทรัพยากร สรุปไดวาการใชจายมี
ความประหยัดและความคุมคาอยูในระดับมาก 
 ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน (2547 : 1) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การประยุกตใชแนวคิด Balanced 
Scorecard เพื่อการประเมินผลองคกร กรณีศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเพื่อทราบถึงปญหา/อุปสรรคและจุดแข็ง/จุดออน ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดภูเก็ต และ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาและการปรับปรุงจุดออน ตลอดจน
การนําจุดแข็งขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตมาใชปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานขององคการริหารสวนจังหวัดภูเก็ตตอไปเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม การสัมภาษณกลุม การสัมภาษณเจาะลึก การประชุมระดมสมองและการ
สังเกตการณแบบไมมีสวนรวม 
 ผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ประเมินโดยใชกรอบแนวคิด
ซึ่งประยุกตมาจากตัวแบบ Balanced Scorecard มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 1) มุมมองดานความ
เปนองคการของรัฐหรือองคการสาธารณะ ไดปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่สอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)
การประเมินความสามารถในการจัดเก็บรายได พบวามีความสามารถในการจัดเก็บรายไดเพิ่ม
มากขึ้นตามลําดับในแตละปงบประมาณ 2) มุมมองดานประสิทธิภาพของระบบการบริหาร
ภายในองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต พบวา ประสิทธิภาพการดําเนินงานของฝายบริหารอยูใน
ระดับดี ฝายสภามีประสิทธิภาพคอนขางนอย  ประสิทธิภาพของขาราชการมีพฤติกรรมที่ยึดถือ
ตามกฎระเบียบและกฎหมายเปนหลักเนนการแบงแยกงานตามภารกิจเฉพาะดานของแตละสวน
งาน เนนการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา ระบบการสื่อสารไมคอยมีประสิทธิภาพมากนัก 
3)มุมมองดานความสัมพันธกับผูรับบริการ พบวา มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานในภาพรวม 
4) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา พบวา ยังมีวัฒนธรรมองคการที่มุงเนนการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบมากกวาการเนนสัมฤทธิผลของการทํางาน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเรียนรูเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการทํางาน มีการนําระบบสารสนเทศมาใชปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางาน
คอนขางนอย  
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 ธนวรรณ  ทองเรือง (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นของผูบริหาร
ระดับกลางที่มีตอการนําบาลานซสคอรการดมาใชในองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะ
ของการวัดผลแบบเดิมในองคกรกอนที่จะนําบาลานซสคอรการดมาใชและศึกษาความคิดเห็น
ของผูบริหารระดับกลางที่มีตอการนําบาลานซสคอรการดมาใช โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา ลักษณะของระบบประเมินผลแบบเดิมยังไมเปนระบบที่
ขัดเจน สวนผูบริหารระดับกลางมีความคิดเห็นที่อยูในระดับเห็นดวยมาก ที่จะนําบาลานซ 
สคอรการดมาใชในองคกรเพื่อจะทําใหผลการดําเนินงานและการบริหารงานโดยรวมดีข้ึน 
 ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่อง การจัดการหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สามารถสรุปผลการวิจัยที่ศึกษาไดดังนี้ 
 ณัฐชยา  นาคแนวดี (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาการใชหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
ใชหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ใน  3  ดาน คือ 
การบริหารและการบริการหลักสูตร การดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร  การสนับสนุนและ
สงเสริมการใชหลักสูตรและเพื่อเปรียบเทียบการใชหลักสูตรสถานศึกษา จําแนกตามสถานภาพ
ครูผูสอน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับใช
สถิติในการวิเคราะหขอมูล เปนคารอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
(t-test) ผลวิจัยพบวา  โรงเรียนมีการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน  และผลการเปรียบเทียบระดับการใช
หลักสูตร จําแนกตามสถานภาพครูผูสอนพบวาไมแตกตางกัน  
 ดาวดึงส  พุทรา (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง  การบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอชุมพลบุรี สังกัดสํานักเขต
พื้นฐานการศึกษาสุรินทร  เขต  2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอชุมพลบุรี สังกัดสํานักเขต
พื้นฐานการศึกษาสุรินทร  เขต  2 ใน  7  ดาน ใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม ใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล เปนคารอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย  พบวา โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับไดดังนี้ 1) ดานดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
2) ดานการจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา 3) ดานการกําหนดแผนการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา 4) ดานการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล 5) ดานการเตรียมความพรอมของ
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สถานศึกษา 6) ดานการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร และ 7) ดานการสรุปผลการ
ดําเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
 กฤติยา  แมนเหมือน (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาสภาพ
และปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ และ
เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ ที่มีสถานภาพตางกัน ใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
เปนคารอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยพบวา 1.
ดานการดําเนินการปฏิบัติและสภาพปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสตูรสถานศกึษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูระดับปานกลาง 2. ผลการเปรียบเทียบ
และปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ ที่มีสถานภาพตางกัน
และปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ ที่มีตําแหนงแตกตางกนั 
มีการฝกอบรมดูงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนบุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันและมาจากโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็น
ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545 : 1) ไดรายงานการวิจัย เร่ือง 
สภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย เพื่อ
ใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารายละเอียดของนโยบาย และการดําเนินการเพื่อรองรับการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ใน  4  ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานบุคลากร 
3)ดานงบประมาณ และ 4) ดานการบริหารทั่วไป ใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม  การสัมภาษณ  
การสัมมนายอย และศึกษาจากรายงานการประเมินคุณภาพโรงเรียน ใชสถิติในการวิเคราะห
ขอมูล เปนคารอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) รวมทั้ง
ทดสอบความแตกตางรายคู (LSD) ผลการวิจัยพบวา 1) โรงเรียนรับรูเร่ือง แนวการจัดการศึกษา
และการกระจายอํานาจการศึกษาดีพอสมควร  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
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ในระดับ มาก แตการเตรียมการรับการกระจายอํานาจมีนอยเพราะขาดความชัดเจนเชิงปฏิบัติ 2) 
โรงเรียนสวนใหญไดพยายามดําเนินการปฏิรูปการศึกษา แตมักจะยึดนโยบายและแนวทางที่กรม
กําหนดเปนหลัก การคิดริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเองมีไมมากนัก 3) โรงเรียนมี
ศักยภาพดานบริหารทั่วไปอยูในลําดับแรก ระดับมาก รองลงมาดานบริหารบุคลากร ระดับ
คอนขางมาก ดานการบริหารงบประมาณ ระดับคอนขางมาก และ ดานบริหารวิชาการอยูใน
ลําดับสุดทาย ระดับปานกลาง   
 
งานวิจัยในตางประเทศ 
 บินดา (Binda 1989 : Abstract) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผูบริหารกับการนําหลักสูตรไปใช
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารตองสนใจความตองการของผูเรียนมีการจัดสรรเวลาและทบทวน
หลักสูตร จัดเตรียมวัสดุ ส่ือการเรียนการสอน รวมทั้งรูปแบบการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการบริหาร และเตรียมการเปนผูนํา รวมทั้งผูบริหารเองควรมีบทบาทเปนผูอํานวยความ
สะดวก มีการใหคําปรึกษากอนนําหลักสูตรไปใช โดยวางอยูบนพื้นฐานนโยบายสวนกลาง ซึ่ง
แสดงใหเห็น บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาหลักสูตรไดชัดเจนยิ่งขึ้น  
 เมดิเนต (Madinet 2004 : Abstract) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การกําหนดจุดหมายของ
ประสิทธิภาพโรงเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน  ในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย มี
วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของโรงเรียนและความพึงพอใจของ  
นักเรียนในการเลือกโรงเรียนที่จะเรียน ผลการวิจัยพบวา Balanced Scorecard เปนเครื่องมือที่
ชวยใหโรงเรียนระบุความตองการของผูที่อยูในเขตบริการและสามารถสรางเปาหมายเพื่อให
สนองตอบความตองการของผูเรียนที่จะเลือกเขามาเรียนได 
 

สรุป 
 
 จาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวา จากหลักสูตรสถานศึกษาขัน้  
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 สถานศึกษาจะตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน
และทองถิ่น ซึ่งในการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษานั้นสถานศึกษาตองจัดสาระการ
เรียนรูตางๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตรมาจัดใหเปนระบบและดําเนินการจัดการศึกษาใหกับผูเรียน
ใหเกิดคุณภาพสูงสุด และจะตองยึดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือเนนการมีสวนรวม 
การกระจายอํานาจใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาไดเขามามีบทบาทในการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวผูเรียน นอกจากนั้นยังตอง
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มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเปนการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะสรางความมั่นใจ
กับผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียวาผลผลิตที่ออกมาจะมีคุณภาพตามที่คาดหวังหรือมุงไปสู
ทิศทางที่กําหนดไวในวิสัยทัศนของสถานศึกษาหรือไม  สถานศึกษาจะตองดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาตามแนวทางของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลอง
กับวิสัยทัศนและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเมื่อสถานศึกษาไดดําเนินการจัด
การศึกษาตามทิศทางที่กําหนดแลวแนวทางที่จะตรวจสอบวิสัยทัศนและกลยุทธในการจัด
การศึกษานั้นไดก็คือการประยุกต Balanced Scorecard (BSC) มาใชเพื่อศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาวามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใดในการบรรลุวิสัยทัศน 
ซึ่งผูวิจัยไดประยุกต Balanced Scorecard  (BSC)มาใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยกรอบของ
การศึกษาผลการปฏิบัติงานใน 4 ดาน คือ    1. ดานนักเรียน  2. ดานกระบวนการภายใน  3. ดาน
การเรียนรูและการพัฒนา   และ 4. ดานงบประมาณและทรัพยากร   
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยประยุกตใช 
Balanced Scorecard (BSC) เปนการศึกษาตามแนวคิดของ โรเบิรต แคปแลนด และ เดวิด   
นอรตัน (Robert Kaplan and David Norton) เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  
Research) โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ คือ วิธีการและขั้นตอน
ของการวิจัย ขอบเขตในการวิจัย  การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยเปนไปตามจุดมุงหมายของการวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงไดกําหนด
รายละเอียดของขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยไว ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปญหา  พรอมทั้งศึกษา จากเอกสาร  ตํารา ขอมูล
สารสนเทศ การสัมภาษณ  วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และ งานวิจัยตางๆ ทั้งในประเทศ และ 
ตางประเทศ  เสนอความเห็นชอบโครงรางวิจัย จากอาจารยที่ปรึกษา กําหนดประชากร และ กลุม
ตัวอยาง จัดสรางเครื่องมือ และพัฒนาเครื่องมือ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเครื่องมือใหมี
ความสมบูรณ และนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขออนุมัติโครงรางงานวิจัย
ตอไป 
 ขั้นตอนที่  2 การดําเนินการวิจัย โดยผูวิจัยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นในข้ันตอนที่ 1 
ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
วิเคราะหเนื้อหา และ แปลผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย   เปนการนําผลการวิ เคราะหขอมูล  
ขอเสนอแนะของงานวิจัยมาจัดทํารายงานการวิจัย เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อ
ตรวจสอบแกไข แลวจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ เสนอขออนุมัติตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
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 ระเบียบวิธีวิจัย  

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 การศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบานแหลม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ไดดําเนินการตามแนวคิดของ Balanced Scorecard 
(BSC) โดยกําหนดกรอบในการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา   เปน 4 ดาน
ดังนี้ 
 1. ดานนักเรียน (Student Perspective) มีประเด็นที่จะศึกษาดังนี้คือ การประเมิน
คุณภาพการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
 2.  ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) มีประเด็นที่จะศึกษา
ดังนี้คือ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 3. ดานการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Growth Perspective) มีประเด็นที่จะ
ศึกษาดังนี้คือ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป และการผดุงระบบการประกันคุณภาพ 
 4.  ดานงบประมาณและทรัพยากร (Budget and Source Perspective) มีประเด็นที่
จะศึกษาดังนี้คือ  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น   797  คนประกอบดวย 
  1.1 ผูบริหาร จํานวน  3  คน  ไดแก ผูอํานวยการ 1 คน  รองผูอํานวยการ 2 คน 
  1.2 ครูผูสอนระดับชวงชั้นที่ 1-2 จํานวน  20   คน  
  1.3 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- 6 จํานวน 379 คน    
  1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวน 13 คน และผูนําชุมชนในเขต
บริการของโรงเรียน จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน  16 คน   
  1.5  ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 6 จํานวน 379  คน  

 2.  กลุมตัวอยาง  การวิจัยครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 199 คน  ดังนี้ 
  กลุมที่ 1  เปนประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร  3  คน   ครูผูสอนใน
ระดับชวงชั้นที่ 1- 2 จํานวน  20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูนําชุมชนในเขต
บริการของโรงเรียน  จํานวน 16 คน  
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               กลุมที่ 2  เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก นักเรียนและผูปกครองระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 6 
จํานวน 80 คน  โดยใชนักเรียนที่เปนชั้นสูงสุดของในแตละระดับชวงชั้นคือชวงชั้นที่ 1 คือ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูปกครองที่เปนผูปกครองของนักเรียนที่
เปนกลุมตัวอยาง 
 
ตารางที่  1   จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

สถานภาพ ประชากร (คน) กลุมตวัอยาง (คน) 
ผูบริหาร 
ครูผูสอน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ผูนําชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 
ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1-6 

3 
20 
16 
 

379 
379 

3 
20 
16 
 

80 
80 

รวม 797 199 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
ในดานนักเรียน  ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรูและการพัฒนา และดานงบประมาณและ
ทรัพยากร ดังนี้ 
 1.  ดานนักเรียน (Student Perspective) มีประเด็นที่จะศึกษาดังนี้คือ การประเมิน
คุณภาพการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
 2.  ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) มีประเด็นที่จะศึกษา
ดังนี้คือ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 3.  ดานการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Growth Perspective) มีประเด็นที่จะ
ศึกษาดังนี้คือ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป และการผดุงระบบการประกันคุณภาพ 
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  4.  ดานงบประมาณและทรัพยากร (Budget and Source Perspective) มีประเด็น

ที่จะศึกษาดังนี้คือ  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   
 
กรอบการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานแหลมโดย
ประยุกตใช Balanced  Scorecard  (BSC) 
 
ตารางที่ 2  กรอบการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาดานนักเรียน 
 

วัตถุประสงค 
(Objectives) 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
(KFS) 

กลยุทธริเร่ิม 
(Initiatives) 

ดานนกัเรียน 
- การประเมนิ
คุณภาพการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ระดับคุณภาพของการวาง
แผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
- ระดับคุณภาพของการ
ดําเนนิการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
- ผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนวิชาคณติศาสตร ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษผานเกณฑที่กาํหนด
- ระดับคุณภาพของการกาํกับ
ติดตามการดาํเนนิการประเมิน
คุณภาพการศกึษา 
- ระดับคุณภาพของนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช
ในการปรบัปรุงพัฒนา 
- ระดับคุณภาพของ
คุณลักษณะอันพงึประสงคของ
ผูเรียน 

 
- ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูจดั 
การเรียนรูตามแผนการจัดการ 
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
อยางมีคุณภาพการสอน 
- ครูมีการประเมินพฤติกรรม 
นักเรียนเปนรายบุคคลและราย 
กลุมอยางสม่าํเสมอและแจงผล
กลับใหนักเรียนมีโอกาสพฒันา
และปรับปรุงตนเองในแตละ
พฤติกรรม 
- ครูดําเนินการใชวิจัยเปนสวน 
หนึง่ของการจดักระบวนการ
เรียนรู และพฒันานวัตกรรมการ
สอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียนในแตละดานอยาง
ตอเนื่อง 
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 ตารางที่ 2  (ตอ) 

 
วัตถุประสงค 
(Objectives) 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
(KFS) 

กลยุทธริเร่ิม 
(Initiatives) 

- คุณลักษณะอัน 
พึงประสงคของผูเรียน
ตามความคิดเห็นของ
ผูปกครอง 
 

 - จัดกิจกรรมพฒันาผูเรยีน 
สอดคลองตามความตองการ
ความสนใจและความถนัดของ 
ผูเรียน 

 
ตารางที่ 3  กรอบการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาดานกระบวนการภายใน 
 

วัตถุประสงค 
(Objectives) 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
(KFS) 

กลยุทธริเร่ิม 
(Initiatives) 

ดานกระบวนการ
ภายใน 
-  การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 
- ระดับคุณภาพเอกสาร
หลักสูตรสถานศึกษาที่ระบ ุ
ปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงค 
การวางแผนการดําเนนิงานที่
ครอบคลุมภารกิจทุกดานของ
สถานศกึษา จดัทําแผนปฏิบตัิการ
และกํากับนิเทศ ติดตามผล 

 
 
- จัดประชุมปฏิบัติ
คณะกรรมการจัดทําหลกัสตูร
สถานศกึษาเพื่อจัดทาํหลักสูตร   
แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการของ
สถานศกึษา 
 

- การจัดทาํ
แผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 
 

- ระดับคุณภาพของการ
ประเมินเพื่อสํารวจสภาพปญหา
และความจาํเปนอยางรอบดาน
เพื่อจัดทาํหลกัสูตรสถานศกึษา  
มีเปาหมายและทิศทางการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกบั 

- ครูผูสอนทุกกลุมกลุมสาระ
จัดกระบวนการเรียนรูตาม
แผนการจัดการเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยยึด
จุดหมายของหลักสูตร
สถานศกึษา 
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 ตารางที่ 3  (ตอ) 

 
วัตถุประสงค 
(Objectives) 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
(KFS) 

กลยุทธริเร่ิม 
(Initiatives) 

 หลักสูตร จัดการเรียนการสอน
โดยอาจารยทีม่ีความรู
ความสามารถ สามารถพฒันา
หรือเลือกใชรูปแบบนวัตกรรม
การเรียนรูที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา และมีการ
วัดผลประเมินผล นิเทศติดตาม 
กํากับ นาํขอมลูและผลการ
ประเมินไปใชปรับปรุงงาน 

- ครูผูสอนประเมินผูเรียนใน
ระดับหองเรียนตามกลุมสาระ
การเรียนรูโดยยึดจุดประสงคการ
เรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู 
 

- การดําเนินงาน
ตามแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษา 

- ระดับคุณภาพของการ 
วางแผนการดําเนนิงานตาม
แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  
มีการดําเนินกจิกรรมและ
โครงการตามแผนปฏิบัติงาน 
ติดตามและควบคุมแผนปฏบิัติ
งานที่ดาํเนนิการและนําขอมลูที่
ไดไปใช 
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 ตารางที่ 4 กรอบการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาดานการเรียนรูและการ

พัฒนา 
 

วัตถุประสงค 
(Objectives) 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
(KFS) 

กลยุทธริเร่ิม 
(Initiatives) 

ดานการเรียนรูและการ
พัฒนา 
- การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 
 
- การรายงาน
คุณภาพการศกึษา
ประจําป 
 
 
 
- การผดุงระบบการ
ประกันคุณภาพ 

 
 
- ระดับคุณภาพของการ
วางแผนและการดําเนนิงาน
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา   
-  ระดับคุณภาพของการ
รายงานคุณภาพการศึกษาที่มี
การกําหนดเปาหมาย การ
ดําเนนิงาน และการนเิทศตดิตาม
กํากับการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป 
- ระดับคุณภาพของการกาํหนด
นโยบายในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทีม่ี
ระบบกลไกการดําเนินงานในการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาและมีการประกนั
คุณภาพการศกึษาโดยองคกร
ภายนอก  

 
 
- จดักิจกรรมบริหาร 
สถานศกึษาอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
สามารถตรวจสอบ รายงานและ
รักษาไวซึง่ระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษา 
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 ตารางที่ 5 กรอบการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาดานงบประมาณและ

ทรัพยากร 
 

วัตถุประสงค 
(Objectives) 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
(KFS) 

กลยุทธริเร่ิม 
(Initiatives) 

ดานงบประมาณ 
 และทรัพยากร 
- การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 

 
 
- ระดับคุณภาพของการจัด 
องคกรของสถานศึกษาที่มีการ
จัดการบริหารที่ชัดเจน  
มีประสิทธิภาพ ตามแผนพฒันา 
ธรรมนูญโรงเรยีนและตัวชีว้ดั
ความสาํเร็จ   ผูบริหารมีภาวะ
ผูนํามีความสามารถในการ
บริหารจัดการบุคลากรใน
สถานศกึษา งบประมาณของ
สถานศกึษาใหมีประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบได  มีระบบ
ขอมูลสารสนเทศครบถวนตรงกับ
ความตองการและทันตอการใช
งาน ระบบขอมูลสารสนเทศเปน
ปจจุบัน และมีการดําเนินงานการ
นิเทศ ติดตามกํากับ นาํผลทีไ่ด 
ไปใชในการปรับปรุงงาน 
  

 
 
- จัดสรรงบประมาณเพื่อ
นําไปใชพฒันาหลักสูตร
สถานศกึษาตามความจําเปน
มุงเนนผลงานโดยประหยัดและ
คุมคา 
- จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
ใหเปนปจจุบนั ทันสมัยสามารถ
ใชงานไดทันทวงท ี
- จัดระบบการพัฒนา
บุคลากรใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือ 3 ประเภท คือ แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ 
และแบบบันทึกการตรวจเอกสารและรองรอยการปฏิบัติงาน  
 1. แบบสอบถาม จํานวน 3 ชุด คือ แบบสอบถามสําหรับครู แบบสอบถามสําหรับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูนําชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนที่ศึกษา 
แบบสอบถามสําหรับผูปกครอง และแบบสอบถามสําหรับนักเรียน รายละเอียดของแบบสอบถาม
แตละชุดมีดังนี้ 
  ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับครู กรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชนแบง
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ ยวกับสถานภาพทั่ ว ไปของผู ตอบ
แบบสอบถาม โดยลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน  4 ขอ ไดแก 
กลุมสาระที่สอนวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และ ระดับช้ันที่สอน ประเภทของ
คณะกรรมการหรือผูนําชุมชน  ระดับการศึกษา 

               ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบานแหลม จํานวน  32 ขอ  
    ตอนที่ 3  เปนคําถามปลายเปด (Open Ended) เกี่ยวกับปญหา
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา  จํานวน 
1 ขอ 
    ตอนที่ 4  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ปรากฏใน
ตัวผูเรียน และคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ 
  ชุดที่ 2 แบบสอบถามครูผูสอน และผูปกครอง  มี 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1   เปนแบบสอบถามเกี่ ยวกับสถานภาพทั่ ว ไปของผู ตอบ
แบบสอบถาม โดยลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  จํานวน  4 ขอ ไดแก 
ระดับการศึกษา  อาชีพ  ความสัมพันธกับนักเรียน และ ผูปกครองของนักเรียนในระดับช้ัน 
    ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3   
ระดับ   เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานแหลม จํานวน 10 ขอ  
       ตอนที่ 3  เปนคําถามปลายเปด (Open Ended) เกี่ยวกับปญหา
ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน จํานวน 1 
ขอ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

97
   ชุดที่ 3  แบบสอบถามสําหรับนักเรียน แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

    ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ ยวกับสถานภาพทั่ ว ไปของผู ตอบ
แบบสอบถาม โดยลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 1 ขอ ไดแก 
ระดับช้ัน 

     ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 
ระดับ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบานแหลม จํานวน  20  ขอ  
    ตอนที่ 3  เปนคําถามปลายเปด (Open Ended) เกี่ยวกับปญหา และ
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม  เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร  จํานวน 1 ขอ 
 2. แบบสัมภาษณ จํานวน 1 ชุด ใชสัมภาษณผูบริหาร  เปนแบบสัมภาษณชนิดมี
โครงสราง (structured interview) มี 3 ตอน มีรายละเอียดของแบบสัมภาษณ ดังนี้  
  ตอนที่ 1  เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูบริหาร 
จํานวน  3 ขอ ไดแก ตําแหนง วุฒิการศึกษา  และ ประสบการณการทํางาน 
  ตอนที่ 2   เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักสูตรในดานผูเรียน 
(Student Perspective) คือ การประเมินคุณภาพการศึกษา  ดานกระบวนการภายใน (Internal 
Process Perspective) คือ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาการ การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการเรียนรูและพัฒนา 
(Learning and Growth Perspective) คือ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และการผดุงระบบการประกันคุณภาพ  และ ดานงบประมาณ
และทรัพยากร (Budget and Source Perspective) คือ  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
  
  ตอนที่ 3  เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับปญหา ขอเสนอแนะและความคิดเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักสูตร จํานวน 1 ขอ 
 3. แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา   
  ศึกษาเอกสารและรองรอยการปฏิบัติในประเด็นดังนี้  ดานผู เ รียน  (Student 
Perspective) คือ การประเมินคุณภาพการศึกษา  ดานกระบวนการภายใน (Internal Process 
Perspective) คือ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Growth 
Perspective) คือ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

98
 ประจําป และการผดุงระบบการประกันคุณภาพ ดานงบประมาณและทรัพยากร (Budget and 

Source Perspective) คือ  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ     
 สรุปความสัมพันธระหวางประเด็นการศึกษากับกลุมตัวอยาง 
 
ตารางที่ 6  ความสัมพันธระหวางประเด็นการศึกษากับกลุมตัวอยาง และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

แบบ
สัมภาษณ แบบสอบถาม 

มุมมอง ปจจัยแหงความสําเร็จ 
ผู 

บริหาร 
ครู 

ผูสอน 

คณะ 
กรรมการ/
ผูนําชุมชน 

นัก 
เรียน 

ผู 
ปกครอง 

แบบ 
ตรวจ 
เอกสาร 

- การประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

/ / / - - / 1.  ดาน 
นักเรียน 

- คุณลักษณะอัน 
พึงประสงคของผูเรียน 

- / - - / / 

- การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 

/ / / - - / 

- การจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

/ / / - - / 

- การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

/ / / - - / 

2. ดาน
กระบวนการ
ภายใน 
 
 
 
 
 

- การจัดการเรียนรู - - - / - - 
- การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 

/ / / - - / 

- การรายงาน
คุณภาพการศึกษา
ประจําป 

/ / / - - / 

3.  ดานการ 
เรียนรูและ 
การพัฒนา  

- การผดุงระบบการ
ประกันคุณภาพ 

/ / / - - / 
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 ตารางที่ 6  (ตอ) 

 
แบบ

สัมภาษณ 
แบบสอบถาม 

 
มุมมอง 

 
ปจจัยแหงความสําเร็จ ผู 

บริหาร 
ครู 

ผูสอน 

คณะ 
กรรมการ/
ผูนําชุมชน 

นัก 
เรียน 

ผู 
ปกครอง 

แบบ 
ตรวจ 
เอกสาร 

4. ดาน
งบประมาณและ
ทรัพยากร 

- การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ 

/ / / - - / 

 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีวิธีการสรางเครื่องมือตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันที่  1 ศึกษาคนควา  เอกสาร  ตํารา  บทความ  วิทยานิพนธ  และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ 
 ข้ันที่ 2  วิเคราะหขอมูลที่ศึกษาเพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและขอบเขต    
เนื้อหา 
 ข้ันที่ 3 นําแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบบันทึกการตรวจเอกสารและรองรอย
การปฏิบัติงาน ไปเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและขอคําแนะนําเพิ่มเติมและแนวทางใน
การปรับปรุงแกไข 
 ข้ันที่ 4 นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมาจากแบบสอบถามของจิตตินันท      
วัดฑะทอง (2547 : 131-145) แบบสัมภาษณ แบบบันทึกการตรวจเอกสารและรองรอยการ
ปฏิบัติงานไปใหผูเชี่ยวชาญ  3 คน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา  (Content Validity)  และความครอบคลุมของ
ปญหาที่ตองการศึกษา  และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item Objective 
Congruence : IOC)  
 เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน +1 
 ไมแนใจ     ใหคะแนน 0 
 เห็นวาไมสอดคลอง  ใหคะแนน -1 
 ทั้งนี้ เมื่อคา IOC ไมต่ํากวา 0.50 จึงจะใชได หากไดคา IOC ต่ํากวา0.05 จะตองนํา 
ขอคําถามไปปรับปรุงใหม (ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ) หรือแมขอที่มีคา IOC   สูงกวา 0.50 
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 แตหากผูเชี่ยวชาญใหขอสังเกตที่เปนประโยชนก็นําไปปรับปรุงจากสูตร (มาเรียม  นิลพันธุ  2548 

: 177) 
 

      
N

RIOC ∑
=  

 
 IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอถามกับลักษณะพฤติกรรม 
 R∑  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด 
 N   หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
 ข้ันที่ 5 เมื่อผูเชี่ยวชาญพิจารณาแลวนําเครื่องมือกลับมาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง
แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติมและแนวทางแกไข 
   5.1 แบบสอบถามครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชน จํานวน
ขอคําถาม 32 ขอ ไดคา IOC  เทากับ 1.00 (ใชได) 
   5.2 แบบสอบถามผูปกครอง จํานวนขอคําถาม 10 ขอ ไดคา IOC  เทากับ 
1.00 (ใชได) 
   5.3 แบบสอบถามนักเรียน จํานวนขอคําถาม 20 ขอ ไดคา IOC  เทากับ 1.00 
(ใชได) 
   5.4 แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา  จํานวนประเด็นสัมภาษณ  8 
ประเด็น ไดคา IOC  เทากับ 1.00 (ใชได) 
   5.5 แบบบันทึกการตรวจเอกสารและรองรอยการปฏิบัติงาน จํานวน  33  ขอ 
ไดคา IOC  เทากับ 1.00 (ใชได) 
 ข้ันที่ 6 นําเครื่องมือที่ไดปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใช  (Try out)  กับ
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดลักษณาราม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 จํานวน 1 คน ครูผูสอนโรงเรียนวัดลักษณาราม   
จํานวน  8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูนําชุมชนโรงเรียนวัดลักษณาราม   
จํานวน  9  คน    ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และปที่  6  โรงเรียนวัดลักษณาราม  
จํานวน  64 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และปที่ 6 โรงเรียนวัดลักษณาราม จํานวน  64 คน 
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  ข้ันที่ 7 นําเครื่องมือที่ไดรับคืนมาจากการนําไปทดลองใช (Try out)  แลวมาคํานวณ

คาแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นแยก
ดังนี้ ฉบับที่ 1) แบบสอบถามครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาแลผูนําชุมชนไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.89  ฉบับที่ 2) แบบสอบถามผูปกครองและครูผูสอนไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.74   
ฉบับที่ 3)  แบบสอบถามนักเรียนไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.98  
 ข้ันที่ 8 จัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณ ใหครบตามเกณฑที่วางแผนการเก็บขอมูล 
 ข้ันที่ 9 นําเครื่องมือที่สมบูรณแลวไปเก็บขอมูล 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณ  (ผูบริหารสถานศึกษา) 
  1.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนบานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพื่อขออนุญาตสัมภาษณผูบริหาร    
พรอมสงประเด็นสัมภาษณไปกอนลวงหนา 
  1.2 ประสานงานขอนัดเวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ 
  1.3 ไปสัมภาษณดวยตนเอง 
  ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณมีลําดับข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
  ข้ันเตรียมกอนสัมภาษณ 
  1) เตรียมแบบสัมภาษณใหพรอม 
  2) เตรียมอุปกรณ  ในการบันทึกการสัมภาษณ 
  ข้ันดําเนินการสัมภาษณ 
  1) ผูวิจัยแนะนําตนเอง  และบอกจุดมุงหมายของการสัมภาษณ 
  2) ผูวิจัยสัมภาษณ  โดยการถามคําถามตามขอความในแบบสัมภาษณที่เตรียม
มา 
  3) ผูวิจัยดําเนินการบันทึกผลการสัมภาษณ โดยการบันทึกเทปและจดบันทึก 
  4) ดําเนินการสัมภาษณเรียบรอยแลว  ผูวิจัยกลาวขอบคุณและกลาวคําอําลา   
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามและแบบตรวจเอกสารและรองรอย
การปฏิบัติงาน 
  - ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อใหออกหนังสือถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1    เพื่อขอความ
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 อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยเก็บรวบรวมขอมูลและรับคืนดวยวิธีที่ผูวิจัยไปเก็บดวย

ตนเอง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล  โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห
ขอมูลตามลําดับดังนี้ 
 1. การวิเคราะหการตรวจเอกสารและรองรอยการปฏิบัติงานโดยดูจากการรายงาน
โครงการ แฟมสะสมงาน สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบป แบบรายงานการประเมินตนเอง ป 2548
คําส่ังโรงเรียน  เปนตน 
 2. การวิเคราะหแบบสอบถาม ในสวนของสถานภาพใชคารอยละ (%) และคาเฉลี่ย 
( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชวิเคราะหผลการศึกษาใน 4 ดาน คือ  ดานนักเรียน  ดาน
กระบวนการภายใน   ดานการเรียนรูและพัฒนา   และดานงบประมาณและทรัพยากร ของ
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และ 3 ระดับ 
 3. การวิเคราะหการสัมภาษณ ในสวนของสถานภาพใชคารอยละ (%) และในดาน 
ขอมูลของการสัมภาษณใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
 4. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  4.1 ความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Analysis) ของแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคาโดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบแตละ
ขอวาวัดไดตรงตามคุณลักษณะหรือตรงตามเนื้อหาที่กําหนดไวหรือไม 
  4.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา แบบ
สัมประสิทธิ์  อัลฟาครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)   
 5. เกณฑในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนจาก
แบบสอบถามครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชน โดยกําหนดคาระดับการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑดังนี้ 
  ก = 1  คะแนน   ข = 2  คะแนน  ค = 3  คะแนน   ง = 4  คะแนน  จ = 5  คะแนน    
  นําคาเฉลี่ย ( X ) ที่ไดจากการคํานวณ  ไปเทียบกับเกณฑในที่ไดวางไวโดยกําหนด
เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยตามที่ผูวิจัยกําหนดและนําคาเฉลี่ยมาจัดลําดับที่ ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  1.00 – 1.49   หมายถึง   ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับตองปรับปรุง 

             1.50 – 3.49  หมายถึง ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
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                              3.50 – 5.00   หมายถึง   ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี  

 6. เกณฑที่ ใชในการตรวจสอบความคิดเห็นของผูปกครองและครู ผูสอนตอ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนและการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรตามความคิดเห็นของ
นักเรียนนั้น กําหนดคาระดับมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  3 ระดับตามที่ผูวิจัยกําหนด
และนําคาเฉลี่ยมาจัดลําดับที่ ดังนี้ 
  1  หมายถึง   การปฏิบัติอยูในระดับปรับปรุง 
  2  หมายถึง   การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
  3  หมายถึง   การปฏิบัติอยูในระดับดี 
  นําคาเฉลี่ย ( X ) ที่ไดจากการคํานวณ ไปเทียบกับเกณฑในที่ไดวางไวโดยกําหนด
เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 
       คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 - 1.49 หมายถึง    การปฏิบัติอยูในระดับปรับปรุง 
                      คาเฉลี่ยตั้งแต 1.50 – 2.49     หมายถึง     การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
                      คาเฉลี่ย ตั้งแต 2.50 - 3.00 หมายถึง    การปฏิบัติอยูในระดับดี 
                 7. นําคะแนนจากแบบสอบถามทั้ง  3  ชุด ที่ไดจากครูผูสอน กรรมการสถานศึกษา  
ผูนําชุมชน ผูปกครอง และนักเรียนมาคํานวณเปนคารอยละแลวนําไปเทียบกับเกณฑการแปล
ความหมายระดับคุณภาพของการปฏิบัติงาน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  2549 : 91) ดังนี้ 
  ปรับปรุง  หมายถึง  สถานศกึษามคีุณลักษณะตามเกณฑพิจารณาต่ํากวารอยละ 

50 
  พอใช      หมายถึง  สถานศกึษามคีุณลักษณะตามเกณฑพิจารณารอยละ  

50 – 75 
  ดี            หมายถึง  สถานศกึษามคีุณลักษณะตามเกณฑพิจารณารอยละ  

75 – 89 
  ดีมาก      หมายถงึ  สถานศกึษามคีุณลักษณะตามเกณฑพิจารณารอยละ 90  

ข้ึนไป 
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บทที่  4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
          การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยประยุกตใช 
Balanced Scorecard (BSC) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาตาม ใน  4  
ดาน คือ 1) ดานนักเรียน 2) ดานกระบวนการภายใน 3) ดานการเรียนรูและพัฒนา และ 4) ดาน
งบประมาณและทรัพยากร ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง  และการตรวจสอบเอกสาร  กลุมตัวอยาง  ไดแก ผูบริหารโรงเรียน   ครูผูสอน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูนําชุมชน  ผูปกครอง  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
และชั้นประถมศึกษาปที่  6 ของโรงเรียนบานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต  1  
ซึง่ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผูใหขอมูลในการสัมภาษณ และการตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมใน 4 ดาน คือ 
1) ดานนักเรียน 2) ดานกระบวนการภายใน 3) ดานการเรียนรูและพัฒนา และ 4) ดาน
งบประมาณและทรัพยากรจากแบบสอบถามกับครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผูนําชุมชน ผูปกครอง และนักเรียน จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา และวิเคราะหเอกสาร  
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาในดานนักเรียน 
จากแบบสอบถามกับครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูนําชุมชน ผูปกครอง จาก
การสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและจากการวิเคราะหเอกสาร  
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาในดาน
กระบวนการภายในจากแบบสอบถามกับครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูนํา
ชุมชน ผูปกครอง จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและจากการวิเคราะหเอกสาร  
 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาในดานการ
เรียนรูและพัฒนาจากแบบสอบถามกับครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูนํา
ชุมชน ผูปกครอง จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและจากการวิเคราะหเอกสาร
 ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาในดาน
งบประมาณและทรัพยากรจากแบบสอบถามกับครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผูนําชุมชน ผูปกครอง จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและจากการวิเคราะหเอกสาร  
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 ตอนที่ 7 สรุปความสัมพันธของการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาใน 4 ดาน 
คือ 1) ดานนักเรียน 2) ดานกระบวนการภายใน 3) ดานการเรียนรูและพัฒนา และ 4) ดาน
งบประมาณและทรัพยากร 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
ผูวิจัยนําเสนอในรูปของตารางและคําบรรยาย ซึ่งมีรายละเอียดแตละตอนดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพของกลุมตัวอยางผูใหขอมูลในการศึกษาการปฏิบัติงานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
  
ตารางที่  7 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณที่เปนผูบริหาร 
 
ขอ สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1 ตําแหนง 

- ผูอํานวยการโรงเรียน 
- รองผูอํานวยการโรงเรียน 

 
1 
2 

 
33.33 
66.67 

รวม 3 100 
2 วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท 
 

3 
 

100 
รวม 3 100 

3 ประสบการณในการทํางาน 
-  20 ปข้ึนไป 

 
3 

 
100 

รวม 3 100 
 

 จากตารางที่ 7  พบวา กลุมตัวอยางของผูใหสัมภาษณที่เปนผูบริหารมีจํานวน  3  คน 
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33  ตําแหนงรองผูอํานวยการ
โรงเรียน 2 คน คิดเปนรอยละ 66.67 ทุกคนมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท  และทุกคนมี
ประสบการณในการทํางาน 20  ปข้ึนไป   
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ตารางที่  8 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ที่เปนครูผูสอน 
 
ขอ สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1 ตําแหนง 

- ครูผูสอนในกลุมสาระคณิตฯ /วิทย /ภาษาไทย /
ภาษาอังกฤษ 
- ครูผูสอนในกลุมสาระอื่นๆ 

 
6 

14 

 
30.00 
70.00 

รวม 20 100 
2 วุฒิการศึกษา 

- ต่ํากวาปริญญาตรี 
- ปริญญาตรี 

 
1 

19 

 
5.00 
95.00 

รวม 20 100 
3 ประสบการณในการทํางาน 

- 20 ปข้ึนไป 
 

20 
 

100 
รวม 20 100 

4 ระดับช้ันที่สอน 
- ชวงชั้นที่  1 
- ชวงชั้นที่  2 

 
12 
8 

 
60.00 
40.00 

รวม 20 100 
          
 จากตารางที่  8  พบวา ครูผูสอนทั้งหมด  20  คน เปนครูผูสอนในกลุมสาระคณิตฯ/
วิทย/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ จํานวน  6  คนคิดเปนรอยละ 30.00  เปนครู ผูสอนในกลุมสาระ
อ่ืนๆ จํานวน 14  คน คิดเปนรอยละ 70.00   มีวุฒิการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 95.00  และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.00  
ดานประสบการณการทํางานนั้นครูผูสอนทั้งหมดมีประสบการณในการทํางาน 20  ปข้ึนไป  
คิดเปนรอยละ 100 และในระดับชั้นที่สอนนั้นสวนใหญสอนในชวงชั้นที่ 1 จํานวน  12 คน คิดเปน
รอยละ 60.00  รองลงมาเปนชวงชั้นที่ 2 จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40.00 
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ตารางที่ 9  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานและผูนําชุมชน 

 
ขอ สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1 สถานภาพปจจุบัน 

- กรรมการสถานศึกษา 
- ผูนําชุมชน 

 
13 
3 

 
81.20 
18.80 

รวม 16 100 
2 วุฒิการศึกษา 

- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนตน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
-  ไมระบุวุฒิการศึกษา 

 
2 
4 
4 
4 
1 
1 

 
12.40 
25.00 
25.00 
25.00 
6.30 
6.30 

รวม 16 100 
 
 จากตารางที่  9  พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชนมีทั้งหมด 16 คน 
สวนใหญเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 81.20 และเปน
ผูนําชุมชนจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 18.80 มีวุฒิการศึกษาสวนใหญอยูในระดับ มัธยมศึกษา
ตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี จํานวนอยางละ 4 คน คิดเปนรอยละ 25.00   
รองลงมาเปนวุฒิประถมศึกษาจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 12.40 วุฒิการศึกษาระดับปริญญา
โท และไมระบุวุฒิการศึกษา จํานวนอยางละ 1 คน คิดเปนรอยละ 6.30 
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ตารางที่ 10  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบสอบถามที่เปนผูปกครอง 
 
ขอ สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1 วุฒิการศึกษา 

- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนตน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 

 
43 
17 
15 
1 
4 

 
53.60 
21.30 
18.80 
1.30 
5.00 

รวม 80 100 
2 อาชีพ 

- รับราชการ 
- รัฐวิสาหกิจ 
- คาขาย 
- ประมง 
- รับจางทั่วไป 
- เกษตรกร 
- ไมระบุอาชีพ 

 
8 
2 
23 
11 
31 
1 
4 

 
10.00 
2.50 

28.80 
13.80 
38.60 
1.30 
5.00 

รวม 80 100 
3 ความสัมพันธกับนักเรียน 

- พอ แม 
- ผูปกครอง 

 
66 
14 

 
82.50 
17.50 

รวม 80 100 
4 เปนผูปกครองของนักเรียนในระดับช้ัน 

- ชวงชั้นที่  1 
- ชวงชั้นที่  2 

 
38 
42 

 
47.50 
52.50 

รวม 80 100 
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 จากตารางที่ 10  พบวา ผูปกครองทั้งหมด  80  คน สวนใหญมีวุฒิการศึกษาอยูใน
ระดับประถมศึกษา จํานวน  43  คน คิดเปนรอยละ 53.60 รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนจํานวน 17  คน คิดเปนรอยละ 21.30 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 15 คน  
คิดเปนรอยละ 18.80 ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน  4 คน คิดเปนรอยละ 5.00  และระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.30  ในดานอาชีพสวนใหญมีอาชีพรับจางทั่วไป 
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 38.60 รองลงมาคืออาชีพคาขาย จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 
28.80  อาชีพประมง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 13.80 อาชีพรับราชการ จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 10.00 ไมระบุอาชีพ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5.00 อาชีพทํางานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 
คน  คิดเปนรอยละ 2.50 และอาชีพเกษตรกร จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.30  ดาน
ความสัมพันธกับนักเรียนสวนใหญเปน พอ แม  มีจํานวน 66 คน คิดเปน  รอยละ 82.50  และเปน
ผูปกครอง จํานวน  14  คน คิดเปนรอยละ 17.50  และในดานของการเปนผูปกครองของนักเรียน
ในระดับชั้นนั้นสวนใหญเปนผูปกครองของนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 2 จํานวน 42  คน คิดเปน
รอยละ 52.50 และเปนผูปกครองของนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 1 จํานวน  38 คน คิดเปนรอยละ 
47.50   
 
ตารางที่  11 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบสอบถามที่เปนนักเรียน 
 
ขอ สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1 เปนนักเรียนในระดับช้ัน 

- ชวงชั้นที่  1 
- ชวงชั้นที่  2 

 
38 
42 

 
47.50 
52.50 

รวม 80 100 
 
 จากตารางที่  11 พบวา นักเรียนทั้งหมด  80  คน สวนใหญเปนนักเรียนในระดับ 
ชวงชั้นที่ 2  จํานวน 42  คน คิดเปนรอยละ 52.50 และเปนนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 1 จํานวน  
38 คน คิดเปน  รอยละ 47.50   
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ตอนที่   2     สรุปผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาจากแบบสอบถามกบัครูผูสอน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูนาํชุมชน ผูปกครอง 
และนักเรียน จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศกึษา และจากการวเิคราะหเอกสาร ใน 4 ดาน คือ 1) ดานนักเรียน 2) ดานกระบวนการภายใน 3) ดานการ
เรียนรูและพฒันา และ 4) ดานงบประมาณและทรัพยากร 
 
ตารางที่  2  สรุปผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาใน 4 ดาน คือ 1) ดานนกัเรียน 2) ดานกระบวนการภายใน 3) ดานการเรียนรูและพัฒนา และ  

4) ดานงบประมาณและทรพัยากร 
 

ครู/กรรมการฯ/ผูนําชุมชน ครู/ผูปกครอง นักเรียน รวม 
ดาน 

คาเฉลี่ย รอยละ ระดับ คาเฉลี่ย รอยละ ระดับ คาเฉลี่ย รอยละ ระดับ รอยละ ระดับ 
ผูบริหาร วิเคราะหเอกสาร สรุป 

นักเรียน 3.94 78.80 ดี 2.40 80.00 ดี - - - 79.40 ดี ดี ดี ดี 
กระบวนการภายใน 4.22 84.40 ดี - - - 2.50 83.33 ดี 83.36 ดี ดี ดี ดี 
การเรียนรูและพัฒนา 4.18 83.60 ดี - - - - - - 83.60 ดี ดี ดี ดี 

งบประมาณและทรัพยากร 4.30 86.00 ดี - - - - - - 86.00 ดี ดี ดี ดี 
รวมเฉลี่ย 4.16 83.20 ดี 2.40 80.00 ดี 2.50 83.33 ดี 83.21 ดี ดี ดี ดี 

 
จากตารางที่  2  พบวา การปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาจากการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณและการวเิคราะหเอกสารโดยภาพรวม

ทั้ง  4  ดานมผีลการปฏิบัติงานอยูระดับ ดี (รอยละ 83.21) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานนักเรียนมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ ด ี (รอยละ 79.40) 
ดานกระบวนการภายในมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ ดี (รอยละ 83.36) ดานการเรียนรูและพฒันามีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ ดี (รอยละ 83.60) และ
ดานงบประมาณและทรัพยากรมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ ดี (รอยละ 86.00)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาในดานนักเรียน จาก
แบบสอบถามกับครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูนําชุมชน ผูปกครอง 
การสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและการวิเคราะหเอกสาร โดยพิจารณาในกรอบงาน 
ดานยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
 
