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The purpose of this research was to develop indicators of school management for promoting 
students thinking skills. The samples consist of experts in thinking skills development, and 222 school 
administrators from the schools which passed at the first of the external quality standard assessment with 
the level of satisfaction in every areas by the office for National Education Standards and Quality 
Assessment. The instruments for collecting the data were structure interview, questionnaire, and checklist 
observation. The statistics used were Pearson product moment correlation coefficient and Confirmatory 
Factor Analysis (CFA).  

The result of this research was as follows: The school Management Indicators for promoting 
students thinking skills were embraced the four main areas with 28 sub-factors and 151 indicators; 1) 
Academic administration factors was composed of 11 sub-factors and 84 indicators which can be ranked in 
order from the highest to the lowest sub-factors as follows : learning process development, curriculum 
development, learning resources development, school based standards and internal quality assessment 
system development, school supervision, academic promoting through family and community, innovation 
and technology development, school counseling, assessment and evaluation and credit transfer, 
educational research and development, and academic collaboration with other institutions.  2) Financial 
administration factors was composed of 6 sub-factors and 17 indicators which can be ranked in order from 
the highest to the lowest sub-factors as follows : budget arrangement for promoting thinking skills, budget 
purposes for promoting thinking skills, financial administration for promoting thinking skills, materials 
management and education supplies for promoting thinking skills, performance audit report of finances, 
and investment education and resources for developing thinking skills. 3) Personnel  administration factors 
was composed of 3 sub-factors and 16 indicators which can be ranked in order from the highest to the 
lowest sub-factors as follows : staff planning and enter position description for promoting thinking skills, 
performance enhancement for promoting thinking skills, staff recruiting, and staff selecting for promoting 
thinking skills, and 4) General administration factors was composed of 8 sub-factors and 34 indicators 
which can be ranked in order from the highest to the lowest sub-factors as follows : administrative 
management system and organization development for promoting thinking skills, student affairs promotion, 
development system and information technology network, public relations education, building maintenance 
and environment, educational technology and educational cooperation network. 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

  
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆของโลกยุคโลกาภิวัตนสงผลกระทบ

โดยตรงตอวิถีการดํารงชีวิตของคนในสังคม และกอใหเกิดการแขงขันทางดานเศรษฐกิจกับ
นานาประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได  ความสําคัญของการพัฒนาประเทศ จึงไมไดขึ้นอยูกับ
ระบบทุนหรือทรัพยากร  แตขึ้นอยูกับศักยภาพและคุณภาพของคนเปนสําคัญ   ดังนั้นประเทศ
ไทยจําเปนตองเรงสรางสมรรถนะประชากรของประเทศใหมีคุณภาพ ใหสามารถดํารงชีพได
อยางเปนสุขในสังคม และเปนกําลังสําคัญในการนําพาประเทศใหสามารถอยูในสังคมโลกได
อยางมีศักดิ์ศรี  การเตรียมคนใหสามารถเผชิญกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว เปนสิ่งจําเปนอยางเรงดวน ซึ่งทุกฝายในสังคมไทยตางใหความสําคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทย โดยเฉพาะในดานการคิด  ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ที่ไดกําหนดใหคนเปนศูนยกลางหรือหัวใจของการพัฒนาประเทศ  
เพราะถือวาคุณภาพของคนเปนปจจัยที่สําคัญนําไปสูความสําเร็จของการพัฒนาในทุกเรื่อง 
ดังน้ันวัตถุประสงค เปาหมาย และยุทธศาสตรของการพัฒนาจึงมุงเนนไปที่การพัฒนา
ศักยภาพของคนเปนประเด็นหลัก โดยเนนศักยภาพของคนในดานการรูจักคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห อยางมีเหตุผล ใฝรู และรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง  รวมถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
ใหความสําคัญกับการพัฒนาคน  สรางคนไทย และสังคมไทย สูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู เสริมสรางศักยภาพของคนไทยใหสูงขึ้นทั้งในดานการคิด วิเคราะห สรางสรรค 
แกปญหา ตัดสินใจ เพ่ือสามารถรองรับและเรียนรูเทคโนโลยี1  