ตารางที่  13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของระดับการปฏิบัติงานตามหลักสูตร

สถานศึกษาดานนักเรียนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ครูผูสอน 
กรรมการฯ/
ผูนําชุมชน รวม 

ดานนักเรียน 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ระดับการ
ปฏิบัติ ลําดับที่ 

1. สถานศึกษามีการวาง
แผนการประเมินคุณภาพ  4.70 .635 4.00 .632 4.35 .633 ดี 2 

2. สถานศึกษาดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  

4.65 .885 4.43 .512 4.54 .698 ดี 1 

3. จํานวนผู เรียนชั้น  ป .3,  
ป.6 ที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รี ยนกลุ ม ส า ร ะ  คณิ ต ฯ / 
วิ ท ย ฯ / ไ ทย /อั ง กฤษผ า น
เกณฑที่กําหนด 

2.96 .367 3.68 .478 3.32 .422 ปานกลาง 4 

4. สถานศึกษามีการนิเทศ 
กํากับติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาและการ
นําผลมาใชในการปรับปรุง / 
พัฒนา 

 
3.74 

 
1.010 

 
3.37 

 
.500 

 
3.55 

 
.755 

 
ดี 

 
3 

รวมดานนักเรียน 4.01 .724 3.87 .530 3.94 .627 ดี  
   
 จากตารางที่ 13 จากการสอบถามครูผูสอน กรรมการสถานศึกษา และผูนําชุมชน 
พบวา ระดับการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาดานนักเรียนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตร
สถานศึกษาอยูในระดับดี จํานวน 3 ขอ  คือ สถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

สถานศึกษามีการวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาและการนําผลมาใชในการ
ปรับปรุง / พัฒนา  สวนผลการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง จํานวน  1 ขอ คือ จํานวนผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ 
คณิตศาสตร/วิทยาศาสตร/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษผานเกณฑที่กําหนด  
 จากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากคําถามปลายเปดของครูผูสอน 
พบวา ครูผูสอนทุกคนที่สอนในรายวิชาที่จะตองมีการประเมินนั้นมีการเตรียมความพรอมใหกับ
ผูเรียนโดยการสอนซอมเสริมและติวเขมใหกับผูเรียน (6 คน) แตจะมีปญหากับผูปกครองบางใน
เร่ืองของเวลาที่ครูจะตองสอนในตอนเลิกเรียนเพราะผูปกครองตองการใหนักเรียนกลับบานตาม
เวลาเพื่อชวยทํางานบานหรือปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ (2  คน) ซึ่งผลการประเมินคุณภาพผูเรียนจาก
แบบทดสอบมาตรฐานชาตินั้นยังไมเปนที่นาพอใจเทาที่ควร โรงเรียนตองหาแนวทางในการ
ดําเนินการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถใหมากขึ้นเพื่อมุงสูความเปน
เลิศทางวิชาการตอไป (6  คน)           
 จากการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) จากคําถามปลายเปดของ
คณะกรรมการสถานศึกษา พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูนําชุมชน สวนใหญ 
รับทราบถึงการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา จากการแจงใหทราบในที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไมไดมีสวนรวมในการดําเนินการหรือหาแนวทางในการ
พัฒนาผูเรียนแตอยางใด (5 คน) 
 
ตารางที่  14 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของการปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของนักเรียน 
 

ผูปกครอง ครูผูสอน รวม 
ประเด็นของคุณลักษณะ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

ลําดับ
ที่ 

1. นักเรียนมีทักษะในการใชภาษา
เพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน
และเขียน 

2.26 .590 2.52 .510 2.39 .550 ปานกลาง 5 

2. นักเรียนสามารถพูดในที่ชุมชน
ไดอยางสงางาม 

2.13 .624 2.17 .491 2.15 .557 ปานกลาง 9 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที่  14 (ตอ) 
 

ผูปกครอง ครูผูสอน รวม 
ประเด็นของคุณลักษณะ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

ลําดับ
ที่ 

3. นักเรียนมีระเบียบวินัย รักความ
สะอาด รักส่ิงแวดลอม 

2.35 .618 2.39 .499 2.37 .558 ปานกลาง 6 

4. นักเรียนรักวัฒนธรรม  ความ
เปนอยู และอาชีพของบรรพบุรุษใน
ทองถิ่น 

2.43 .569 2.83 .387 2.63 .478 ดี 2 

5. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได 

2.15 .638 2.00 .000 2.07 .319 ปานกลาง 10 

6. นักเรียนสามารถนําทักษะทาง
คณิตศาสตรมาใชในชีวิตประจําวัน
ได 

2.28 .635 2.30 .470 2.29 .552 ปานกลาง 
 

7 

7. นั ก เ รี ยนสามารถใช ส่ื อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยได 

2.26 .651 2.22 .518 2.24 .584 ปานกลาง 8 

8. นักเรียนกลาแสดงออกในวิถี
ประชาธิปไตย มีคารวะธรรม สามัคคี
ธรรม   และปญญาธรรม 

2.21 .630 2.78 .421 2.49 .525 ปานกลาง 4 

9. นักเรียนกลาแสดงออกในสิ่งที่
ถูกตอง 

2.46 .594 2.65 .487 2.55 .536 ดี 3 

10. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง รูจักวิธี
หลีกเลี่ยงจากภัยยาเสพติดและ
อบายมุข 

2.74 .496 2.96 .208 2.85 .352 ดี 1 

รวม 2.32 .604 2.48 .399 2.40 .501 ปานกลาง  
 
 จากตารางที่  14 จากการสอบถามครูผูสอนและผูปกครองเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
คุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดี จํานวน  3 ขอ คือ นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง รูจักวิธี
หลีกเลี่ยงจากภัยยาเสพติดและอบายมุข รองลงมาคือนักเรียนรักวัฒนธรรม ความเปนอยู และ
อาชีพของบรรพบุรุษในทองถิ่น และนักเรียนกลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง  สวนในคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคของนักเรียนอยูในระดับปานกลางจํานวน 7 ขอ  คือ   นักเรียนกลาแสดงออกในวิถี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ประชาธิปไตย มีคารวะธรรม สามัคคีธรรม   และปญญาธรรม  รองลงมาคือ นักเรียนมีทักษะใน
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด อานและเขียน นักเรียนมีระเบียบวินัย รักความสะอาด 
รักสิ่งแวดลอม  นักเรียนสามารถนําทักษะทางคณิตศาสตรมาใชในชีวิตประจําวันได   นักเรียน
สามารถใชส่ือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได  นักเรียนสามารถพูดในที่ชุมชนไดอยางสงางาม  และ
นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได  

 จากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากคําถามปลายเปดของครูผูสอน 
พบวา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือเรียนเกงก็จะกลาแสดงออก (1 คน) นักเรียนมีคาม
ความซื่อสัตย มีวินัย (3 คน) พอแมควรชวยอบรม ดูแล เพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีข้ึน (3  คน) 
 จากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากคําถามปลายเปดของผูปกครอง 
พบวา ผูปกครองสวนใหญมองเห็นวานักเรียนมีความมั่นใจในการแสดงออก (5 คน) มีความรัก
ทองถิ่นของตนเอง ปฏิบัติตนเปนลูกที่ดีของพอแม (2 คน) ทั้งยังเห็นดวยกับโครงการสงเสริม
ศักยภาพของนักเรียนและกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพราะทําให
นักเรียนไดมีกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถพิเศษ  ทําใหนักเรียนกลาที่จะแสดงออกในที่ชุมชน  
และสามารถชวยใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีข้ึน (25 คน) 
 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาจากการสัมภาษณแบบมี
โครงสรางกับผูบริหารจํานวน 3 คน ของโรงเรียนบานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 
เขต  1  ในดานนักเรียน พบวา สถานศึกษามีการวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยการ
ประชุมช้ีแจงเพื่อเตรียมการดําเนินงานทดสอบตามวัน เวลาที่ สพท.กําหนด และเตรียมจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของแตละรายวิชาหลักที่มี
การดําเนินการทดสอบ   มีการดําเนินการตามแผนที่วางไว โดยการแตงตั้งกรรมการดําเนินการ
ทดสอบผูเรียน มอบหมายครูผูสอนในกลุมสาระหลักไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสอน
ซอมเสริมใหกับนักเรียนเพื่อใหมีความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้นสามารถทําแบบทดสอบได ดังที่
ผูบริหารทานหนึ่งกลาววา “การประเมินผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) 
โรงเรียนพยายามชวยอํานวยความสะดวกในการสอนซอมเสริมใหกับผูเรียนโดยการจัดครูผูสอน 
เวลา สถานที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสทบทวนความรูและติวเขม เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไป
ประยุกตใชไดจริงโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนของครูนั้น ไดมุงเนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติใน
ทักษะดานกระบวนการ ครูพยายามหาเทคนิคในการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ
ตลอดเวลา เพราะการฝกบอยๆ จะสามารถทําใหเขาสามารถนําไปใชในสถานการณที่แตกตาง
ออกไปได หรือสามารถนําไปใชในการทําขอสอบได ซึ่งในทุกกลุมสาระวิชามีผลการประเมินยังไม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ถึงเกณฑที่กําหนดแตโรงเรียนยังพอใจกับคะแนนที่ไดรับเพราะสูงขึ้นกวาปที่ผานมาในทุกกลุม
สาระถือวาครูไดมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูไดดีข้ึน” แตโรงเรียนยังไมมีแผนการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม การนําผลการประเมินคุณภาพไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องซึ่ง
ผูบริหารทานหนึ่งไดกลาววา “การนิเทศยังไมแบบแผนที่แนนอน เพียงแคเปนการแนะนําครูผูสอน
เมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงานเทานั้นเอง” 
 ผลการวิ เคราะหขอมูลจากการวิ เคราะห เอกสาร  ตามกรอบการศึกษาตาม
วัตถุประสงคและตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาในดานนักเรียน  พบวา  
โรงเรียนไดดําเนินการในการบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยดําเนนิการ
ตามโครงการจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนในเดือนพฤษภาคม 2548   โครงการนํา
นักเรียนไปทัศนศึกษายังแหลงเรียนรูตางๆในเดือนกันยายน 2548  โครงการจัดคายวิชาการ/คาย
ประสบการณในระหวางเดือนธันวาคม 2548 – กุมภาพันธ 2548  โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานในตลอดปการศึกษา และโครงการกิจกรรมวันสําคัญในตลอดปการศึกษา  และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการโดยการวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษามีการ
ประชุมครูผูสอนในการเพื่อแจงใหครูผูสอนในกลุมสาระทั้ง 4 กลุมสาระ คือ  กลุมสาระ
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ป.6)  ที่จะมีการทดสอบคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ (NT) หาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนสามารถทําการ
ทดสอบดีข้ึนกวาปที่ผานมา   แตงตั้งกรรมการดําเนินการทดสอบ ใหเปนไปตามระเบียบของการ
ดําเนินการสอบ ตามวัน เวลาที่กําหนดของเขตพื้นที่การศึกษา และใหครูผูสอนในกลุมสาระที่จะมี
การประเมินไดสอนซอมเสริมใหกับผูเรียน ซึ่งผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติ(NT) 
ตามหนังสือที่แจงจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต  1 ที่ศธ. 04104 / 2390  ลงวันที่  
10  พฤษภาคม  2549  ที่ระบุวานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และประถมศึกษาปที่ 6 
ในปการศึกษา 2548  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามการทดสอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ (NT) ในกลุมสาระคณิตศาสตรวิทยาศาสตร  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
(ป.6) ดังนี้ 
 ประถมศึกษาปที่  3 คณิตศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ    47.55      
                                 วิทยาศาสตร    ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ    48.36         
                                  ภาษาไทย       ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ    45.64     
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 ประถมศึกษาปที่  6   คณิตศาสตร    ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ    42.00     
                                 วิทยาศาสตร   ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ    41.25            
                                 ภาษาไทย        ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ    50.00             
                                 ภาษาอังกฤษ   ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ    34.25             
 ซึ่งผลการประเมินนั้นผูเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ไมถึงรอยละ 50 ซึ่งถือวายังไมผานเกณฑ
โดยเฉพาะกลุมสาระภาษาอังกฤษที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด แตสถานศึกษาเห็นวาอยูในระดับที่
ดีกวาปที่ผานมา 
 นอกจากนี้ในดานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนนั้น โรงเรียนได
ดําเนินการจัดทําโครงการที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามที่โรงเรียนกําหนดไวหลายโครงการ เชน โครงการยุวทูตความดี โครงการคาย
คุณธรรม  โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด โครงการรักษาส่ิงแวดลอม เปนตน ซึ่งจากการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมดังกลาวเกิดเปนผลสําเร็จของโครงการ ดังนี้ คือ นักเรียนไดรับ
รางวัลยอดเด็กดี ในวันประถมศึกษาแหงชาติ  ไดรับรางวัลชนะเลิศการกลาวสุนทรพจน “ความดี
ไมมีวันสูญ” จากสํานักงานเทศบาลตําบลบานแหลม  ไดรับรางวัล “ประพฤติความดี” จาก
สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหลม   และโรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ “โรงเรียนพัฒนาจิตพิสัย
ดีเดน”  ระดับจังหวัด เปนตน แตสถานศึกษายังไมมีเอกสารและรองรอยของการปฏิบัติการ 
วางแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม  การประเมินผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  
การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาในดานกระบวนการ
ภายในจากแบบสอบถามกับครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูนําชุมชน 
ผูปกครอง จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและจากการวิเคราะหเอกสาร 
พิจารณาในกรอบงานดานยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู และ
ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที่ 15  คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบัติงานตามหลักสูตร
สถานศึกษาดานกระบวนการภายใน  

 

ครูผูสอน 
กรรมการฯ/
ผูนําชุมชน รวม 

ดานกระบวนการภายใน 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ระดับการ
ปฏิบัติ ลําดับที่ 

การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 
5. สถานศึกษามีปรัชญา 
วิ สั ย ทั ศ น  พั น ธ กิ จ  แ ล ะ
วัตถุประสงค 

4.61 .988 4.75 .447 4.68 .717 ดี 1 

6. สถานศึกษามีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ 4.61 .722 4.75 .512 4.68 .617 ดี 2 

7. สถานศึกษาปฏิบัติตาม
โครงการและกิจกรรมในแผน 4.43 .662 4.50 .516 4.46 .569 ดี 3 

8.  สถานศึกษามีการนิเทศ 
กํ า กั บ ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่
ดํา เนินการและนําผลการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุง/
พัฒนา 

4.04 .976 4.37 .500 4.20 .738 ดี 4 

รวม 4.42 .837 4.54 .493 4.48 .665 ดี  
การจัดทําและดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
9.  หลักสูตรของสถานศึกษา 

 
 

4.48 

 
 

.947 

 
 

4.62 

 
 

.500 

 
 

4.55 

 
 

.723 

 
 
ดี 

 
 
1 

10. สถานศึกษามีเปาหมาย
และทิศทางการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ส อ ด ค ล อ ง กั บ
หลักสูตร 

4.52 .898 3.81 .655 4.16 .776 ดี 2 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที่ 15  (ตอ)  
 

ครูผูสอน 
กรรมการฯ/
ผูนําชุมชน 

รวม 
ดานกระบวนการภายใน 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ลําดับที่ 

11. ครู ผู สอนมีการพัฒนา
หรือเลือกใชรูปแบบวิธีหรือ
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่
ส อดคล อ ง กั บมาต รฐ าน
การศึกษา 

4.17 1.302 3.62 .619 3.89 .960 ดี 4 

12. มีการจัดการเรียนรูโดย
ครูผูสอนที่มีความรู 
ความสามารถ 

4.00 1.279 3.81 .655 3.78 .967 ดี 5 

13. การวัดผลประเมินผลของ
สถานศึกษา 4.39 1.118 3.56 .512 3.97 .815 ดี 3 

14.สถานศึกษามีการนิเทศ 
กํากับติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามหลักสูตร
สถานศึกษาที่ดําเนินการและ
นําผลการประเมินมาใชใน
การปรับปรุง/พัฒนา 

4.00 .905 3.50 .516 3.75 .710 ดี 6 

รวม 4.26 1.079 3.82 .576 4.04 .827 ดี  
รวมดานกระบวนการภายใน 4.33 .699 4.11 .543 4.22 .621 ดี  

 
 จากตารางที่ 15 จากการสอบถามครูผูสอน กรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชน
พบวาระดับการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาดานกระบวนการภายใน โดยภาพรวม มีผล
การปฏิบัติงานอยูในระดับ ดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวาในประเด็นการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา มีผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับ ดี เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ ดี จํานวน 4  ขอ คือ สถานศึกษามีปรัชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค   มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ  ดําเนินการตามโครงการและ
กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ และมีการนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการที่ดําเนินการ นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง/พัฒนา  ในประเด็นการจัดทํา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

และการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การปฏิบัติงานอยูในระดับ ดี
มาก จํานวน 6 ขอ คือ การจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา  สถานศึกษามีเปาหมายและทิศ
ทางการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร  รองลงมาคือการวัดผลประเมินผลของ
สถานศึกษา ครูผูสอนมีการพัฒนาหรือเลือกใชรูปแบบวิธีหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับหลักสูตร  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยครูผูสอนที่มีความรู
ความสามารถ และ สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาที่ดําเนินการและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง/พัฒนา 
 จากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากคําถามปลายเปดของครูผูสอน 
พบวา ครูผูสอนทุกคนรวมกันจัดทําหลักสูตรในแตละกลุมสาระ กําหนดเปนหนวยการเรียนรูรวมที่
เหมือนกันในทุกชวงชั้น  แตเนื้อหาสาระมีความยากงายแตกตางกันซึ่งทําตั้งแต ป 2543 ยังไมได
ปรับปรุง (4 คน) ครูผูสอนในแตละกลุมสาระวิชามีหนาที่ในการนําหนวยการเรียนรูและเนื้อหา
สาระที่กําหนดไวในหลักสูตรไปจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใชดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตอไป (6 คน) ซึ่งรูปแบบหรือวิธีการสอนนั้นครูผูสอนสวนใหญจะเนนการฝกปฏิบัติ หรือให
ฝกบอยๆจนเกิดความชํานาญสามารถทําได เชนการฝกคิดเลขเร็ว การฝกทองคําศัพท การฝก
ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร การฝกเขียนสะกดคําในมาตราตัวสะกดตางๆ การฝกอาน 
ออกเสียง เปนตน (6 คน)  
 จากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากคําถามปลายเปดของกรรมการ
สถานศึกษา พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูนําชุมชนไมมีสวนรวมในการ
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป เพียงแตมีสวนรวมในการให
ความเห็นชอบในการนําหลักสูตรไปใช เสนอแนะเพิ่มเติมในสวนที่เปนทองถิ่นที่จะนําใชในการ
จัดการเรียนรู   อนุมัติแผนปฏิบัติสูการปฏิบัติ และใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปตามที่กําหนด (5 คน) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที่ 16     คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการปฏิบัติการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร  
 

ประเด็นในการปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

ลําดับ
ที ่

1. การจัดกิจกรรมการเรียนของครูในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู 

2.64 .534 ดี 8 

2.  การรวมกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนในแตละกลุม
สาระการเรียนรู 

2.56 .548 ดี 14 

3.  การทํางานของนักเรียนรวมกับเพื่อนๆ ทั้งในและนอก
หองเรียน 

2.56 .570 ดี 14 

4.  บรรยากาศทั้งในและนอกหองเรียนชวยในการเรียนรู 2.50 .595 ดี 18 
5.  พฤติกรรมการสอนของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 2.62 .537 ดี 10 
6.   การใชส่ือการเรียนรูและแหลงการเรียนรูของครูผูสอน 2.61 .562 ดี 12 
7.  ครูผูสอนมีการนําสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช 2.56 .570 ดี 14 
8.  โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่ทันสมัยและเพียงพอตอการใช
งาน 

2.52 .595 ดี 16 

9.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูของครูในแตละกลุม
สาระการเรียนรู 

2.59 .544 ดี 13 

10. การแจงผลการประเมินของครูผูสอนในแตละกลุมสาระ
การเรียนรู 

2.62 .560 ดี 10 

11.  ครูสอนซอมเสริมนักเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู 2.63 .624 ดี 9 
12. แนวทางการใหรางวัลและการลงโทษของครูผูสอนใน
แตละกลุมสาระการเรียนรู 

2.51 .595 ดี 17 

13.  ความเอาใจใส ดูแล และการใหคําปรึกษาของครูผูสอน 2.75 .516 ดี 4 
14. การจัดอาหารกลางวัน เพื่อบริการนักเรียนของโรงเรียน 2.53 .616 ดี 15 
15. ความรูความสามารถในการทํางานและความเอาใจใส
นักเรียนของผูบริหารโรงเรียน 

2.74 .443 ดี 5 
 

16. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่โรงเรียนจัดใหนักเรียนไดเรียนรู 2.68 .471 ดี 6 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที่ 16     (ตอ) 
 

ประเด็นในการปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

ลําดับ
ที ่

17. โรงเรียนเปดโอกาสใหเลือกกิจกรรมดวยตนเองตาม
ความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

2.80 .461 ดี 2 

18. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับ
การพัฒนาสุนทรียภาพอยางครบถวนทั้งดานดนตรี ศิลปะ  
และกีฬา  

2.76 .457 ดี 3 

19. ครูผูสอนกระตุนใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห และคิด
สรางสรรค 

2.65 .576 ดี 7 

20. ครูผูสอนฝกใหนักเรียนเปนคนมีคุณธรรมและจริยธรรม 2.88 .333 ดี 1 
รวม 2.50 .535 ดี  

  
 จากตารางที่ 16 จากการสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร

สถานศึกษา พบวา ผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับ ดี  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาอยูในระดับดีทุกขอ คือ ครูผูสอนฝกใหนักเรียนเปนคนมีคุณธรรมและจริยธรรม  
รองลงมาคือโรงเรียนเปดโอกาสใหเลือกกิจกรรมดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจของ
ผูเรียน  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอยาง
ครบถวนทั้งดานดนตรี ศิลปะ  และกีฬาครูผูสอนใหความเอาใจใส ดูแลและใหคําปรึกษา ความรู
ความสามารถในการทํางานและความเอาใจใสนักเรียนของผูบริหารโรงเรียน   กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่โรงเรียนจัดใหนักเรียนไดเรียนรู   ครูผูสอนกระตุนใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห และคิด
สรางสรรค   การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู  ครูสอนซอมเสริม
นักเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู   พฤติกรรมการสอนของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู   
การแจงผลการประเมินของครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู  การใชส่ือการเรียนรูและแหลง
การเรียนรูของครูผูสอน   การวัดและประเมินผลการเรียนของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู  ครู
นําสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช  การรวมกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนในแตละกลุมสาระ
การเรียนรู  การทํางานของนักเรียนรวมกับเพื่อนๆ ทั้งในและนอกหองเรียน    การจัดอาหาร
กลางวัน เพื่อ บริการนักเรียนของโรงเรียน   โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่ทันสมัยและเพียงพอตอการ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ใชงาน    แนวทางการใหรางวัลและการลงโทษของครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู    และ
บรรยากาศทั้งในและนอกหองเรียนชวยในการเรียนรู  

 จากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากคําถามปลายเปด พบวา นักเรียน
สวนใหญพอใจกับกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงในเรื่องของการทําความสะอาดหองน้ําหองสวม (5 คน) ที่ประชุมมียุงเยอะควรปรับปรุง 
(2 คน) หองเรียนควรมี  พัดลมใหมทุกหอง (2 คน)   อุปกรณกีฬา (2 คน) และคอมพิวเตอรควรมี
ใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน (5 คน) ควรเรียนวิชาลูกเสือในทุกสัปดาห (2 คน) ควรจัดงานวัน
สําคัญในโรงเรียน (2 คน)  และการจัดอาหารกลางวันจะตองใหสะอาดมากกวานี้ (5 คน) 
   ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาจากการสัมภาษณแบบมี
โครงสรางกับผูบริหารจํานวน 3 คน ของโรงเรียนบานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 
เขต  1  ในดานกระบวนการภายใน  พบวา  สถานศึกษามีการวางแผนการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา โดยการประชุม ชี้แจง วางแผนการดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ที่สอดคลอง
กับแนวทางการจัดการศึกษาและความตองการของชุมชน  สถานศึกษามีการดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปเปนลายลักษณอักษร สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน  โดยมีครูผูสอน
ครบทุกกลุมสาระและครูผูสอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูในกลุมสาระที่ตนรับผิดชอบ มีการ
วัดผลประเมินผลที่เปนไปตามคูมือการวัดผลและประเมินของโรงเรียน สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรประจําป และมีการนิเทศบางเปนครั้งคราวแตไมมีแผนการ
นิเทศที่เปนระบบชัดเจน ดังที่ผูบริหารไดกลาววา “โรงเรียนไดสงหัวหนากลุมสาระไปเขารับการ
อบรมในการจัดทําหลักสูตร นํามาถายทอดความรูใหแกครูทุกคนที่ได รับการแตงตั้งเปน
อนุกรรมการการจัดทําหลักสูตร โดยการฝกปฏิบัติจริง แลวคอยใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความ
ชวยเหลือแกครูในกลุมสาระเพื่อใหครูทุกคนสามารถจัดทําหลักสูตรกลุมสาระที่ รับผิดชอบ 
สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  และการวัดและประเมินผล เมื่อ
คณะครูจัดทําแลวเสร็จ ก็เสนอขอความเห็นชอบไปยังคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาไดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ เพิ่มเติมบางสวน  จากนั้นครูผูสอนในแตละชวงชั้นก็
นําหนวยการเรียนรูและเนื้อหาที่กําหนดไวในหลักสูตรไปจัดทําเปนแผนการสอนตอไป ซึ่งในแตละ
สาระจะมีหนวยการเรียนรูที่เหมือนกัน แตครูผูสอนจะเปนผูกําหนดเนื้อหาใหเหมาะสมกับ
ระดับช้ันของผูเรียน ทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง เกิดความคงทนในการเรียนรู” 
 ผลการวิ เคราะหขอมูลจากการวิ เคราะห เอกสาร  ตามกรอบการศึกษาตาม
วัตถุประสงค  ตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาในดานกระบวนการภายใน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

พบวา โรงเรียนไดดําเนินการในยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และ
ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยดําเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูในตลอดปการศึกษา โครงการวัดและประเมินผลการเรียนรูในตลอดป
การศึกษา  โครงการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูในตลอดปการศึกษา โครงการจัดการเรียนรู
ที่สงเสริมศักยภาพผูเรียนในตลอดปการศึกษา และมีกระบวนการในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาโดยการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนคณะครูตามคําสั่งของ
โรงเรียนบานแหลมที่ 9 / 2545 เร่ือง แตงตั้งครู อาจารย เปนคณะกรรมการและเขาประชุม
ปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมี
หนาที่ลงมติในการใหความเห็นชอบ และเพิ่มเติมในสวนที่เปนทองถิ่นตามความเหมาะสม  ใน
หลักสูตรสถานศึกษาตามเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบานแหลม นั้นไดระบุ
ใหในแตละกลุมสาระกําหนดหนวยการเรียนรูรวมที่เหมือนกันในทุกชวงชั้น แตเนื้อหาสาระมคีวาม
ยากงาย แตกตางกันตามระดับช้ัน จากนั้นครูผูสอนในแตละสาระการเรียนรูจึงนําหนวยการเรียนรู
และเนื้อหาที่ระบุในหลักสูตรไปดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตอไป ซึ่งแผนหรือแนวทางหรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตรจะ
มุงพัฒนาผูเ รียนใหเปนผูมีความรูความสามารถ ประกอบไปดวย การเรียนรูทั้งมวล และ
ประสบการณตางๆ ที่สถานศึกษาวางแผนขึ้นที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพ โดยโรงเรียนไดยึด
แนวทางการดําเนินงานใน  3  ประเด็นหลัก คือ 1) การเตรียมความพรอม ซึ่งไดดําเนินการโดย
ประชุมชี้แจงครู อาจารย  ผูปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเห็น
ถึงความจําเปน เห็นความสําคัญและยอมรับในภารกิจของการเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเขาใจในกระบวนการจัดทํา  ตอจากนั้นจึงแตงตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําหลักสูตรโดยอาศัยสาระที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสภาพปญหาความตองการของผูเรียน ชุมชนและ
ทองถิ่น  2) การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งไดดําเนินการโดยการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย
ของสถานศึกษา โดยใชเทคนิค SWOT ในการวิเคราะหปญหาและประเมินสภาพโรงเรียน และ
รวมกันกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนดวย  3) การวางแผน
ดําเนินการใชหลักสูตร ซึ่งไดดําเนินในการกําหนดสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนโดยกําหนดเปนหนวยการเรียนรูในแตละชั้นป เพื่อเปนแนวทางใหกับครูผูสอนไดจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปในแนวเดียวกันและตอเนื่องกันตลอดชวงชั้น ทั้งยังกําหนดวิสัยทัศน 
ไวเปนลายลักษณอักษรสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  เปาหมายของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

สถานศึกษา และความตองการของชุมชน วา “ในทศวรรษหนา โรงเรียนบานแหลมจะเปนองคกร
ที่สรางเยาวชนใหมี คุณภาพเยี่ยม เปยมคุณธรรม นําไปสูมาตรฐาน สอดประสานชุมชน สูสากล
ดวยวิถีไทย ยิ่งใหญดวยเทคโนโลยี ดวยศักดิ์ศรีครูมืออาชีพ”   
 ในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปนั้น
โรงเรียนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่เปนลายลักษณอักษร ตามเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2548 สอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศน ระบุโครงการ กิจกรรม เวลา งบประมาณและ
การประเมินผลที่สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการได  ในการเขียนโครงการ
นั้นจะดูจากยุทธศาสตรการบริหารของโรงเรียนเปนหลักวามีทิศทางในการดําเนินการอยางไร 
ครูผูสอนก็จะตองทําโครงการที่สนองตอบตอยุทธศาสตรนั้น เชน ยุทธศาสตรดานการบริหาร
สนับสนุน มีโครงการงานบริหารทั่วไป โครงการการบริการอาหารกลางวัน งานอนามัยโรงเรียน  
ยุทธศาสตรดานพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร มีโครงการศึกษาดูงาน โครงการอบรมครู ICT 
โครงการอบรมครู การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย ยุทธศาสตรดานการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนรู มีโครงการงานพัฒนาหลักสูตร งานวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู งาน
ประเมินคุณภาพการศึกษา  ยุทธศาสตรดานพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีโครงการงานพฒันากจิกรรม
สงเสริมการอาน โครงการพานองทองสวนสัตว  โครงการวันภาษาไทย โครงการ  ยุวทูตความดี  
และยุทธศาสตรการประกันคุณภาพ มีโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู และโครงการ 
การประเมินตนเอง   
 การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะครูไดดําเนินการจัดการเรียน
การสอนโดยใชหลักสูตรสถานศึกษาเปนเปาหมายหลัก มีแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ 
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของสถานศึกษา และเนนผูเรียนเปนสําคัญมี 
การบูรณาการสาระการเรียนรูทั้งการบูรณาการสอดแทรก และบูรณาการขามวิชา  ในการใช
รูปแบบวิธีหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ครูผูสอนไดใชประกอบการเรียนการสอนนั้น ครูผูสอน
สวนใหญจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูที่ตนเองถนัดเพียงกลุมสาระเดียว 
สวนสื่อการเรียนการสอนสวนใหญเปนสื่อสําเร็จรูป เชน VCD ประกอบบทเรียนวิทยาศาสตร  
คอมพิวเตอรชวยสอนในเรื่องตางๆ เชน การอานออกเสียงภาษาอังกฤษ คําศัพทภาษาอังกฤษ 
สุภาษิตคําพังเพยในภาษาไทย เปนตน  ส่ือที่ครูประดิษฐข้ึนเองสวนใหญเปนแผนบัตรคํา  
บัตรภาพ บัตรประโยค หนังสืออานเพิ่มเติม และสื่อที่เปนแหลงเรียนรู  เชน วัดศรีษะคาม  นา
เกลือ การทํากะป   การทําอาชีพประมง  เปนตน   ซึ่งในการจัดการเรียนรูนี้ครูผูสอนใช
ความสามารถที่อาศัยความเชี่ยวชาญในการสอนตามกลุมสาระที่สอนมานานมากกวาใชวิชาที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

เรียนมาตามวุฒิการศึกษาโดยมีประสบการณในการสอนในรายวิชานั้นๆ เฉลี่ยคนละ 20 ปข้ึนไป 
และครูผูสอนก็ไดพัฒนาตนเองใหสามารถสอนในรายวิชาที่ไมตรงตามวุฒิการศึกษาโดยการ
อบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะอยูเสมอ เชน อบรมทักษะการใชส่ือการสอน  อบรมการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแตละรายวิชา อบรมการจัดทําการวิจัยในชั้นเรียน อบรมการการใชวิธี
สอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด อบรมการใชส่ือ ICT เปนตน   ดังที่ปรากฏในรายงานการ
ประเมินตนเอง คือ ครูที่สอนตรงตามวิชาเอกมี จํานวน  3  คน คิดเปนรอยละ 13.63  ครูที่สอน
วิชาตามความถนัดมีจํานวน 19 คน  คิดเปนรอยละ 86.36  ในสวนของการประเมินผูเรียนตาม
กลุมสาระในแตละหองเรียน  ครูผูสอนไดดําเนินการตามแนวทางการวัดและประเมินของโรงเรียน 
ตามคูมือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานแหลมเมื่อส้ินป
การศึกษาก็ดําเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ตามเอกสารสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป
การศึกษา 2548  ปรากฏดังนี้ 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชารอยละ   78.67 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชารอยละ   78.56 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชารอยละ   73.96 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชารอยละ   75.06 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชารอยละ   72.17 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชารอยละ   69.14 
 โรงเรียนไดตั้งเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในทุกชวงชั้นไว 
รอยละ  75.00 ทําใหหองเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชาที่ต่ํากวาเปาหมายจะตองดูผลการ
เรียนในแตละวิชาวาวิชาใดที่มีผลการเรียนต่ํา ก็จะตองหาแนวทาง/วิธีการในการที่จะพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนใหดีข้ึนในปการศึกษาตอไปโดยเฉพาะในชั้นประถมศึกษาปที่ 6   กลยุทธที่ใช
ในการแกปญหาผลการจัดการเรียนรูต่ํากวาเกณฑนั้นครูผูสอนในโรงเรียนไดดําเนินการจัดทําวิจัย
ในชั้นเรียน และไดใชการวิจัยในชั้นเรียนเปนสวนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู ดังปรากฏใน
เอกสารสรุปผลงานการทําวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบานแหลม ปการศึกษา 2548 แตสถานศึกษา
ยังไมมีแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม  การประเมินผลการดําเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษา  
การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาในดานการเรียนรู
และพัฒนา จากแบบสอบถามกับครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูนํา
ชุมชน ผูปกครอง จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและจากการวิเคราะหเอกสาร  
 
ตารางที่ 17 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบัติงานตามหลักสูตร

สถานศึกษา ดานการเรียนรูและพัฒนา 
 

ครูผูสอน 
กรรมการฯ/
ผูนําชุมชน รวม 

ดานการเรียนรูและพัฒนา 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ระดับ
การ
ปฏิบัติ 

ลําดับ
ที่ 

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 
15. สถานศึกษามีการวางแผนการ
ดํา เนินงานตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา 

 
 
 

3.96 

 
 
 

1.107 

 
 

4.12 

 
 

.619 

 
 

4.04 

 
 

.863 

 
 
ดี 

 
 

2 

16. สถานศึ กษาดํ า เ นิ น ง านตาม
แผนก า ร ต ร ว จสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา 

 
4.26 

 
.964 3.93 .680 4.09 .822 ดี 1 

รวม 4.11 1.035 4.02 .649 4.06 .842 ดี  
ก า ร ร า ย ง า นคุณภ าพกา ร ศึ ก ษ า
ประจําป 
17.  สถานศึกษารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป 

 
 
 

4.57 

 
 
 

.788 

 
 
 

3.68 

 
 
 

.478 

 
 
 

4.12 

 
 
 

.633 

 
 
 
ดี 

 
 
 

2 
18. สถานศึกษากําหนดเปาหมายการ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 

 
4.74 

 
.541 3.87 .718 4.30 .629 ดี 1 

19. สถานศึกษานิเทศกํากับติดตาม
และประเมินผลการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําปที่ดําเนินการและนํา
ผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง/
พัฒนา 

 
 
 

4.43 

 
 
 

.728 

 
 
 

3.81 

 
 
 

.655 

 
4.12 

 
.691 

 
ดี 

 
3 

รวม 4.58 .685 3.78 .717 4.18 .701 ดี  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที่ 17   (ตอ)  
 

ครูผูสอน 
กรรมการฯ/ผูนํา

ชุมชน รวม 
ดานการเรียนรูและพัฒนา 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ลําดับ
ที่ 

การผดุงระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
20. นโยบายในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

 
 

4.52 

 
 

.665 4.37 .500 4.44 .582 ดี 3 

21. ระบบกลไกการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

 
4.57 

 
.662 

 
4.31 

 
.478 

 
4.44 

 
.570 

 
ดี 

 
2 

22. การดํ า เนิ น งานการประกั น
คุณภาพของสถานศึกษา 

 
4.26 

. 
.915 

 
4.43 

 
.512 

 
4.34 

 
.713 

 
ดี 

 
4 

23. สถานศึ กษานํ า ผลของกา ร
ประกันคุณภาพภายในไปใช 

 
4.30 

 
.876 

 
3.81 

 
.543 

 
4.05 

 
.709 

 
ดี 

 
5 

24. การประกันคุณภาพการศึกษา
โดยองคกรภายนอก 

 
4.48 

 
.898 

 
4.68 

 
.478 

 
4.58 

 
.688 

 
ดี 

 
1 

รวม 4.42 .803 4.32 .502 4.37 .652 ดี  
รวมดานการเรียนรูและพัฒนา 4.50 .814 4.10 .566 4.30 .690 ดี  

 
 จากตารางที่ 17 จากการสอบถามครูผูสอน กรรมการสถานศึกษา และผูนําชุมชน
พบวา ระดับการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาในดานการเรียนรูและพัฒนา โดยภาพรวม 
มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ ดี  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาในประเด็นการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษามีผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยูใน
ระดับ ดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ ดี จํานวน 2  ขอ คือ 
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ
สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  ในประเด็น
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา
อยูในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ ดี จํานวน 3 ขอ คือ 
สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมายการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  รองลงมา คือ 
ดําเนินการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป   และ การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปที่ดําเนินการและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง/
พัฒนา  และในประเด็นการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีผลการปฏิบัติงานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีผลการปฏบิตังิาน
อยูในระดับ ดี 5  ขอ คือ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยองคกรภายนอก 
สถานศึกษามีนโยบายในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สถานศึกษามี
ระบบกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา และสถานศึกษาไดนําผลของการประกันคุณภาพภายในไปใช 
 จากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากคําถามปลายเปดของครูผูสอน 
พบวา สถานศึกษาไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทําการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําปที่ดําเนินการโดยฝายประกันคุณภาพของโรงเรียน  มีการนําผลจากการ
ประเมินคุณภาพภายในมาเขาที่ประชุมคณะครูในโรงเรียนเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนางานและเตรียมรับการประเมินภายนอก (6 คน) 
 จากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากคําถามปลายเปดจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชน พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูนํา
ชุมชน สวนใหญรับทราบถึงระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากการชี้แจงของ
ผูบริหารสถานศึกษาในที่ประชุมเทานั้น ไมไดเขามาเปนคณะทํางานหรือมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ แตเมื่อมีการประเมินจากองคกรภายนอก คณะกรรมการฯ ก็จะเปนสวนหนึ่งในการให
ขอมูลแกผูประเมิน (5 คน) 
 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาจากการสัมภาษณแบบมี
โครงสรางกับผูบริหารจํานวน 3 คน ของโรงเรียนบานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 
เขต  1  ในดานการเรียนรูและพัฒนา  พบวา สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยการแตงตั้งฝายประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับผิดชอบในการ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ดําเนินการประเมินตนเองและจัดทํารายงานคณุภาพ
การศึกษาประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชนทราบปละ  
1  คร้ัง สถานศึกษาไดดําเนินการตรวจสอบระบบกลไกการประกันคุณภาพโดยการจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบดังที่ผูบริหารทานหนึ่งไดกลาววา “ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปนั้น
โรงเรียนใชระบบการดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงานแบบ PDCA โดยการวิเคราะหจุดที่
ตองการปรับปรุงหรือพัฒนา จากนั้นรวมกันจัดทําแผนงาน / โครงการ/ กิจกรรม เพื่อใชพัฒนาจุด
ที่บกพรองที่ไดจากการวิเคราะห  แลวดําเนินการนําแผนสูการปฏิบัติ เมื่อส้ินสุดโครงการก็จะมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

การสรุปผลโครงการจากการประเมินโครงการของผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในแตละโครงการ โดย
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่วางไวและหาแนวทางในการพัฒนาในปการศึกษาตอไป ซึ่งในการ
เขียนโครงการนั้นจะดูจากยุทธศาสตรการบริหารของโรงเรียนเปนหลักวามีทิศทางในการ
ดําเนินการอยางไร ครูผูสอนก็จะตองทําโครงการที่สนองตอบตอยุทธศาสตรนั้น เชน ยุทธศาสตร
ดานการบริหารสนับสนุน ก็จะมีโครงการงานบริหารทั่วไป โครงการการบริการอาหารกลางวัน 
งานอนามัยโรงเรียน  ถาเปนยุทธศาสตรดานพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ก็จะมีโครงการศึกษาดู
งาน โครงการอบรมครู ICT โครงการอบรมครู การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย ถาเปน
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู ก็จะมีโครงการงานพัฒนาหลักสูตร งานวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู งานประเมินคุณภาพการศึกษา  ถาเปนยุทธศาสตรดานพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ก็จะมีโครงการ งานพัฒนากิจกรรมสงเสริมการอาน โครงการพานองทองสวนสัตว  
โครงการวันภาษาไทย โครงการยุวทูตความดี  และถาเปนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพ ก็จะมี
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู และโครงการการประเมินตนเอง” 
 จากการวิเคราะหเอกสาร ตามกรอบการศึกษาตามวัตถุประสงค  ตัวชี้วัดของ
ปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาในดานการเรียนรูและพัฒนา พบวา โรงเรียนไดดําเนินการใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  โดยการดําเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาดูงาน   
โครงการอบรมครู ICT และโครงการอบรมครูการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย นอกจากนี้ยัง 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา หรือการ
ประเมินภายในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามคําส่ังโรงเรียนบานแหลมที่  
13 / 2548  เร่ืองกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม
บริหารและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2548  ที่เร่ิมตนจาก
การศึกษา วิเคราะหสภาพปจจุบันของโรงเรียน การวางแผน ดําเนินงาน การปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามแผน มีคําสั่งมอบหมายงานในหนาที่ ความรับผิดชอบชัดเจน  เก็บรวบรวมขอมูลตามแผนที่
กําหนดเพื่อประเมินผลความกาวหนาโดยมีขอบขายของการประเมินตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จํานวน  14  มาตรฐาน  ประกอบดวยมาตรฐานดานผูเรียน 
จํานวน 7 มาตรฐาน มาตรฐานดานครูผูสอน จํานวน  2  มาตรฐานและมาตรฐานดานผูบริหาร  
จํานวน  5  มาตรฐาน จัดทําเปนรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ที่มีการกําหนดเปาหมายของ
การรายงาน มีฝายประกันคุณภาพของโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ เพื่อรายงาน
คุณภาพประจําปตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชนทราบ ตามรายงานการประเมินตนเอง
ของโรงเรียนบานแหลม  ปการศึกษา 2548 (2548 : 21-40) มีสวนประกอบของรายงาน ตอไปนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

คือ  บทที่  1  ขอมูลพื้นฐาน  บทที่  2  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  บทที่  3  ผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่งปรากฏผลการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้  
 มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานที่  1  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ 
พึงประสงค  สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหผูเรียน
บรรลุมาตรฐาน เชน  จัดกิจกรรมการเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม ในกลุมสาระตางๆ ทุก
กลุมสาระ  จัดกิจกรรมสงเสริมมารยาทไทย  จัดดําเนินการตามโครงการยุวทูตความดี  จัด
กิจกรรมสงเสริมวันสําคัญทางพุทธศาสนา จัดกิจกรรมออมทรัพย  เปนตน  มีผลการดําเนินงาน
จากการประเมินในโครงการและกิจกรรมดังกลาว อยูในระดับนาพึงพอใจ รอยละ  92.07  
 มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนบรรลุมาตรฐาน เชน  จัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่เนนทักษะกระบวนการคิด ในกลุมสาระตางๆ โดยใชเทคนิค Mind Mapping เทคนิคการตั้ง
คําถาม การใชโครงงาน  กิจกรรมคนควาพาทีจากสารานุกรมไทย การสื่อสารจากเพลง การฝก
ทักษะการคิดเลขเร็ว  มีผลการดําเนินงานจากการประเมินในโครงการและกิจกรรมดังกลาว อยูใน
ระดับนาพึงพอใจ รอยละ  79.14  
 มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  สถานศึกษาไดจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนบรรลุมาตรฐาน  เชน จัด
กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพผูเรียน จัดกิจกรรมการใชภาษา จัดดําเนินการโครงการ 
นักสื่อสารรุนเยาว  จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุมนุม มีผลการดําเนินงานจากการประเมินใน
โครงการและกิจกรรมดังกลาว อยูในระดับนาพึงพอใจ รอยละ  74.46  
 มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อใหผูเรียนบรรลุมาตรฐาน  เชน การพักเรียนไปเรียนรูยังแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียน  จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหสืบคนขอมูลจากหองสมุด อินเตอรเน็ต การ
สัมภาษณผูรูในชุมชน จัดดําเนินโครงการสงเสริมการอาน  โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ  มีผล
การดําเนินงานจากการประเมินในโครงการและกิจกรรมดังกลาว อยูในระดับนาพึงพอใจ รอยละ  
80.93  
 มาตรฐานที่ 9  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต สถานศึกษาไดจัดกิจกรมการเรียนการสอนและกิจกรรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

เสริมหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนบรรลุมาตรฐาน  เชน การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการ
ทํางานกลุม การเรียนรูโดยใชโครงงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน  โครงการคาย
เสริมประสบการณชีวิต  จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน มีผลการดําเนินงานจากการ
ประเมินในโครงการและกิจกรรมดังกลาว อยูในระดับนาพึงพอใจ รอยละ  86.42  
 มาตรฐานที่  10  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี สถานศึกษาไดจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนบรรลุมาตรฐาน  เชน  การ
จัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาในชวงชั้นที่ 1 และ  2  จัดอาหาร
กลางวันตามหลักโภชนาการ จัดกิจกรรมเตนแอโรบิกในตอนเชาหนาเสาธง  นักเรียนไดรับตรวจ
สุขภาพประจําปจากเจาหนาที่สาธารณสุข นักเรียนไดรับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัด
กิจกรรมอานเพื่อสุขภาพ  จัดดําเนินการตามโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มีผลการดําเนนิงาน
จากการประเมินในโครงการและกิจกรรมดังกลาว อยูในระดับนาพึงพอใจ รอยละ  93.21  
 มาตรฐานที่  12  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนบรรลุ
มาตรฐาน  เชน จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพในวันสําคัญตางๆ  จัดโครงการศิลปะผาบาติก  จัด
โครงการสงเสริมศักยภาพดานดนตรีในวันศุกร และใหมีโอกาสไดแสดงออกในวันสําคัญตางๆ จัด
กิจกรรมชุมนุม เขารวมการแขงขันกีฬาในระดับอําเภอ และเขตพื้นที่เปนประจําทุกป จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณกีฬาเพิ่มเติมในทุกปการศึกษา จัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น จัด
โครงการสรางนิทานกับครอบครัว  มีผลการดําเนินงานจากการประเมินในโครงการและกิจกรรม
ดังกลาว อยูในระดับนาพึงพอใจ รอยละ  82.29  
 มาตรฐานดานครูผูสอน  มาตรฐานที่  22  ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมเพื่อให
บรรลุมาตรฐาน เชน โรงเรียนสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน 
พัฒนาดาน  ICT  การวิจัยในชั้นเรียน  เทคนิค/วิธีการสอนรูปแบบตางๆ การผลิตสื่อ เปนตน  จัด
โครงการทัศนศึกษาและดูงาน  จัดการเรียนแบบบูรณาการ การสอนโดยใชโครงงาน การใชแหลง
เรียนรูในทองถิ่น มีการวัดการประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาผูเรียน มีผลการดําเนินงานจากการประเมินในโครงการ
และกิจกรรมดังกลาว อยูในระดับนาพึงพอใจ รอยละ  95.87  
 มาตรฐานที่ 24  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขาชุมชนไดดี และมีครูเพียงพอ  สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมเพื่อให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

บรรลุมาตรฐาน เชน เนนใหครูทุกคนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับศิษย มีคุณธรรม 
จริยธรรม   จัดใหมีการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง เชน การ
อบรมการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิด  มีจํานวนครูพอดีตามเกณฑ มีคุณวุฒิที่
เหมาะสม ครูสวนใหญมีประสบการณในการสอนมากกวา  25  ป  มีผลการดําเนินงานจากการ
ประเมินในโครงการและกิจกรรมดังกลาว อยูในระดับนาพึงพอใจ รอยละ  90.00  
 มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการ
จัดองคกร โครงสราง ระบบบริหารงาน และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร  สถานศึกษา
ไดจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุมาตรฐาน เชน จัดโครงสรางการบริหารงานอยางชัดเจน เปน  3  กลุม
งาน คือ กลุมงานอํานวยการ ประกอบดวยงาน ธุรการ  สารบรรณ การเงิน-บัญชี พัสดุ ขอมูลสถิติ 
แผนงานโครงการ บุคลากร การศึกษาภาคบังคับ สัมพันธชุมชน อาคารสถานที่ สวัสดิการ และ
ประชาสัมพันธ   
 กลุมงานสงเสริม  ประกอบดวยงาน แนะแนว อนามัย พัฒนานักเรียน สหกรณ อาหาร
กลางวัน อาหารเสริมนม   กีฬา  วันสําคัญ  กลุมงานวิชาการ  ประกอบดวยงาน  วิชาการ  
หลักสูตร การเรียนรูในแตละชวงชั้น การวัดและประเมินผล แหลงเรียนรู การนิเทศ การวิจัย  ส่ือ
และนวัตกรรม การประกันคุณภาพ  จัดทํายุทธศาสตร 3-5 ป ที่ประกอบไปดวยแผนปฏิบัติการ
ประจําปที่มีผูรับผิดชอบในโครงการการตางๆ ที่ชัดเจน มีกระบวนการประเมินโครงการตามแผน
ในรูปของแฟมสะสมงาน / เอกสารสรุปโครงการ / แบบประเมินโดยผูรับผิดชอบแตละโครงการ
เปนผูประเมิน  มีผลการดําเนินงานจากการประเมินในโครงการและกิจกรรมดังกลาว อยูในระดับ
นาพึงพอใจ รอยละ  80.00  
 มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษาสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุมาตรฐาน  เชน จัดใหมีการประชุม
ผูปกครองปละ 1-2 คร้ัง  เชิญคณะกรรมการสถานศึกษามาวางแผนการจัดการศึกษา ปละ 1-2 
คร้ัง  จัดทําวารสารชอนนทรี โครงการผู ส่ือสารรุนเยาวผานวิทยุกระจายเสียงของโรงเรียน 
โครงการครอบครัวทัวรหรรษา มีผลการดําเนินงานจากการประเมินในโครงการและกิจกรรม
ดังกลาว อยูในระดับนาพึงพอใจ รอยละ  80.00  
 มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ   สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุมาตรฐาน  เชน จัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ  
จัดกิจกรรมการเรียนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมชุมนุม  
จัดดําเนินการโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  จัดกิจกรรมการเรียนสงเสริมศักยภาพผูเรียนใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ทุกกลุมสาระ จัดดําเนินงานตามโครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งในและ
นอกโรงเรียน  มีผลการดําเนินงานจากการประเมินในโครงการและกิจกรรมดังกลาว อยูในระดับ
นาพึงพอใจ รอยละ  85.00  
 มาตรฐานที่ 20  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุมาตรฐาน  เชน ผูบริหารประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา  ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีรูปแบบการบริหารงานที่
ชัดเจน คือการบริหารที่ใชยุทธศาสตรการพัฒนาแบบองครวม Whole School Approach  โดยใช 
รูปแบบ CLEAR   มีผลการดําเนินงานจากการประเมินในโครงการและกิจกรรมดังกลาว อยูใน
ระดับนาพึงพอใจ รอยละ  95.00  
 มาตรฐานที่ 25  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น  มีส่ือการ
เรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุมาตรฐาน  เชน  จัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง และเนื้อหาเพิ่มเติมในสวนที่เปน
ทองถิ่น จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเปนสื่อในการ
จัดการเรียนรูอยางเหมาะสม มีส่ือเทคโนโลยีที่ผูเรียนสามารถใชในการแสวงหาความรูไดอยาง
เพียงพอ ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อข้ึนมาใชเองเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน หนังสืออานเพิ่มเติม บทเรียนสําเร็จรูปมีผลการดําเนินงานจากการประเมินใน
โครงการและกิจกรรมดังกลาว อยูในระดับนาพึงพอใจ รอยละ  80.00  
 บทที่ 4  สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช  ประกอบดวย สรุปผลการดําเนินงานใน
ภาพรวม ทั้ง 3 ดาน โดยมาตรฐานดานครูผูสอน และผูบริหาร อยูในระดับ  ดี  ดานผูเรียนอยูใน
ระดับ ดี จํานวน  4  มาตรฐาน  ระดับ  พอใช  3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 4, 5 และ 6   ผลสําเรจ็
ที่เปนจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา ในดานผูเรียนมีจุดเดน คือ นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
ปลอดจากส่ิงเสพติดใหโทษ รวมกิจกรรมดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค    มีจุดที่ควรพัฒนา คือ นักเรียนตองไดรับการพัฒนาดานทักษะการคิด
วิเคราะห การปลูกฝงนิสัยรักการอาน ผลสัมฤทธิ์ในกลุมสาระ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนคุณนิสัยดานความรับผิดชอบตอสวนรวม  ในดานครูผูสอนมีจุดเดน  คือ 
ครูมีความตั้งใจในการทํางาน มีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  มีจุดที่ควรพัฒนา คือ  
ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเทาทันกับ
สถานการณที่เกิดขึ้น และพัฒนาผูเรียนโดยการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปการศึกษาละ  1  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

เร่ือง   ในดานผูบริหารมีจุดเดน  คือ  ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการบริหาร จัดสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบ ปลอดภัย และจัดระบบโครงสราง
การบริหารงานอยางชัดเจน   มีจุดที่ควรพัฒนา  คือ  การประชาสัมพันธใหชุมชนเห็นความสําคัญ
ของการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาตอชุมชนอยางสม่ําเสมอ   และ
ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีเพื่อใหสะดวก รวดเร็วทันสมัย   
 นอกจากนี้สถานศึกษายังไดรับการประเมินภายนอกจากสํานักรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ตามรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของ
โรงเรียนบานแหลม (สํานักรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) : 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร) ซึ่งปรากฏผลการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 
 มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานที่  1  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ 
พึงประสงค  ผลการประเมินภายนอก มีคะแนนเฉลี่ย 3.27  ระดับคุณภาพ ดี กลาวคือ 
สถานศึกษามีความพยายามเดนชัดในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาและการบริหาร
จัดการใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค โดยการจัดกิจกรรมโครงการ ไดแก
โครงการยุวทูตความดี โครงการคายคุณธรรม ซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมืออยางดี และมี
การดําเนินการตามขั้นตอนทําใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
 มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  ผลการประเมินภายนอก มี
คะแนนเฉลี่ย 2.33  ระดับคุณภาพ พอใช กลาวคือ สถานศึกษามีความพยายามเดนชัดในการ
กําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาและการบริหารจัดการใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม ไดแก 
การสังเคราะหรูปแบบและวิธีสอนโดยใชโครงงานเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูซึ่งผูเกี่ยวของทกุฝาย
ใหความรวมมืออยางดี และมีการดําเนินการตามขั้นตอนทําใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดซึ่ง
ผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมืออยางดี และมีการดําเนินการตามขั้นตอนทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนด 
 มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  ผลการประเมิน
ภายนอก มีคะแนนเฉลี่ย 3.28  ระดับคุณภาพ ดี กลาวคือ สถานศึกษามีความพยายามเดนชัดใน
การกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาและการบริหารจัดการใหผูเรียนมีความสามารถในการ
เรียนรูใหบรรลุมาตรฐาน โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม ไดแก การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   ผลการประเมินภายนอก มีคะแนนเฉลี่ย 2.95  ระดับคุณภาพ ดี 
กลาวคือ สถานศึกษามีความพยายามเดนชัดในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาและการ
บริหารจัดการใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม ไดแกกิจกรรมสงเสริมการอาน ซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝาย
ใหความรวมมืออยางดี และมีการดําเนินการตามขั้นตอนทําใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด  
 มาตรฐานที่ 9  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ผลการประเมินภายนอก มีคะแนนเฉลี่ย 3.37  ระดับ
คุณภาพ  ดี  กลาวคือ  สถานศึกษามีความพยายามเดนชัดในการกําหนดนโยบาย  การ 
วางแผนพัฒนาและการบริหารจัดการใหผูเรียนมีความทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตโดยการจัดโครงการ/กิจกรรม ไดแก 
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพในทองถิ่น ซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมืออยางดี และมีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนทําใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
 มาตรฐานที่  10  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ผลการประเมิน
ภายนอก มีคะแนนเฉลี่ย 3.48  ระดับคุณภาพ ดี กลาวคือ สถานศึกษามีความพยายามเดนชัดใน
การกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาและการบริหารจัดการใหผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม ไดแก โครงการโรงเรียนเสริมสุขภาพ โครงการ
โรงเรียนแสนสุข ซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมืออยางดี และมีการดําเนินการตามขั้นตอนทํา
ใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
 มาตรฐานที่  12  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
คะแนนเฉลี่ย 3.45  ระดับคุณภาพ ดี กลาวคือ สถานศึกษามีความพยายามเดนชัดในการกําหนด
นโยบาย การวางแผนพัฒนาและการบริหารจัดการใหผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดาน
ดนตรี ศิลปะ และกีฬา โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม ไดแก โครงการเสริมทักษะการวาดภาพ
ระบายสี โครงการสอนศิลปะผาบาติก การจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมชุมนุม  ซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝาย
ใหความรวมมืออยางดี และมีการดําเนินการตามขั้นตอนทําใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
  มาตรฐานดานครูผูสอน  มาตรฐานที่  22  ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผลการประเมินภายนอก มีคะแนน
เฉล่ีย 3.27  ระดับคุณภาพ ดี กลาวคือสถานศึกษามีความพยายามเดนชัดในการกําหนดนโยบาย 
การวางแผนพัฒนาและการบริหารจัดการใหครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรม/โครงการ ไดแก โครงการอบรมครู ICT 
โครงการศึกษาดูงาน โครงการอบรมวิจัยในช้ันเรียนซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมืออยางดี 
และมีการดําเนินการตามขั้นตอนทําใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
 มาตรฐานที่ 24  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขาชุมชนไดดี และมีครูเพียงพอ  ผลการประเมินภายนอก มี
คะแนนเฉลี่ย 3.47  ระดับคุณภาพ ดี กลาวคือสถานศึกษามีความพยายามเดนชัดในการกําหนด
นโยบาย การวางแผนพัฒนาและการบริหารจัดการใหครูมีวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม ไดแก โครงการอบรมครู ICT โครงการ
อบรมวิจัยในชั้นเรียนซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมืออยางดี และมีการดําเนินการตาม
ข้ันตอนทําใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
 มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา   
 มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบบริหารงาน และพัฒนา
องคกรอยางเปนระบบครบวงจร  ผลการประเมินภายนอก มีคะแนนเฉลี่ย 2.99  ระดับคุณภาพ ดี 
กลาวคือ สถานศึกษามีความพยายามเดนชัดในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาและการ
บริหารจัดการใหสถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ ไดแก โครงการการบริหารงานทั่วไป โครงการ
ประเมินตนเอง ซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมืออยางดี และมีการดําเนินการตามขั้นตอนทํา
ใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
 มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษาผลการประเมินภายนอก มีคะแนนเฉลี่ย 3.27  ระดับคุณภาพ ดี กลาวคือ
สถานศึกษามีความพยายามเดนชัดในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาและการบริหาร
จัดการใหสถาน ศึกษามีการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม ไดแก งานประชาสัมพันธ กิจกรรมประชุม
ผูปกครองซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมืออยางดี และมีการดําเนินการตามขั้นตอนทําให
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมืออยางดี และมีการดําเนินการ
ตามขั้นตอนทําใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
 มาตรฐานที่ 20  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา ผลการประเมินภายนอก มีคะแนนเฉลี่ย 3.89  ระดับคุณภาพ ด ีกลาวคอื
สถานศึกษามีความพยายามเดนชัดในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาและการบริหาร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

จัดการโดยมีผูบริหารที่มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ ซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝาย
ใหความรวมมืออยางดี และมีการดําเนินการที่ดีทําใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
 มาตรฐานที่ 25  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น  มีส่ือการ
เรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู ผลการประเมินภายนอก มีคะแนนเฉลี่ย 3.60  ระดับคุณภาพ ดี 
กลาวคือสถานศึกษามีความพยายามเดนชัดในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาและการ
บริหารจัดการใหสถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีส่ือการเรียนการสอนที่
เอื้อตอการเรียนรู โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม ไดแก โครงการงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมหองสมุดและแหลงเรียนรูซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมืออยางดี และมีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนทําใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 

 แตสถานศึกษายังไมมีเอกสารรองรอยการนิเทศ กํากับ ติดตาม  การประเมินผลการ
ดําเนินงานการตรวจสอบและรายงานคุณภาพการศึกษา  การนําผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตอนที่  6   ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาดานงบประมาณและ
ทรัพยากร จากแบบสอบถามกับครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูนํา
ชุมชน ผูปกครอง จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและจากการวิเคราะหเอกสาร  
 
ตารางที่  18   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบัติงานตามหลักสูตร

 สถานศึกษา ดานงบประมาณและทรัพยากร 
 

ครูผูสอน 
กรรมการฯ/
ผูนําชุมชน รวม 

ดานงบประมาณและทรัพยากร 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ลําดับ 
ที่ 

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
25. การจัดองคกรของสถานศึกษา 

 
4.39 

 
.891 

 
4.62 

 
.500 

 
4.50 

 
.695 

 
ดี 

 
4 

26. กา รบริ ห า รจั ด ก า รบุ คล าก รขอ ง
สถานศึกษา 4.43 .896 4.75 .447 4.59 .671 ดี 2 

27. มีการดําเนินการบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.52 .790 4.62 .500 4.57 .645 ดี 3 

28. ผูบริหารมีภาวะผูนําที่มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการและมีระบบการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.48 .790 4.75 .447 4.61 .618 ดี 1 

29. การบริหารจัดการงบประมาณของ
สถานศึกษามีประสิทธิผลและสามารถ
ตรวจสอบได 

4.30 .926 2.93 .573 3.62 .749 ดี 8 

30. สถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศ
ครบถวน ถูกตอง ตรงกับความตองการและ
ทันตอการใชงาน 

4.48 .730 3.81 .543 4.14 .636 ดี 5 

31. สถานศึกษาจัดระบบขอมูลสารสนเทศ
ที่ประสิทธิภาพและเปนปจจุบัน 

4.09 .996 3.68 .478 3.88 .737 ดี 6 

32. สถานศึกษานิเทศกํากับติดตามและ
ประเมินผลการจัดระบบสารสนเทศที่
ดําเนินการและนําผลการประเมินมาใช 

4.30 .822 3.31 .478 3.80 .650 ดี 7 

รวม 4.37 .855 4.21 .495 4.29 .675 ดี  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 จากตารางที่ 18 จากการสอบถามครูผูสอน กรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชน 
พบวา ระดับการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาในดานงบประมาณและทรัพยากร โดย
ภาพรวมอยูในระดับ ดี  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ ดี  ทุกขอ 
คือ  ผูบริหารมีภาวะผูนําที่มีความสามารถในการบริหารจัดการและมีระบบการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษา สถานศึกษามีการ
ดําเนินการบริหารมีประสิทธิภาพ มีการจัดองคกรของสถานศึกษา สถานศึกษามีระบบขอมูล
สารสนเทศครบถวน ถูกตอง ตรงกับความตองการและทันตอการใชงาน   สถานศึกษามีการ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเปนปจจุบัน สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับติดตาม 
ประเมินผลการจัดระบบสารสนเทศที่ดําเนินการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง/พัฒนา 
และการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษามีประสิทธิผลและสามารถตรวจสอบได 
 จากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากคําถามปลายเปดของครูผูสอน 
พบวา งบประมาณที่ไดรับจัดสรรนั้นไมเพียงพอตอการใชงาน ครูผูสอนตองใชงบประมาณสวนตัว
ในการจัดทําสื่อประกอบการจัดการเรียนรู  หรือ ใชในการซื้อหนังสือทั้งเพื่อประกอบการเรียนการ
สอน (4 คน) และใชทุนสวนตัวในการเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถของตนเอง 
นอกเหนือจากการที่เขารับการอบรมจากหนวยงานที่รับผิดชอบ (6 คน)   ซึ่งผูบริหารสงเสริมและ
สนับสนุนใหคณะครูไดมีโอกาสไดพัฒนาตนเองอยางเต็มที่และพรอมที่จะรับฟงและใหคําปรึกษา
ในเรื่องของงานวิชาการแกคณะครูตลอดเวลาจนผูบริหารเปนเสมือนแหลงเรียนรูที่ดีของครูใน
โรงเรียน (6 คน) 
 และจากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากคําถามปลายเปดของ
คณะกรรมการสถานศึกษา พบวา  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ไมมีสวนรวมในการจัดสรร
งบประมาณของโรงเรียน เพียงแตใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
เทานั้น เชน การเปนกรรมการในการสงมอบพัสดุของโรงเรียน เปนตน และใหความรวมมือ
ชวยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนในแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา (5 คน) 
 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาจากการสัมภาษณแบบมี
โครงสรางกับผูบริหารจํานวน 3 คน ของโรงเรียนบานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 
เขต  1  ในดานงบประมาณและทรัพยากร พบวา สถานศึกษาไดดําเนินการวางแผนการจัดสรร
งบประมาณเปนไปตามคารายหัวที่ไดรับและวางแผนการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุดกลาวคือไดจัดสรรงบประมาณเพื่อซ้ือวัสดุ อุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนใหครู 
ทุกคน และใชในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดใหกับผูเรียน เชน การนํานักเรียนไปแหลงเรียนรู นํา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

นักเรียนเขาแขงขันทักษะวิชาการ ดําเนินการตามโครงการเสริมศักยภาพผูเรียนในทุกวันศุกร  
เปนตน  สถานศึกษาดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามที่ไดรับการจัดสรร และนําความ
ชวยเหลือจากหนวยงานอื่นมาสนับสนุนการจัดการเรียนรู ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ดังที่
ผูบริหารทานหนึ่งไดกลาววา “งบประมาณจัดตามรายหัวที่ไดรับ มันไมเพียงพอกับความตองการ 
แตโรงเรียนก็สามารถบริหารจัดการได อาจจะไดมาจากหนวยงานภายนอกที่สนับสนุน หนวยงาน
ปกครองสวนทองถิ่น และเงินบริจาคบาง ก็นํามาจัดการใหเกิดประโยชนกับผูเรียนใหมากที่สุด 
และในการทําสื่อ จัดทําวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนสวนใหญก็จะใชเงินสวนตัว
จัดการ เพราะเงินไมพอ  โรงเรียนจะดําเนินการจัดซื้ออุปกรณที่จําเปนสําหรับทุกคนกอน ในสวนที่
ครูใชในการจัดการเรียนการสอนของตัวเองก็จะหาเองบาง ทําเองบาง การใชแหลงเรียนรูนี่ 
โรงเรียนไดดําเนินการมาโดยตลอด ใชทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนที่อยูรอบบริเวณโรงเรียน 
เชน นาเกลือ นากุง ปาชายเลน การทําปลาหมึก ปลาแกว”  นอกจากนี้สถานศึกษายังได
ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามที่สถานศึกษากําหนดไวในแผนปฏิบัติการ  แต
สถานศึกษายังไมไดนําผลของการดําเนินงานมาใชเพื่อปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง 
 ผลการวิ เคราะหขอมูลจากการวิ เคราะห เอกสาร  ตามกรอบการศึกษาตาม
วัตถุประสงค  ตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาในดานงบประมาณและ
ทรัพยากร พบวา โรงเรียนไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยดําเนินการในการจัดองคกร หรือโครงสรางการบริหารในรูป
ของแผนภูมิ ไวในเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น มีระบบขอมูลสารสนเทศที่ครบถวนถูกตอง  
ตรงกับความตองการ งายตอการสืบคน  ทั้งยังมีการกําหนดภาระงานของบุคลากรในแตละกลุม
อยางชัดเจน  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามชวงของปงบประมาณเพื่อกําหนดใหขาราชครู
ไดรับเงินในขั้นที่สูงขึ้น  โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของครูอยาง
สม่ําเสมอ เชน โครงการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  โครงการอบรมครูเร่ืองการจัดการเรียนรูที่เนน
ทักษะกระบวนการคิด เปนตน   ในการดําเนินงานบริหารการศึกษานั้นโรงเรียนไดดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จากตัวแทนชุมชน ตัวแทนครู และตัวแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อใหมีสวนรวมในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และใหความเห็นชอบในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ในสวนของการบริหารงบประมาณนั้น
โรงเรียนไดดําเนินงานจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณประจําป ซึ่งเปนเงินงบประมาณ จํานวน  
8,688,980 บาท และเงินนอกงบประมาณ จํานวน  295,000บาท เปนงบดําเนินการและเงินเดือน 
จํานวน 8,152,440 บาท คิดเปนรอยละ 93.83 ของงบประมาณที่ไดรับ  เปนเงินพัฒนาคุณภาพ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

วิชาการ 321,924  บาท คิดเปนรอยละ 3.70 ของเงินที่ไดรับนําไปใชในกาจัดซื้อวัสดุเพื่อการจัด
การศึกษา เชน ส่ือการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน เปนตน และเงินเพื่อการบริหาร
จัดการ จํานวน  214,616 บาท คิดเปนรอยละ 2.47  ของงบประมาณที่ไดรับนําไปใชในการ
บริหารจัดการในการดําเนินการตามโครงการตางๆ เชน การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  การนํา
นักเรียนไปทัศนศึกษา การนํานักเรียนไปแหลงเรียนรู เปนตน มีระบบบัญชีที่โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได  สวนทรัพยากรที่โรงเรียนไดดําเนินการนํามาใชใหผูเรียน ไดแก คอมพิวเตอร  
จํานวน  16  เครื่อง แยกเปนใชเพื่อการจัดการเรียนการสอน จํานวน  14  เครื่อง  ใชสืบคนขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตไดจํานวน  8  เครื่อง  และใชในงานการบริหาร  จํานวน  2 เคร่ือง  หองปฏิบัติการ
พิเศษมีทั้งหมด  8  หอง ไดแก หองวิทยาศาสตร หองคอมพิวเตอร  หองปฏิบัติการทางภาษา หอง
ดนตรี หองศิลปะ หองการงานอาชีพ หองสมุด ซึ่งในการใชนั้นสวนใหญผูที่รับผิดชอบในการดูแล
หองจะเปนผูใช  นอกจากนี้การใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นนั้นโรงเรียนไดดําเนินการให
ผูเรียนไดมีโอกาสใชทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในสาระการ
เรียนรูตางๆ เชน การจัดการเรียนรู เร่ือง ตามรอยพระศาสดา เปนตน ในการบริหารจัดการ
บุคลากรของสถานศึกษานั้นไดมีคําส่ังการมอบหมายงานในหนาที่อยางชัดเจน ตามคําส่ัง
โรงเรียนบานแหลมที่ 13 / 2548  เร่ือง กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารวมบริหารและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ลงวันที่  9  พฤษภาคม  
2548 ทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางจริงจังและสําเร็จลุลวงตามที่
กําหนด สวนในดานการบริหารนั้นผูบริหารมีภาวะผูนําที่มีความสามารถในการดําเนินการบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจน คือการบริหารที่ใชยุทธศาสตรการ
พัฒนาแบบองครวม (Whole School Approach) โดยใช รูปแบบ CLEAR ที่ผูบริหารไดคิดขึ้นมา
ใชในการบริหารงานในโรงเรียนบานแหลมโดยเฉพาะโดยไดใหความหมายของรูปแบบดงักลาว วา  
CL หมายถึง หลักสูตรและการเรียนรู (Curriculums and Learning) เปนการใชและการพัฒนา
หลักสูตรในสถานศึกษาสูการเรียนรูของผูเรียน  E  หมายถึง การบริหารจัดการ (Executive)  เปน
ทิศทางการจัดการ การสงเสริม การสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษา โดยการใชกระบวนการ
บริหารที่มีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน A หมายถึง การประกันและการพัฒนาคุณภาพ 
(Assurances and  Quality Develop) เปนกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะตอง
ดําเนินและพัฒนาผูเรียนใหไปสูจุดหมายที่วางไว  R หมายถึง การพัฒนาบุคลากร (Reformative 
Personnel) เปนการเรียนรูสูการปฏิบัติงานของครูมืออาชีพ เชนการอบรม การศึกษาดูงาน การ
สนับสนุนบุคลากรใหศึกษาตอ การใหครูไดมีโอกาสแสดงผลงานอยางตอเนื่อง และการยั่วยุใหครู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ไดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ แตสถานศึกษายังไมมีแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม  
การประเมินผลการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง
และพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
 สรุปไดวาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาจากการวิเคราะหเนื้อหาการ
ตรวจสอบเอกสารและรองรอยการปฏิบัติงาน ใน  4  ดานตามแนวของ Balanced Scorecard 
ไดแก 1) ดานนักเรียน 2) ดานกระบวนการภายใน 3) ดานการเรียนรูและพัฒนา และ 4) ดาน
งบประมาณและทรัพยากรในทุกดานสถานศึกษามีเอกสารรองรอยการปฏิบัติงานในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน (ข้ัน P) มีเอกสารรองรอยการปฏิบัติงานในการดําเนินการตามแผนที่วางไว 
(ข้ัน D)  มีเอกสารรองรอยการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและรายงานการปฏิบัติงามตามแผน 
(ข้ัน C)  แตสถานศึกษาไมมีเอกสารรองรอยการปฏิบัติงานในการนําผลของการดําเนินงานมาใช
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง(ข้ัน A) 
 
ตอนที่ 7 สรุปความสัมพันธของการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาใน 4 ดาน คือ 
1) ดานนักเรียน 2) ดานกระบวนการภายใน 3) ดานการเรียนรูและพัฒนา และ 4) ดาน
งบประมาณและทรัพยากร  
 
 จากการสรุปผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถสรุปเปนแผนภูมิ
การศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโดย ประยุกตใช  Balanced Scorecard  
(BSC) ไดดังนี้  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร    :  ดี 

 
วิสัยทัศน/แผนยุทธศาสตร  

 
 

นักเรียน กระบวนการภายใน การเรียนรูและพัฒนา งบประมาณและทรัพยากร 
 

-การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียน 

-การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 
-การจัดทําและดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 
- การจัดการเรียนรู  

-การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพ 
-การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป 
-การผดุงระบบการประกัน
คุณภาพ 

- การจัดระบบบริหาร
และสาระสนเทศ 
 
 

 
- การวางแผน/
ดําเนินงานประเมิน
คุณภาพ 
- จํานวนผูเรียนผาน
เกณฑการประเมิน 
- การนิเทศกํากับ 
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

- ปรัชญาวิสัยทัศน 
 พันธกิจ วัตถุประสงค 
- แผนปฏิบัติการ
ประจําป 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- การจัดการเรียนรู 
- รูปแบบวิธีสอน 
- ความรู
ความสามารถของครู 
- การวัดและ
ประเมินผล 
-การนิเทศ กํากับ 

- วางแผนดําเนินการ
ตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 
- ดําเนินการตรวจสอบ 
- รายงานคุณภาพ
การศึกษา 
- นโยบายระบบการ
ดําเนินการประกัน
คุณภาพ 
- การประเมิน
ภายนอก 
- การนิเทศ กํากับ 

- การจัดองคกร 
- การบริหารจัดการ
 บุคลากร 
- ผูบริหารมีภาวะผูนํา 
- ประสิทธิภาพการ
บริหารสถานศึกษา 
- การบริหาร
งบประมาณ 
- การจัดระบบขอมูล
สารสนเทศ 
- การนิเทศ กํากับ 

 
ดี ดี ดี ดี 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 10 สรุปความสัมพันธของการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยประยุกตใช 
Balanced Scorecard (BSC) ใน 4 ดาน คือ 1) ดานนักเรียน 2) ดาน
กระบวนการภายใน 3) ดานการเรียนรูและพัฒนา และ 4) ดานงบประมาณและ
ทรัพยากร   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 จากแผนภูมิที่ 10 แสดงความสัมพันธระหวางดานทั้ง  4  ดานตามแนว Balanced 
Scorecard (BSC)  โดยเริ่มจากการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาดานนักเรียนคือการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน การประเมินคุณภาพการศึกษาที่เปนการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามการทดสอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) เปน
เปาหมายสูงสุดของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนซึ่งอยูในระดับ ดี เปนผลมาจากการดําเนินการใน
ดานกระบวนการภายในที่ไดดําเนินการในยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา การจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุงสูการทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคตามที่วางไวในหลักสูตรมีความรูความสามารถในการนาํความรูที่
ไดไปใชในสถานการณตางๆ อยูในระดับ ดี สวนการดําเนินการดานกระบวนการภายในนั้นก็เปน
ผลมาจากการดําเนินการในดานการเรียนรูและพัฒนาที่อยูในระดับ ดี ซึ่งสถานศึกษาได
ดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
ของการดําเนินการ การรายงานคุณภาพการศึกษา การผดุงไวซึ่งระบบการประกันคุณภาพ ที่ทํา
ใหสถานศึกษาไดมองเห็นจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการแกไขเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ประสิทธิภาพบรรลุวิสัยทัศนของสถานศึกษาที่ไดวางไว และตองดําเนินการอยางตอเนื่องเปนการ
เรียนรูและพัฒนาที่กอใหเกิดความมั่นใจตอผูมีสวนเกี่ยวของวาสถานศึกษาสามารถดําเนินการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ และสิ่งที่สนับสนุนใหองคกรเกิดการพัฒนาไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพนั้นก็คือการดําเนินงานในดานงบประมาณและทรัพยากรที่
สถานศึกษาไดดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนที่ปฏิบัติไดอยางคุมคา และเหมาะสมทําใหองคกรสามารถขับเคลื่อนได
อยางเปนอยางดี ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ ดี เชนกัน และจะเห็นไดวาการปฏิบัติงานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในทั้ง 4 ดานมีความสัมพันธกัน สงผลใหการปฏิบัติงานตามหลักสูตร
สถานศึกษามีสภาพการบรรลุวิสัยทัศนอยูในระดับ  ดี 
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บทที่  5 
สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา โดย
ประยุกตใช Balanced Scorecard (BSC) โดยใชโรงเรียนบานแหลม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เปนหนวยเก็บขอมูล กลุมตัวอยางที่ใชเก็บขอมูล จํานวน 199 คน ผูให
ขอมูลประกอบดวย  ผูบริหาร  ครูผูสอน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูนําชุมชน   
ผูปกครอง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ตัวแปรที่ศึกษา คือ  
การศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรตามแนว   Balanced Scorecard (BSC)  ใน 4 ดาน คือ 
1) ดานนักเรียน 2) ดานกระบวนการภายใน  3) ดานการเรียนรูและพัฒนา และ 4) ดาน
งบประมาณและทรัพยากร ใชเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณ
คา (rating scale) 5  ระดับ  สําหรับครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูนําชุมชน 
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ สําหรับผูปกครอง และ นักเรียน  
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับผูบริหารสถานศึกษา และการแบบวิเคราะหเอกสาร 
รองรอยการปฏิบัติงาน วิเคราะหขอมูลโดยใช 1) คารอยละ ใชวิเคราะหผลจากสถานภาพและ
ขอมูลทั่วไป  2) คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาทั้ง  4  
ดาน  3) การวิเคราะหเนื้อหา ใชวิเคราะหขอมูลจากคําถามปลายเปด  แบบสัมภาษณ และการ
วิเคราะหเอกสาร รองรอยการปฏิบัติงาน การเก็บขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บขอมลู
ในระหวางวันที่  16  พฤษภาคม  2549  -  30  มิถุนายน  2549  
 

สรุปผลการวจิัย 
 
 จากการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยประยุกตใช Balanced 
Scorecard (BSC)  ใน  4  ดาน คือ 1) ดานนักเรียน 2) ดานกระบวนการภายใน 3) ดานการ
เรียนรูและพัฒนา และ 4) ดานงบประมาณและทรัพยากร ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1. สถานภาพของผูใหขอมูลในการวิจัยการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตร
สถานศึกษา โดยประยุกตใช Balanced Scorecard (BSC) มีดังนี้ 
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  ผูบริหารจํานวน  3  คน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน  1  คน  
รองผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน  2  คน มีวุฒิการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรีทุกคน และ
มีประสบการณในการสอน 20  ปข้ึนไป ครูผูสอนจํานวน  20 คน เปนผูสอนในกลุมสาระ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จํานวน  6  คน เปนผูสอนในกลุมสาระ
อ่ืนๆ จํานวน  14  คน สวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 19 คน ทุกคนมี
ประสบการณการทํางาน 20  ปข้ึนไป และสวนใหญสอนในชวงชั้นที่ 1 มีจํานวน  12 คน   
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชน จํานวน  16  คน เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจํานวน 13 คน เปนผูนําชุมชนจํานวน 3 คน สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา
ตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรีจํานวนอยางละ 4 คน  ผูปกครองจาํนวน  80  คน 
สวนใหญมีวุฒิการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน  43  คน  มีอาชีพรับจางทั่วไป จํานวน 
31 คน ดานความสัมพันธกับนักเรียนสวนใหญเปน พอ แม  จํานวน 66 คนและสวนใหญเปน
ผูปกครองของนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 2 มีจํานวน 42  คน นักเรียนจํานวน 80  คน สวนใหญ
เปนนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 2  มีจํานวน 42  คน  
 2. การปฏิบัติงานตามหลักสูตร ตามแนว Balanced Scorecard (BSC) ใน  4  ดาน
คือ 1) ดานนักเรียน 2) ดานกระบวนการภายใน 3) ดานการเรียนรูและพัฒนา และ 4) ดาน
งบประมาณและทรัพยากร สามารถสรุปประเด็นตามวัตถุประสงคของการวิจัยจากการวิเคราะห
เอกสาร  รองรอยการปฏิบัติงาน    สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา    และจากการตอบ
แบบสอบถามของครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชน ผูปกครอง และนักเรียน  
ไดดังนี้ 
 
ผลการปฏิบัติตามหลักสูตรสถานศึกษาในทั้ง  4  ดาน   
 การปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา ทั้ง  4  ดาน คือ 1) ดานนักเรียน 2) ดาน
กระบวนการภายใน 3) ดานการเรียนรูและพัฒนา และ 4) ดานงบประมาณและทรัพยากร โดย
ภาพรวมอยูในระดับ  ดี  แตสถานศึกษายังไมมีเอกสาร รองรอยการปฏิบัติงานการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง 
 
ดานนักเรียน 
 การศึกษาผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาดานนักเรียน สถานศึกษามีผล
การปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี กลาวคือมีผลการประเมิน
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คุณภาพการศึกษาอยูในระดับ ดี ยกเวนรายการการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การนําผลการปฏิบัติงานมาพัฒนาและปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง  และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียนมีผลการปฏิบัติอยูในระดับ ดี 
 
ดานกระบวนการภายใน   
 การศึกษาผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาดานกระบวนการภายใน 
สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี  กลาวคือ 
สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  มีการจัดทําและดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับ ดี 
ยกเวนรายการการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผลการปฏิบัติงาน การนําผลการปฏิบัติงาน
มาพัฒนาและปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง   
 
ดานการเรียนรูและพัฒนา 
 การศึกษาผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาดานการเรียนรูและพัฒนา 
สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี กลาวคือ 
สถานศึกษามีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  มีการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป และสถานศึกษามีการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ ดี ยกเวน
รายการการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผลการปฏิบัติงาน การนําผลการปฏิบัติงานมา
พัฒนาและปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง   
 
ดานงบประมาณและทรัพยากร 
 การศึกษาผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาดานงบประมาณและทรัพยากร 
สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี กลาวคือ 
สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศอยูในระดับ ดี ยกเวนรายการการนิเทศ ติดตาม 
กํากับ และประเมินผลการปฏิบัติงาน การนําผลการปฏิบัติงานมาพัฒนาและปรับปรุงงานอยาง
ตอเนื่อง   
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อภิปรายผล 
 
 จากขอคนพบของการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผล โดยแยกประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 
 การศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยประยุกตใช Balanced 
Scorecard (BSC) ใน  4 ดาน คือ 1) ดานนักเรียน 2) ดานกระบวนการภายใน 3) ดานการเรียนรู
และพัฒนา และ 4) ดานงบประมาณและทรัพยากร จากความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  
ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชน ผูปกครอง นักเรียน และการวิเคราะหเอกสาร 
รองรอยการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม อยูในระดับ ดี  มีความสัมพันธกันในเชิงเหตุและผลสงผลให
การบรรลุวิสัยทัศนของสถานศึกษาอยูระดับ ดี    ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษามีเปาหมาย
ในการดําเนินงานสูงสุดคือวิสัยทัศน และผูบริหารสถานศึกษาสามารถถายทอดวิสัยทัศนลงสูการ
ปฏิบัติดวยการกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรที่เปนแนวทางในการดําเนินงานใหกับบุคลากรใน
หนวยงานได ทําใหการดําเนินงานในดานตางๆมีจุดหมายของการปฏิบัติงานที่เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน  ดังที่  แคปแลน (Kaplan 2004, อางถึงใน สุเทพ อวมเจริญ 2548 : 145) กลาววาการ
ถายทอดกลยุทธลงสูการปฏิบัติมีหลักสําคัญ คือ ผูนําสูงสุดจะตองเปนผูนําในการคิดที่จะทําให
เกิดเปลี่ยนแปลง มีการถายทอดกลยุทธ เพื่อใหการบริหารจัดการในองคกรมีความเชื่อมโยงกัน  มี
การปรับที่ผสมผสานเปนหนึ่งเดียวหรือเกิดความรูสึกเปนทีมในการปฏิบัติงาน  มีแรงกระตุนที่ทํา
ใหทุกคนทําตามเปาหมายขององคกร และมีการกํากับดูแลใหทุกอยางที่ทํามาแลว มีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสอดคลองกันที่จะทําใหองคกรประสบผลสําเร็จใน
การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว สอดคลองกับสิทธิศักดิ์  พฤกษปติกุล (2546 : 23) ที่
กลาววา ส่ิงสําคัญที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จได คือ การสื่อสารและการใหบุคลากรได
เขาใจแผนกลยุทธหรือยุทธศาสตรที่เปนปจจัยหลักในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่องคกร
กําหนดวามีข้ันตอนหรือแนวทางในการดําเนินงานอยางไร ซึ่งจะสามารถชวยใหผูบริหารและ
พนักงานมีความใจและรูวาอะไรคือส่ิงที่มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร รวมทั้งรูวาสิ่งที่
ตนเองทํานั้นไดสอดคลองกับกลยุทธขององคกรและชวยใหองคกรประสบความสําเร็จไดอยางไร 
และสามารถเสนอผลอภิปรายเรียงตามลําดับใน  4  ดานดังนี้  
 1.  ดานนักเรียน มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ ดี  กลาวคือ สถานศึกษามีการ 
วางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินการตามแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
อยูในระดับ ดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการประเมินคุณภาพการศึกษา มีการเตรียมการที่ดี มีคําส่ังมอบหมายงานที่ชัดเจน ทําให
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สถานศึกษามีความพรอมในการประเมินนักเรียนสอดคลองกับจิตตินันท วัดฑะทอง ที่พบวาการ
ดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก กรมสามัญศึกษา เขต 3 จํานวน  13  โรงเรียน มีผลการ
ดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมสูงกวาเกณฑ (เกณฑมาตรฐานเทากับ 
3.00) แตผลการทดสอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ในรายวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษนั้นผูเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ไมถึงรอยละ 50 
ซึ่งถือวายังตองปรับปรุงแกไขโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งอาจ
เปนเพราะวาโรงเรียนไมมีครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาทางดานภาษาอังกฤษโดยตรงทําใหครูผูสอน
ตองสอนในรายวิชาที่ไมถนัด สอดคลองกับงานวิจัยของกรมวิชาการ (2542 : 118) ที่กลาววาการ
จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษนั้นมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญมากประการหนึ่งคือ ความรู ความ
เขาใจในวิชาที่สอนของครู  ครูมีประสบการณนอยและไมไดจบวิชาเอกภาษาอังกฤษจะไมมีความ
มั่นใจในการสอนและขาดเทคนิควิธีที่จะใชจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ สวน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามความคิดเห็นของผูปกครองนั้นอยูในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนไดดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพผูเรียนในดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงคนอยกวาการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรในดานเนื้อหาสาระที่มุงดานความเปนเลิศ
ในทางวิชาการ เนนการแขงขันกันเขาเรียนตอในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพื่อเปนแสดงความมั่นใจ
ใหกับผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของซึ่งสอดคลองกับ   สมพงษ จิตระดับ (2549: 1) ที่กลาววา
เด็กไทยขาดคุณลักษณะที่ดี เนนแตความเปนปจเจกบุคคล มุงแตแสวงหาความสุขใสตัวเอง มีแต
ความคิดสุดโตง เนนความเปนสวนตัว รัฐบาลที่เปนผูจัดการศึกษาก็คิดแตจะดันเด็กเขาสู
การตลาดอยางเดียว เด็กไทยจึงใกลเปนโจรขึ้นทุกที เพราะกระบวนการหลอหลอมขององคกร
หลายๆ ประการผลักดันและบีบกดใหเปนไปในทิศทางนั้น  ซึ่งในการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 42  นั้นสถานศึกษาจะตองเนนความสําคญั
ทั้งความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู  ควบคูกันไป ดังที่ อุทัย  ดุลยเกษม (2549 : 1 ) ได
นําเสนอยุทธศาสตรของสังคมไทยในการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยระบุวา รัฐบาลตอง
ใชระบบครอบครัว ชุมชน กลุมเพื่อนรวมวัย องคกรทางศาสนา แหลงอาชีพ ส่ือมวลชน องคกร
ความรูในสังคม ระบบโรงเรียน มาเปนกลไกสําคัญในการสรางคุณลักษณะสําคัญที่พึงประสงคให
เกิดขึ้นกับเด็กไทย นอกจากนี้ พนม พงษไพบูลย (2549 : 1) ยังไดกลาววากระบวนการเรียนรู
สามารถพัฒนาคุณธรรมใหเกิดขึ้นกับผูเรียนไดโดยไมตองมีวิชาคุณธรรมใหเรียนเปนพิเศษ เพราะ
คุณธรรมที่พึงประสงคสามารถสรางใหเกิดขึ้นไดผานกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งงานสวนบุคคล
และการปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุม การเรียนรูที่ดีจึงควรเปนการเรียนรูที่ใหผูเรียนปฏิบัติงานตางๆ
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ดวยตนเอง ซึ่งในกระบวนการเหลานี้ผูเรียนจะไดเรียนรูเร่ืองคุณธรรมโดยอัตโนมัติ เพราะการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน เขาตองเรียนรูเร่ืองความรับผิดชอบ ความอดทน ความเสียสละ การรูจัก
ชวยเหลือผูอ่ืน  เปนตน ถาเขาไดทํามากๆ ก็จะสานตอเปนเจตคติ เปนความเชื่อ และถาเขาปฏิบตัิ
อยูเสมอก็จะเปนความเคยชิน เปนสํานึกที่จะปฏิบัติเชนนั้นอยูเสมอ   
 2. ดานกระบวนการภายใน   มีผลปฏิบัติงานอยูในระดับ ดี กลาวคือ สถานศึกษามี
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และมีการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร อยูในระดับดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษามีการจัดทํา
หลักสูตรที่เนนใน 3 ประเด็นหลักคือ การเตรียมความพรอม การจัดทําหลักสูตร และการวาง
แผนการใชหลักสูตร ทั้งยังวิเคราะหปญหาและประเมินสถานภาพโรงเรียนโดยการทําการ
วิเคราะหปจจัยของการปฏิบัติงานโดยวิธี SWOT มากําหนดเปนวิสัยทัศนที่ระบุคุณภาพของ
ผูเรียนที่เปนเปาหมายสําคัญที่สถานศึกษาจะตองปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
นอกจากนี้สถานศึกษายังไดจัดทําแผนกลยุทธที่เปนแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษา
เพื่อบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวไวอยางชัดเจนทําใหสถานศึกษามีทิศทางหรือแนวทางในการดําเนินที่
เปนไปในแนวเดียวกันและยังทําใหสถานศึกษามองเห็นภาพความสําเร็จที่เปนเปาหมายสูงสุด
ของสถานศึกษาที่วางไว  ดังที่ เสนาะ  ติเยาว (2543 : 101) กลาววา กลยุทธเปนวิธีการที่ทําให
บรรลุวัตถุประสงคดวยวิธีที่ถูกตอง โดยอาศัยวิสัยทัศนเปนตัวแสดงความตองการความสําเร็จให
เกิดขึ้นในอนาคต สวนวัตถุประสงคก็จะเปนจุดหมายปลายทางของการดําเนินงานที่มีความ
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ พสุ  เดชะรินทร (2547 : 32) ที่กลาววา ถา
องคกรมีกลยุทธแลวจะสามารถชวยใหผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานทุกคนรูวาอะไรคือส่ิงที่
สําคัญตอความสําเร็จ รวมทั้งรูวาสิ่งที่ตนเองทํานั้นสอดคลองกับกลยุทธขององคกรและชวยให
องคกรประสบความสําเร็จไดอยางไร   
 3. ดานการเรียนรูและพัฒนา   มีผลปฏิบัติงานอยูในระดับ ดี กลาวคือ สถานศกึษามี
การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และมีการ
ผดุงระบบการประกันคุณภาพ อยูในระดับ ดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษามีการกําหนด
เปาหมายของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพที่มีกลไกการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ มีการแตงตั้งกรรมการฝายประกันคุณภาพ และ มีคําส่ังมอบหมาย
งานที่ชัดเจน ทําใหบุคลากรทุกคนไดรวมปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย และสถานศึกษา
จะตองรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปใหกับหนวยงานตนสังกัดทราบในทุกปการศึกษาเพื่อ
รายงานความกาวหนาและรายงานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่องทําใหสถานศึกษาได
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ทราบถึงการดําเนินงานที่ผานมาวามีจุดออน จุดแข็งอยางไร ควรที่จะสงเสริมและพัฒนาอยางไร
บางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว โดยการนําขอมูลที่ไดมาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจาํปที่
สถานศึกษาจะตองดําเนินการตอไป  ดังที่กรมสามัญศึกษา (2542 : 12) กลาววา การตรวจสอบ 
การทบทวน และการรายงานคุณภาพการศึกษาเปนการดําเนินงานงานเพื่อใหไดขอมลูสารสนเทศ
มาปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ตองอาศัยความรวมมือทั้งบุคคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา สวน
การใหขอมูลยอนกลับเพื่อเปนการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของระบบการประกัน
คุณภาพนั้นถือเปนกลไกสําคัญอยางหนึ่งที่สามารถทําใหสถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปและเปนไปอยางตอเนื่องคงไวซึ่งระบบการประกัน
คุณภาพที่เปนเครื่องชี้วัดสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานของสถานศึกษาอีกดวยสอดคลอง
กับงานวิจัยของจิตตินันท วัดฑะทอง ที่พบวาการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก กรมสามัญ
ศึกษา เขต 3 จํานวน  13  โรงเรียน มีผลการดําเนินงานในดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาโดยภาพรวมสูงกวาเกณฑ (เกณฑมาตรฐานเทากับ 3.00) 
 4. ดานงบประมาณและทรัพยากร  มีผลปฏิบัติงานอยูในระดับ  ดี  กลาวคือ 
สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารสารสนเทศ อยูในระดับ ดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษามี
ระบบโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ มีการแบงฝายงานของบุคลากรที่ระบุ
ภาระงานที่ชัดเจน ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีความสามารถในการบริหารจัดการบุคลากร มีระบบ
สารสนเทศ ระบบขอมูลที่เปนปจจุบัน ครบถวนถูกตองตรงกับความตองการ บริหารจัดการ
งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได โดยสถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อ
นําไปใชตามความจําเปน มุงเนนผลงาน มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในการนําเสนอขอมูลของสถานศึกษาผานระบบอินเตอรเน็ตซึ่งสามารถใชงานได
ทันทวงที และสามารถพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ 
กรมวิชาการ (2544 : 33) ไดกลาววา การจัดทําสารสนเทศที่ดีนั้นเปนการจัดระบบขอมูลที่
สามารถนํามาใชในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สอดคลองกับ สมนึก คีรีโต (2538 : 197) ที่กลาววา บทบาทของระบบ
สารสนเทศจะเปนตัวกระตุนสําคัญที่ทําใหความคาดหวังของผูบริหารเปนจริงหรือทําใหสามารถ
ปรับปรุงระบบที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน หรือปรับระบบใหมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สําเริง  ออนสัมพันธ (2541 : บทคัดยอ) ที่พบวา การจัดระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร ขอมูล
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จะมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได ถูกตอง เที่ยวตรง ทันเวลา เปนปจจุบัน ตรงกับความตองการ 
สามารถนําไปใชในการประสานขอมูลประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการประชาสัมพันธ  
  ในการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาในทั้ง  4  ดานมีประเด็นการนิเทศ 
ติดตาม กํากับ นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงงานอยางตอเนื่องนั้นมีผลการปฏบิตังิานอยู
ในระดับนอยที่สุดทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาขาดความรูความเขาใจในกระบวนการนเิทศที่
สามารถชวยในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี เพราะการนิเทศมี
จุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือและประสานงานในดานตางๆ ของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถชวยปรับปรุงการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษาตลอดจนชวยใหเกิดความงอกงามทางวิชาชีพครูและสามารถสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดอีกดวยดังที่วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 
117) กลาววาการนิเทศภายในโรงเรียนนั้นถึงแมวาจุดเนนจะอยูที่การจัดการเรียนการสอนที่มุง
พัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนและสมรรถภาพการสอนของครู แตการนิเทศภายในยังหมาย
รวมถึงการดําเนินการในดานตางๆ ตลอดจนสภาพบรรยากาศ สภาพแวดลอมวัฒนธรรมใน
โรงเรียนดวย เนื่องจากการจัดการศึกษาในโรงเรียนจะประกอบดวยกระบวนการสําคัญ 3 
กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ
การศึกษา ดังนั้นการนิเทศจึงมีความสําคัญและมีความจําเปนในดานการจัดการศึกษาในปจจุบัน
และจะยังคงมีความสําคัญตอไปในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ประโยชน เจริญยุทธ
(2539 : บทคัดยอ) ที่พบวา กิจกรรมการนิเทศภายในที่มีการปฏิบัติจริง เปนประโยชนตอการ
พัฒนาบุคลากรและพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะในเรื่องการใหคณะครูมีสวนรวมใน
การศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันและความตองการ โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายในการ
วางแผนปฏิบัติการนิเทศใหสอดคลองกับความตองการของคณะครูทั้งยังสอดคลองกับนวลจันทร 
จันทรเจริญ (2548 : บทคัดยอ) ที่พบวาการใชกระบวนการนิเทศอยางเปนระบบ (นิเทศตาม
ขอบขายงาน 5 งาน ไดแก การใหความชวยเหลือครูโดยตรง การเสริมสรางประสบการณทาง
วิชาชีพ การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยในหองเรียน) มีผลตอ
การพัฒนาลักษณะพฤติกรรมครูมืออาชีพได โดยมีจํานวนครูมืออาชีพเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 
33.33 และครูผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานกิจกรรมการนิเทศ 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานผลงานและผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง นอกจากนี้ ธีรพงษ 
ทวีวรรณ (2541 : บทคัดยอ) ยังพบวา ผูบริหารโรงเรียนที่ไดรับการนิเทศตามรูปแบบที่กําหนดมี
คะแนนพฤติกรรมการนิเทศหลังการทดลองสูงขึ้น ครูผูรับการนิเทศตามรูปแบบที่กําหนดมีคะแนน
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พฤติกรรมการสอนหลังทดลองสูงขึ้น ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีเจตคติตอการดําเนินงาน
หลังทดลองสูงขึ้น นักเรียนที่ครูไดรับการนิเทศตามรูปแบบที่กําหนดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการทดลองสูงขึ้นทุกหองเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช  
 1. จากผลการวิจัย ที่พบวา ในทั้ง  4 ดานคือ 1) ดานนักเรียน 2) ดานกระบวนการ
ภายใน 3) ดานการเรียนรูและพัฒนา และ 4) ดานงบประมาณและทรัพยากร สถานศึกษายังไมมี
การนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
งานอยางตอเนื่อง  ดังนั้นสถานศึกษา  ควรจัดใหมีการนิเทศ  กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานในทุกดาน  แลวนําผลการประเมินในดานตางๆ มาใชในการพัฒนาและปรับปรุงงาน
อยางตอเนื่อง 

 2. จากผลการวิจัยที่พบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอยูในระดับ 
ปานกลางโดยเฉพาะคุณลักษณะของนักเรียนในดานทักษะกระบวนการคิด สามารถแกปญหาที่
เกิดขึ้นได ดังนั้นสถานศึกษาควรใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทักษะกระบวนการคิด
และความสามารถในการแกปญหา  ใหเกิดขึ้นกับผูเรียนในทุกกลุมสาระวิชา 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวของ 
Balanced Scorecard (BSC) ภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถจัดการศึกษาได
อยางเหมาะสมและสมดุล 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศที่สามารถสงเสริมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความสามารถในการปฏิบัติตามหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     3.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค
ใหเกิดขึ้นกับผูเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู  
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แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 
 

วัน  เดือน  ป  ที่สัมภาษณ  
เวลาที่สัมภาษณ น. 
สถานที่สัมภาษณ   
ดานนักเรยีน 
1. ทานไดดําเนนิการอยางไรในการประเมนิคณุภาพการศึกษา 
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ดานกระบวนการภายใน 
2.    ทานไดดําเนนิการอยางไรในการพัฒนาการจัดการศึกษาไปสูมาตรฐานการศึกษา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
3.     มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางไร 
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ดานการเรียนรูและพัฒนา 
4. การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษาทานไดดําเนินการอยางไร 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
5. มีการดําเนนิการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปอยางไร 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
6. มีการดําเนนิการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางไร 
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ดานงบประมาณและทรัพยากร 
7. มีการนาํระบบการบริหารสารสนเทศไปใชในการบรหิารอยางไร 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
8. มีระบบการบรหิารงบประมาณและทรัพยากรอยางไร 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบบสอบถาม 

 -   ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผูนําชุมชน 
 - ผูปกครอง 
 - นักเรียน 
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แบบสอบถามการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
โดยประยกุตใช  Balanced Scorecard  (BSC) 

สําหรบัครูผูสอน  กรรมการสถานศึกษา  และผูนําชมุชน 
 
คําช้ีแจง 
  1. แบบสอบถามฉบับนี้  มีความมุงหมายที่จะศึกษาการปฏิบัติตามหลักสูตรสถานศึกษา
โดยประยุกตใช  Balanced Scorecard  (BSC) 
  2. โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริงและครบทุกขอการตอบแบบสอบถาม
ครั้งนี้จะไมมีผลกระทบตอตัวทานแตอยางใด 
  3. คําตอบของทานจะไมนําไปเปดเผยในที่ใด ๆ  โดยมุงนําขอมูลมาใชประโยชนเฉพาะการ
วิจัยเทานั้น 
  4. แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด  32  ขอ  ซึ่งประกอบดวย  3  ตอน  คือ 
   ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป 
   ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษาใน  4  ดาน  คือ 
     1) ดานนักเรียน 
      - การประเมินคุณภาพการศึกษา 
     2) ดานกระบวนการภายใน 
      - การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
      - การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      - การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     3) ดานการเรียนรูและพัฒนา 
      - การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
      - การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
      - การผดุงระบบการประกันคุณภาพ 
     4) ดานงบประมาณและทรัพยากร 
      - การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   ตอนที่  3 ปญหาและขอเสนอแนะ 

ขอขอบคุณในความรวมมืออยางดียิ่ง 
นางสาวพรเพ็ญ  ประกอบกิจ 

นักศึกษาปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการนิเทศ 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปสําหรับผูบริการสถานศึกษาและครูผูสอน 
 
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง    หนาขอความที่ตรงกับความจริง 
 
  1. สถานภาพ 
           ครูผูสอนในกลุมสาระวิทยฯ/คณิตฯ/ 
                 ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
           ครูผูสอนในกลุมสาระอื่นๆ 
 
  2. วุฒิการศึกษา 
           ต่ํากวาปริญญาตรี 

 ปริญญาตรี 
           สูงกวาปริญญาตรี ระบุ....................... 
 
  3. ประสบการณการทํางาน 
           นอยกวา  5  ป 

 5-10  ป 
           10-20  ป 

 20  ป  ข้ึนไป 
 
  4. ระดับช้ันที่สอน 
           ชวงชั้นที่  1   

 ชวงชั้นที่  2   
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ตอนที่  2 แบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง  :   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง    ที่ตรงกับสภาพความเปนจริงตาม
ประเด็นที่ระบุเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยตอบเพียงขอเดียว   
    ก   = 1  คะแนน    
                       ข   = 2  คะแนน    
                       ค   = 3  คะแนน    
                       ง   = 4   คะแนน   
                       จ   = 5  คะแนน   
1. ดานนักเรียน 
 การประเมินคุณภาพการศึกษา 
  1. สถานศึกษามีการวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา โดย  
    ก มีการแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานการประเมินคุณภาพ 
     การศึกษา 
    ข มีขอ (ก)  และมีการประชุมเตรียมการวางแผนการดําเนินงาน 
    ค มีขอ (ข)  และมีคําสั่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
    ง มีขอ (ค)  และมีการดําเนินงานตามแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
    จ มีขอ (ง)  และมีการเผยแพรใหแตละฝาย/งานรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน 
     และสรุปผลการดําเนินงาน 
  2. สถานศึกษามีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา คือ  
    ก มีแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
    ข มีขอ (ก)  และมีการใชแบบทดสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพ 
     การศึกษา 
    ค มีขอ (ข)  และมีการดําเนินงานตามแผนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
     ในระดับช้ันที่เปนตัวประโยค 
    ง มีขอ (ค)  และมีการประเมินผล  และนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
    จ มีขอ (ง)  และมีการแจงผลการประเมินใหบุคลากรและผูที่เกี่ยวของและ 
     สาธารณชนทราบ 
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  3. สถานศึกษามีจํานวนผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่  3  และ  6  ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระคณิตฯ/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรผานเกณฑที่กําหนดโดย 
    ก มีจํานวนนักเรียนต่ํากวารอยละ  60   ที่ผานเกณฑการประเมิน 
    ข มีจํานวนนักเรียนรอยละ  60-69   ที่ผานเกณฑการประเมิน 
    ค มีจํานวนนักเรียนรอยละ  70-79   ที่ผานเกณฑการประเมิน 
    ง มีจํานวนนักเรียนรอยละ  80-89   ที่ผานเกณฑการประเมิน 
    จ มีจํานวนนักเรียนรอยละ  90-100   ที่ผานเกณฑการประเมิน 
  4. สถานศึกษามีการนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาและการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง/พัฒนา ดังนี้  
    ก มีแผนในการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  การปฏิบตัิงานตามแผน 
    ข มีขอ (ก)  และมีผูรับผิดชอบในการนิเทศ  กํากับ  ติดตามชัดเจน 
    ค มีขอ (ข)  และมีการติดตามการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
    ง มีขอ (ค)  และมีการนิเทศ  ประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
     พัฒนางาน 
    จ มีขอ (ง)  และมีการรายงานเผยแพรใหบุคลากร  และสาธารณชนทราบ 
 
2. ดานกระบวนการภายใน 
 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
  5. สถานศึกษามีปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงคของสถานศึกษา ดังนี้ 
    ก มีการกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
     ไวเปนลายลักษณอักษร 
    ข มีขอ (ก)  และสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษาและสามารถปฏิบัติได 
    ค มีขอ (ข)  และสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาและความตองการของ 
     ชุมชน 
    ง มีขอ (ค)  และสอดคลองกับ  พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
    จ มีขอ (จ)  และผูเรียนและบุคลากรทุกฝายรับทราบ 
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  6. สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการ  โดย 
    ก มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่เปนลายลักษณอักษร 
    ข มีขอ (ก)  และสอดคลองกับปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงค 
    ค มีขอ (ข)  และระบุโครงการ  กิจกรรม  เวลา  งบประมาณและ 
     การประเมินผลที่ชัดเจน 
    ง มีขอ (ค)  และสถานศึกษาปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
    จ มีขอ (ง)  และมีการติดตาม  ประเมินผลโครงการ  ตลอดจนนําผล 
     การติดตามและประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
  7. สถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน โดย 
    ก มีการประชุมสรางความเขาใจ  มอบหมายงานตามกิจกรรม 
    ข มีขอ (ก)  และคําสั่งมอบหมาย  รับผิดชอบกิจกรรม 
    ค มีขอ (ข)  และมีการดําเนินโครงการตามกิจกรรมและเวลาที่กําหนด 
    ง มีขอ (ค)  และการประเมินผล  และนําผลมาปรับปรุงทุกโครงการและ 
     กิจกรรม 
    จ มีขอ (ง)  และมีการแจงผลการประเมินใหผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ 
     และผูรับบริการกิจกรรม/โครงการทราบ 
  8. สถานศึกษามีการนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานที่ดําเนินการ  และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง/พัฒนา ดังนี้ 
    ก มีแผนในการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  การปฏิบัติ 
    ข มีขอ (ก)  และมีผูรับผิดชอบในการนิเทศ  กํากับ  ติดตามชัดเจน 
    ค มีขอ (ข)  และมีการติดตามการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
    ง มีขอ (ค)  และมีการนิเทศ  ประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
     พัฒนางาน 
    จ มีขอ (ง)  และมีการรายงานเผยแพรใหบุคลากร  และสาธารณชนทราบ 
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การจัดทําและดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  9. สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน โดย 
    ก มีหลักสูตรที่ผานขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามเกณฑการ

จัดทํา 
    ข มีขอ (ก)  และสอดคลองกับปรัชญา  วิสัยทัศนและวัตถุประสงคของ 
     สถานศึกษา 
    ค มีขอ (ข)  และสอดคลองกับความตองการของชุมชน/ทองถิ่น  ตลอดจนการ 
     เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
    ง มีขอ (ค)  และมีการสงเสริมสนับสนุนความพรอมของบุคลากรในดาน 
     วิชาการและการใชหลักสูตร 
    จ มีขอ (ง)  และระบบการประเมินหลักสูตรเปนระยะและนําผลการประเมิน 
     ไปปรับปรุงและพัฒนา 
  10. สถานศึกษามีเปาหมายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร
ดังนี้ 
    ก มีแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
    ข มีขอ (ก)  และแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับปรัชญาวิสัยทัศน  พันธกิจ 
     และวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
    ค มีขอ (ข)  และมีแผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
    ง มีขอ (ค)  และมีการประเมินการสอนและนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ 
     พัฒนา 
    จ มีขอ (ง)  และมีการเผยแพรผลการประเมินใหสาธารณชนทราบ 
  11. ครูผูสอนมีการพัฒนาหรือเลือกใชรูปแบบวิธี  หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา   (ส่ือการสอนและวัสดุการสอน) โดย 
    ก มีส่ือการสอนและวัสดุการสอน 
    ข มีขอ (ก)  และมีส่ือการสอนและวัสดุการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
    ค มีขอ (ข)  และครู-อาจารยมีการใชส่ือในการเรียนการสอน 
    ง มีขอ (ค)  และมีการประเมินผลและใชส่ือการเรียนการสอน 
    จ มีขอ (ง)  และมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข 
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  12. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูโดยครูผูสอนที่มีความรูความสามารถ โดย 
    ก มีครูผูสอนครบทุกกลุมสาระ 
    ข มีขอ (ก)  และตรงกับความตองการของสถานศึกษา 
    ค มีขอ (ข)  และมีภาระงานของครูผูสอนชัดเจน 
    ง มีขอ (ค)  และมีครูผูสอนที่สอนตรงตามวุฒิการศึกษา 
    จ มีขอ (ง)  และมีการประเมินผลการสอนของครูผูสอนตลอดจนนําผล 
     การประเมินไปปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป 
  13. สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา โดย 
    ก มีระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา 
    ข มีขอ (ก)  และมีการกํากับดูแลใหปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและ 
     ประเมินผล 
    ค มีขอ (ข)  และมีการนําผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูมาปรับปรุง 
     การสอนของครู-อาจารยและการเรียนรูของนักเรียน 
    ง มีขอ (ค)  และมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผล 
     การเรียนรูของแตละกลุมสาระ 
    จ มีขอ (ง)  และมีการนําผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูมาปรับปรุงระบบ 
     การวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนและการสอนของครูอยาง  
                              ตอเนื่อง 
  14. สถานศึกษามีการนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามหลักสูตร
สถานศึกษาที่ดําเนินการและการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง/พัฒนาโดย 
    ก มีแผนการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  การปฏิบัติงาน 
    ข มีขอ (ก)  และมีผูรับผิดชอบในการนิเทศ  กํากับ  ติดตามชัดเจน 
    ค มีขอ (ข)  และมีการติดตามการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
    ง มีขอ (ค)  และมีการนิเทศ  ประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
     พัฒนางาน 
    จ มีขอ (ง)  และมีการรายงานเผยแพรใหบุคลากร  และสาธารณชนทราบ 
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3. ดานการเรียนรูและพัฒนา 
 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
  15. สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
โดย 
    ก มีการแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานตรวจสอบและทบทวน 
     คุณภาพการศึกษา 
    ข มีขอ (ก)  และมีการประชุมวางแผน  กําหนดแนวทางและแนวปฏิบัติในการ 
     ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
    ค มีขอ (ข)  และมีคําสั่งมอบหมายหนาที่  ความรับผิดชอบชัดเจน 
    ง มีขอ (ค)  และมีการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 
     การศึกษา 
    จ มีขอ (ง)  และมีการเผยแพรใหบุคลากรทราบ 
  16. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
โดย 
    ก มีแผนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
    ข มีขอ (ก)  และมีการดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลตามแผนที่กําหนด 
    ค มีขอ (ข)  และมีการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 
     การศึกษา 
    ง มีขอ (ค)  และมีการประเมินผล  และนําผลมาปรับปรุง 
    จ มีขอ (ง)  และมีการนําเสนอผลการตรวจสอบใหบุคลากรและผูที่เกี่ยวของ 
     ทราบ 
 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
  17. สถานศึกษามีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปดังนี้ 
    ก มีแผนการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
    ข มีขอ (ก)  และมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 
    ค มีขอ (ข)  และมีการมอบหมายงานตามความสามารถและประสบการณ 
    ง มีขอ (ค)  และมีการปฏิบัติงานตามแผน 
    จ มีขอ (ง)  และมีการประเมินผลการทํางานและรายงานผลใหบุคลากรทราบ 
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  18. สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมายการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปโดย 
    ก มีการกําหนดเปาหมายชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 
    ข มีขอ (ก)  และมีการระบุความสําเร็จตามเปาหมาย 
    ค มีขอ (ข)  และมีการรวบรวมขอมูลหลักฐานและผลการดําเนินงานชัดเจน

และครบถวน 
    ง มีขอ (ค)  และมีการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
    จ มีขอ (ง)  และมีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอหนวยงาน 

ตนสังกัดและสาธารณชนทราบ 
  19. สถานศึกษามีการนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผลการรายงานคุณภาพ
การศึกษาที่ดําเนินการและนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง/พัฒนาโดย 
    ก มีแผนในการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  การปฏิบัติงาน 
    ข มีขอ (ก)  และมีผูรับผิดชอบในการนิเทศ  กํากับ  ติดตามชัดเจน 
    ค มีขอ (ข)  และมีการติดตามการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
    ง มีขอ (ค)  และมีการนิเทศ  ประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
     พัฒนางาน 
    จ มีขอ (ง)  และมีการรายงานเผยแพรใหบุคลากร  และสาธารณชนทราบ 
 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  20. สถานศึกษามีนโยบายในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโดย 
    ก มีนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนลายลักษณอักษร 
    ข มีขอ (ก)  และครอบคลุมพันธกิจของสถานศึกษา 
    ค มีขอ (ข)  และบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการดําเนินงานการประกัน 
     คุณภาพ 
    ง มีขอ (ค)  และผูบริหารเปนตัวอยางที่ดีในการนําระบบการประกันคุณภาพ 
     มาปรับปรุงงานตนเอง 
    จ มีขอ (ง)  และมีการทบทวน  ปรับปรุงเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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  21. สถานศึกษามีระบบกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาโดย 
    ก มีการแบงฝายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ข มีขอ (ก)  และมีคณะกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินงาน 
    ค มีขอ  (ข)   และมีครุภัณฑ   วัสดุ  อุปกรณและจัดระบบการทํางานมี

ประสิทธิภาพ 
    ง มีขอ (ค)  และผูบริหารใหความสําคัญมารวมวางแผน  ประชุมสนับสนุน 
     ติดตาม 
    จ มีขอ (ง)  และมีระบบการจัดเก็บขอมูลหลักฐานและเอกสาร 
  22. สถานศึกษามีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย 
    ก มีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ข มีขอ (ก)  และสรางความเขาใจใหแกบุคลากร  ครู-อาจารยและนักเรียน 
    ค มีขอ (ข)  และมีการประเมินคุณภาพภายใน 
    ง มีขอ (ค)  และวิเคราะหและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในเปนระยะ 
     อยางนอยปละ  1  คร้ัง 
    จ มีขอ (ง)  และรายงานผลใหบุคลากร  องคกรที่เกี่ยวของและสาธารณชน

ทราบ 
  23. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปใชโดย 
    ก มีคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบจัดประชุมทําแผนงาน/โครงการ  โดยนําผล 
     การประเมินมาพิจารณาเพื่อการพัฒนาในปตอไป 
    ข มีขอ (ก)  และมีหลักฐานการพัฒนางานตามผลการประเมินคุณภาพโดย 
     สถานศึกษาและโดยหนวยงานตนสังกัด 
    ค มีขอ (ข)  และมีการพัฒนาแผนงาน/โครงการ  การพัฒนางานตามผล 
     การประเมินคุณภาพการศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 
    ง มีขอ (ค)  และมีบุคลากรอยางนอยรอยละ  60  เห็นวาการดําเนินงาน 
     การประกันคุณภาพการศึกษามีสวนชวยใหสถานศึกษาสามารถรักษาและ 
     พัฒนาคุณภาพการทํางานใหบรรลุตามภารกิจ 
    จ มีขอ (ง)  และมีการเผยแพรความกาวหนาของการประกันคุณภาพใหผูที่ 
     เกี่ยวของทราบ 
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  24. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยองคกรภายนอกโดย 
    ก มีแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
    ข มีขอ (ก)  และมีหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานที่จัดเก็บอยางเปนระบบ 
    ค มีขอ (ข)  และมีการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน 
    ง มีขอ (ค)  และมีหลักฐานแสดงการพัฒนาการที่ดีข้ึน 
    จ มีขอ (ง)  และมีการเตรียมการรับการประเมินจากองคกรภายนอก 
 
4. ดานงบประมาณและทรัพยากร 
 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  25. สถานศึกษามีการจัดองคกรของสถานศึกษา คือ 
    ก มีการจัดองคกรหรือโครงสรางการบริหารงานในรูปแบบแผนภูมิชัดเจน 
    ข มีขอ (ก)  และมีการเผยแพรแผนภูมิการบริหารไวในเอกสารแนะนํา 
     สถานศึกษา/เอกสารคูมือครู/ธรรมนูญสถานศึกษา 
    ค มีขอ (ข)  และมีคําสั่งและกําหนดขอบขายหนาที่  กําหนดผูรับผิดชอบตาม 
     โครงสรางการบริหาร 
    ง มีขอ (ค)  และมีการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปตามโครงสรางที่

กําหนดไวในแผนภูมิ 
    จ มีขอ (ง)  และมีการประเมินผลการบริหารงานและรายงานผลใหบุคลากร 
     ทราบถึงผลการประเมินอยางทั่วถึงและชัดเจน 
  26. สถานศึกษามีการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาดังนี้ 
    ก มีนโยบาย/แผนงานและแผนพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
    ข มีขอ (ก)  และมีการกําหนดภาระงานของบุคลากรอยางชัดเจน 
    ค มีขอ (ข)  และมีกิจกรรมเพิ่มพูนความรูทักษะการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 
    ง มีขอ (ค)  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    จ มีขอ (ง)  และมีวัฒนธรรมการยอมรับจุดออนเสริมจุดแข็งของบุคลากรและ

นําผลการประเมินมาใชปรับปรุงการทํางาน 
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  27. สถานศึกษามีการดําเนินการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดย 
    ก จัดบุคลากรครบตามโครงสรางของแผนภูมิบริหาร 
    ข มีขอ (ก)  และมีการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาก

ตัวแทนของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    ค มีขอ (ข)  และมีการมอบหมายงานตามความสามารถและประสบการณ 
    ง มีขอ (ค)  และมีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงาน

ประจําป โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการ
จัดทํา 

    จ มีขอ (ง)  และมีการปฏิบัติตามแผน  มีการติดตามตรวจสอบปรับปรุงและ 
     รายงานผลการปฏิบัติ 
  28. สถานศึกษามีผูบริหารที่มีภาวะผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการและมีระบบ
การบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้ 
    ก มีแผนงาน/โครงการในการบริหารชัดเจน 
    ข มีขอ (ก)  และมีวิสัยทัศนยอมรับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะของผูอ่ืน 
    ค มีขอ (ข)  และมีการกระจายอํานาจและแบงหนาที่ตามสายงานอยางชัดเจน 
    ง มีขอ (ค)  และใชหลักธรรมในการบริหาร  มีมนุษยสัมพันธและใหทุกคน 
     มีสวนรวมในการบริหาร 
    จ มีขอ (ง)  และมีการติดตามประเมินผล  แกไข  ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
  29. สถานศึกษามีการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษามีประสิทธิผลและ
สามารถตรวจสอบไดโดย 
    ก มีแผนการจัดสรรงบประมาณประจําป 
    ข มีขอ (ก)  และมีการนําขอมูลความตองการจากทุกฝายมาใชในการวางแผน 
    ค มีขอ (ข)  และมีแผนปฏิบัติการและควบคุมการใชงบประมาณใหเปนไป 
     ตามแผน 
    ง มีขอ (ค)  และมีระบบบัญชีและการตรวจสอบของสถานศึกษาที่เปนปจจุบัน 
    จ มีขอ (ง)  และมีผลการตรวจสอบภายในและภายนอกที่สอดคลองกันและ 
     โปรงใส 
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  30. สถานศึกษามีอุปกรณเกี่ยวกับการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศครบถวนถูกตองและ
ตรงกับความตองการและทันตอการใชงานดังนี้ 
    ก มีพื้นที่และครุภัณฑพรอมอุปกรณในการจัดเก็บขอมูล 
    ข มีขอ (ก)  และมีการจัดเก็บขอมูลเปนระบบงายตอการสืบคน 
    ค มีขอ (ข)  และขอมูลที่จัดระบบมีความถูกตอง 
    ง มีขอ (ค)  และขอมูลมีความทันสมัยและเปนปจจุบันทันตอการใชงาน 
    จ มีขอ (ง)  และมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง 
  31. สถานศึกษามีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเปนปจจุบันโดย 
    ก มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 
    ข มีขอ (ก)  และมีระบบและเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่

เหมาะสม 
    ค มีขอ (ข)  และมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศครบถวนและเปนปจจุบัน 
    ง มีขอ (ค)  และบริการขอมูลสารสนเทศแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
    จ มีขอ (ง)  และการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานใหสาธารณชน

ทราบ 
  32. สถานศึกษามีการนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผลการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศที่ดําเนินการและการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง/พัฒนาโดย 
    ก มีแผนในการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  การปฏิบัติงาน 
    ข มีขอ (ก)  และมีผูรับผิดชอบในการนิเทศ  กํากับ  ติดตามชัดเจน 
    ค มีขอ (ข)  และมีการติดตามการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
    ง มีขอ (ค)  และมีการนิเทศ  ประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
     พัฒนางาน 
    จ มีขอ (ง)  และมีการรายงานเผยแพรใหบุคลากร  และสาธารณชนทราบ 
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ตอนที่  3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาใน  4  ดาน 
 3.1 ดานนักเรียน 
  
  
  
  
  
  
 3.2 ดานกระบวนการภายใน 
  
  
  
  
  
  
 3.3 ดานการเรียนรูและพัฒนา 
  
  
  
  
  
  
 3.4 ดานงบประมาณและทรัพยากร 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ที่มีตอคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียน 
สําหรบัครูผูสอน 

 
คําชี้แจง   ขอใหทานตอบตามสภาพความเปนจริง โดยพิจารณาจากคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคที่
ปรากฏในตัวผูเรียนตามขอทีก่ําหนดใหและใหระดับคุณภาพตามเกณฑทีก่ําหนดไว ดังนี ้
 1      หมายถงึ     การปฏิบัติอยูในระดับปรับปรุง 
 2      หมายถงึ     การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
 3      หมายถงึ     การปฏิบัติอยูในระดับดี 

ระดับการปฏิบัติ รายการ 
3 2 1 

1.  นักเรียนมทีักษะในการใชภาษาเพื่อการสือ่สารทั้งฟง พดู อาน และ
เขียน 

   

2.  นักเรียนสามารถพูดในที่ชุมชนไดอยางสงางาม    
3.  นักเรียนมีระเบียบวนิัย รักความสะอาด รักสิ่งแวดลอม     
4.  นักเรียนรักวฒันธรรมความเปนอยูและอาชีพของบรรพบุรุษในทองถิน่    
5.  นักเรียนมทีักษะกระบวนการคิด สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นดวย
ตนเองได 

   

6.  นักเรียนสามารถใชทักษะทางคณิตศาสตรในชีวิตประจาํวันได    
7.  นักเรียนสามารถใชส่ือและเทคโนโลยีทีท่นัสมัยได    
8.  นักเรียนกลาแสดงออกในวิถปีระชาธิปไตย มีคารวะธรรม สามัคคี
ธรรม และปญญาธรรม 

   

9.  นักเรียนกลาแสดงออกในสิง่ที่ถูกตอง    
10.  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง รูจักวิธหีลีกเลีย่งจากภัย 
ยาเสพติดและอบายมุข 

   

 
ตอนที่ 2  ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียน 
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แบบสอบถามการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
โดยประยกุตใช  Balanced Scorecard (BSC) 

สําหรับนักเรียน 
 
คําชี้แจง 
  1. แบบสอบถามฉบับนี้   มีความมุ งหมายที่จะศึกษาการปฏิบัติตามหลักสูตร
สถานศึกษาโดยประยุกตใช  Balanced Scorecard (BSC) 
  2. โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริงและครบทุกขอการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้จะไมมีผลกระทบตอตัวนักเรียนแตอยางใด 
  3. คําตอบของนักเรียนจะไมนําไปเปดเผยในที่ใด ๆ  โดยมุงนําขอมูลมาใชประโยชน
เฉพาะการวิจัยเทานั้น 
  4. แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด  20  ขอ  ซึ่งประกอบดวย  3  ตอน  คือ 
   ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป 
   ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร 
   ตอนที่  3 ปญหาและขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณในความรวมมืออยางดียิง่ 
นางสาวพรเพญ็  ประกอบกจิ 

นักศึกษาปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการนิเทศ 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป 
 
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง    หนาขอความที่ตรงกับความจริง 
 
  1. ระดับช้ัน 
           ชวงชั้นที่  1  (ป.3) 

 ชวงชั้นที่  2  (ป.6) 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนตอการปฏบิัติการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร 
 
คําชี้แจง  :   ขอใหนักเรียนตอบเปนรายบุคคลตามสภาพความเปนจริง  โดยพิจารณาจาก
ความ 
   ของนักเรียนตามขอที่กําหนดใหและใหระดับคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว  ดังนี้ 
     3 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับดี 
     2 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
     1 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับปรับปรุง 
 

ระดับการปฏิบัติ 
รายการ 

3 2 1 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู.............................................. 
2. การรวมกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู.................................... 
3. การทํางานของนักเรียนรวมกับเพื่อนๆทั้งในและนอกหองเรียน............................................. 
4. บรรยากาศทั้งในและนอกหองเรียนชวยในการเรียนรู........................................................... 
5. พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู........................................... 
6. การใชสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูของครูผูสอน.......................................................... 
7. ครูผูสอนนําสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใช...................................................................... 
8. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่ทันสมัยและเพียงพอตอการใชงาน................................................... 
9. การวัดและประเมินผลการเรียนของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู..................................... 
10. การแจงผลการประเมินของครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู........................................ 
11. ครูสอนซอมเสริมนักเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู........................................................ 
12. แนวทางใหรางวัลและการลงโทษของครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรู.............................. 
13. ความเอาใจใส  ดูแลและการใหคําปรึกษาของครูผูสอน....................................................... 
14. การจัดอาหารกลางวันเพื่อบริการนักเรียนของโรงเรียน......................................................... 
15. ความรู  ความสามารถในการทํางาน  และความเอาใจใสนักเรียนของผูบริหารโรงเรียน.......... 
16. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดใหนักเรียนไดเรียนรู................................................. 
17. โรงเรียนเปดโอกาสใหเลือกกิจกรรมดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน....... 
18. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอยางครบถวนทั้ง

ดนตรี  ศิลปะและกีฬา...................................................................................................... 
19. ครูผูสอนกระตุนใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค  ฝกใหนักเรียนเปนคนมี

คุณธรรม  จริยธรรม.......................................................................................................... 
20. ครุผูสอนฝกใหนักเรียนเปนคนมีคุณธรรมและจริยธรรม................................................... 
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รวม / เฉล่ีย    
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ตอนที่  3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร 
 3.1 ปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
 3.2 ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 197

 

แบบสอบถามการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
โดยประยกุตใช  Balanced Scorecard (BSC) 

สําหรับผูปกครอง   
 
คําชี้แจง 
  1. แบบสอบถามฉบับนี้   มีความมุ งหมายที่จะศึกษาการปฏิบัติตามหลักสูตร
สถานศึกษาโดยประยุกตใช  Balanced Scorecard (BSC) 
  2. โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริงและครบทุกขอการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้จะไมมีผลกระทบตอตัวนักเรียนแตอยางใด 
  3. คําตอบของทานจะไมนําไปเปดเผยในที่ใด ๆ  โดยมุงนําขอมูลมาใชประโยชนเฉพาะ
การวิจัยเทานั้น 
  4. แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด  10  ขอ  ซึ่งประกอบดวย  3  ตอน  คือ 
   ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป 
   ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
   ตอนที่  3 ปญหาและขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณในความรวมมืออยางดียิง่ 
นางสาวพรเพญ็  ประกอบกจิ 

นักศึกษาปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการนิเทศ 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป 
 
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง    หนาขอความที่ตรงกับความจริง 
 
  1. วุฒิการศึกษา 
           ประถมศึกษา  (ป.6) 

 มัธยมศึกษาตอนตน  (ม.3) 
           มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) 

 ปริญญาตรี 
           สูงกวาปริญญาตรี ระบุ...................... 
 
  2. อาชีพ 
           รับราชการ 

 รัฐวิสาหกิจ 
           คาขาย 

 ประมง 
           รับจางทั่วไป 
           เกษตรกร 
          อ่ืนๆ  ระบุ................. 
  3. ความสัมพันธกับนักเรียน 
           พอแม 
           ผูปกครอง 
 
  4. เปนผูปกครองของนักเรียนระดับช้ัน 
           ชวงชั้นที่  1  (ป.3) 

 ชวงชั้นที่  2  (ป.6) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 199

แบบสอบถามการปฏิบัติตามคุณลกัษณะอันพึงประสงคของนกัเรียน 
สําหรับผูปกครอง   

 
คําชี้แจง  :  ขอใหทานตอบเปนรายบุคคลตามสภาพความเปนจริง  โดยพิจารณาจากความ 
   คิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนตามขอที่ 
   กําหนดใหและใหระดับคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว  ดังนี้ 
     3 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับ  ดี 
     2 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับ  ปานกลาง 
     1 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับ  ปรับปรุง 
 

ระดับการปฏิบัติ 
รายการ 

3 2 1 
1. นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง  พูด  อาน  และเขียน...................... 
2. นักเรียนสามารถพูดในที่ชุมชนไดอยางสงางาม................................................................... 
3. นักเรียนมีระเบียบวินัย  รักความสะอาด  รักสิ่งแวดลอม...................................................... 
4. นักเรียนรักวัฒนธรรม  ความเปนอยูและอาชีพของบรรพบุรุษในทองถิ่น................................ 
5. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเองได............................ 
6. นักเรียนสามารถใชทักษะทางคณิตศาสตรมาใชในชีวิตประจําวันได..................................... 
7. นักเรียนสามารถใชสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได.............................................................. 
8. นักเรียนกลาแสดงออกในวิถีประชาธิปไตย  มีคารวะธรรม  สามัคคีธรรม  และปญญาธรรม.... 
9. นักเรียนกลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง................................................................................. 
10. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  รูจักวิธีหลีกเลี่ยงจากภัยยาเสพติด  และอบายมุข......................... 

........

........
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รวม / เฉล่ีย    
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ตอนที่  3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
 3.1 ปญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย  แบบบันทึกเอกสาร  รองรอยการปฏิบัติงาน
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แบบตรวจเอกสารการปฏบิัติงาน 
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา  

โดยประยกุตใช Balanced Scorecard 
 

ประเด็นการศึกษา เอกสาร/รองรอยการปฏิบัติงาน 
ดานนักเรยีน 
สถานศกึษามกีารวางแผนการประเมินคณุภาพ
การศึกษา 

 

สถานศกึษามกีารดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา  
จํานวนผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที ่3 และปที่  6 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเกณฑที่
กําหนด 

 

สถานศกึษามกีารนิเทศ กํากับ ติดตาม  ประเมินผลการ
ดําเนนิงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  นําผลการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนางาน 

 

กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค  
ดานกระบวนการภายใน 
สถานศกึษามปีรัชญา วิสัยทัศน พนัธกิจและ
วัตถุประสงคทีช่ัดเจน 

 

สถานศกึษามกีารจัดทาํแผนปฏิบัติการประจําปที่ชัดเจน  
สถานศกึษามกีารปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 

 

สถานศกึษามกีารนิเทศ กํากับ ติดตาม  ประเมินผลการ
ดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติงาน  นําผลการประเมินมาใช
ในการปรับปรุงและพัฒนางาน 

 

สถานศกึษามกีารจัดทาํหลกัสูตรสถานศกึษาสอดคลอง
กับวิสัยทัศนและความตองการของชุมชน 
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ประเด็นการศึกษา เอกสารรองรอยการปฏิบัติงาน 
สถานศกึษามเีปาหมายและทิศทางในการจัดการเรียน
การสอนสอดคลองกับหลกัสูตร 

 

ครูผูสอนมีการพัฒนาหรือ เลอืกใชรูปแบบวิธี หรือ 
เลือกใชส่ือการสอนที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

 

สถานศกึษามกีารจัดการเรียนรูโดยครูผูสอนที่มี
ความสามารถ 

 

สถานศกึษามกีารวัดผลประเมินผลนักเรียนตามระเบยีบ
การวัดผลประเมินผล และนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
ระบบการทาํงานของครูอยางตอเนื่อง 

 

สถานศกึษามกีารนิเทศ กํากับ ติดตาม  ประเมินผลการ
ดําเนนิงานตามหลักสูตรสถานศึกษา  นําผลการประเมนิ
มาใชในการปรับปรุงและพฒันางาน 

 

ดานการเรียนรูและพัฒนา 
สถานศกึษามกีารวางแผนการดําเนนิงานตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา 

 

สถานศกึษามกีารดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา 

 

สถานศกึษามกีารวางแผนการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป 

 

สถานศกึษามกีารกําหนดเปาหมายการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป 

 
 

สถานศกึษามกีารนิเทศ กํากับ ติดตาม  ประเมินผลการ
ดําเนนิงานรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  นาํผล
การประเมนิมาใชในการปรับปรุงและพัฒนางาน 

 

สถานศกึษามนีโยบายการดาํเนนิงานการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
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ประเด็นการศึกษา เอกสารรองรอยการปฏิบัติงาน 
สถานศกึษามรีะบบกลไกการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพของสถานศกึษา 

 

สถานศกึษามกีารดําเนินงานการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 

สถานศกึษานาํผลของการประเมิคุณภาพภายใน
สถานศกึษามาใชในการพฒันาและปรับปรุงงาน 

 

สถานศกึษาไดรับการประกนัคุณภาพการศึกษาจาก
องคกรภายนอก 

 

ดานงบประมาณและทรัพยากร 
สถานศกึษามกีารจัดองคกรหรือจัดโครงสรางของการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

 

สถานศกึษามกีารบริหารจัดการบุคลากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

สถานศกึษามกีารดําเนินการบริหารสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีความสามารถในการบริหาร
จัดการและมีระบบการบริหารที่มีประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผล 

 

สถานศกึษามกีารบริหารจัดการงบประมาณที่มี
ประสิทธิผลโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

 

สถานศกึษามรีะบบขอมูลสารสนเทศครบถวน ถกูตอง 
ตรงกับความตองการ และทันตอการใชงาน 

 

สถานศกึษามกีารจัดระบบขอมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและเปนปจจุบัน 

 

สถานศกึษามกีารนิเทศ กํากับ ติดตาม  ประเมินผลการ
ดําเนนิงานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ นําผลการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนางาน 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ซ 
ตารางคา  IOC และคาความเชื่อมั่น 
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ตารางที่ 19 คา  IOC  ของแบบบันทกึการวิเคราะหเอกสารและรองรอยการปฏิบัติงาน 
 

ผูเชี่ยวชาญคนที่ ดานที่* ขอที่ 1 2 3 รวม IOC แปลผล 
1 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

1 

5 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
9 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

10 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
11 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
12 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
13 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
14 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 

15 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
16 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
17 +1 +1 +1 2 1 ใชได 
18 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
19 +1 +1 +1 2 1 ใชได 
20 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
21 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
22 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
23 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
24 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

3 

25 +1 +1 +1 2 1 ใชได 
26 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
27 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
28 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
29 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
30 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
31 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
32 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

4 

33 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
 
  *  1  ดานนักเรียน                                     *  2  ดานกระบวนการภายใน 
  *  3  ดานการเรียนรูและพัฒนา                  *  4  ดานงบประมาณและทรัพยากร 
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ตารางที่  20 คา  IOC  ของแบบสอบถามนักเรียนดานกระบวนการภายใน 
 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่ขอที่ 
1 2 3 

รวม IOC แปลผล 

1 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
9 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

10 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
11 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
12 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
13 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
14 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
15 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
16 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
17 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
18 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
19 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
20 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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ตารางที่  21  คา  IOC  ของแบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 
 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่ขอที่ 
1 2 3 

รวม IOC แปลผล 

1 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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แบบสอบถามครูและกรรมการสถานศกึษา 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A) 
Reliability  Coefficients 
N  of  case   =  17          N  of  Items  =  32 
Alpha = 0.89 

 
แบบสอบถามผูปกครอง 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A) 
Reliability  Coefficients 
N  of  case   =  64          N  of  Items  =  10 
Alpha = 0.74 
 

แบบสอบถามนักเรียน 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A) 
Reliability  Coefficients 
N  of  case   =  64          N  of  Items  =  20 
Alpha = 0.98 
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ที่อยู                             82  หมูที่  6  ตําบลลําไพล  อําเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 
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