การคิด เปนทักษะที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการดํารงชีวิตที่ซับซอน  สังคม
จะพัฒนากาวหนาไดก็ตอเม่ือบุคคลในสังคมนั้นมีความคิดริเร่ิม การคิดพิจารณาเหตุการณ
ตางๆที่เกิดขึ้น รูจักคิด ปองกัน หรือคิดแกปญหาในชีวิตประจําวัน และพัฒนาปรับปรุงภาวะ
ตางๆใหดีขึ้น ซึ่งเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคน ก็คือ “การศึกษา” การจัดการศึกษาของ
                                                 

1  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 [Online]. Accessed  5 April 2007 
Available from http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

2

ไทยในปจจุบันไดใหความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการคิดเปนอยางมาก ดังเห็นไดจาก 
แผนการศึกษาแหงชาติ(พ.ศ.2545-2559) ที่กําหนดเปาหมายวาคนไทยทุกคนตองมีทักษะและ
กระบวนการในการคิด การคิดวิเคราะห และแกปญหา มีความใฝรู และสามารถประยุกตใช
ความรูไดอยางถูกตอง เหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ืองเต็มศักยภาพ2  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สถานศึกษาเปนสถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญที่สุด ในการทําหนาที่สรางและ
พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคุณภาพสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
ดังในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 24(2) กําหนดใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู ฝกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา  จัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน3 
รวมถึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่กําหนดเปาหมายการจัดการศึกษา
มุงใหความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด และสถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนน
การฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการการเผชิญสถานการณ และประยุกตใชความรูมาใช
ปองกันและแกไขปญหา ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน จุดมุงหมายของหลักสูตรมุงพัฒนา
ใหนักเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ มีความคิด
สรางสรรค ปรับวิธีคิด มีทักษะการคิด และการสรางปญญา4 ซึ่งผูที่มีบทบาทโดยตรงกับภารกจิ
ดังกลาว ก็คือผูบริหารโรงเรียนหรือผูบริหารสถานศึกษา  ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหการ
ปฏิรูปการเรียนรูสําเร็จ5  เปนตัวจักรสําคัญในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการ

                                                 
2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,สํานักนายกรัฐมนตรี, แผนการศึกษา

แหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) (กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟก จํากัด,2545), 61. 
3 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน), 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, 
(กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟก จํากัด,2547),13-14. 

4 กรมวิชาการ,  กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ,2545), 3. 

5 นิยม  ถิระเวช, “ผูบริหารคือบุคคลสําคัญของการปฏิรูป,” รายงานการปฏิรูป
การศึกษาไทย 2,42  (มิถุนายน 2544) : 5. 
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ปฏิรูปในโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนจะเปนบุคคลสําคัญที่สุด6 ที่จะทําใหโครงการหรือกิจกรรม
ใดๆ ประสบผลสําเร็จ หรือลมเหลว มีผูเปรียบเทียบผูบริหารเหมือนเฟองใหญเคลื่อนตัวเพียง
เล็กนอย เฟองตัวเล็กอ่ืนๆ จะเคลื่อนตัวตามอยางรวดเร็ว ในเร่ืองการพัฒนาการคิดใหกับ
นักเรียน ถาผูบริหารเห็นความสําคัญจําเปน กําหนดเปนนโยบายและใหการสงเสริมสนับสนุน 
ก็จะสําเร็จไดในทุกๆโรงเรียน สอดคลองกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่ได
กําหนดกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียนวาผูบริหารจะตองมีความตระหนัก  ให
ความสําคัญในการขับเคลื่อน  มีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการคิด  
สามารถบริหารจัดการไดอยางมืออาชีพ และเผยแพร ประชาสัมพันธ ขยายผลการพัฒนาการ
คิดไปอยางกวางขวาง7  เจนเซน (Jensen) ไดเสนอแนวทางการวางนโยบายการบริหารเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิด จะตองเนนการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง ที่ไมใชอํานาจ8 สวน
โกลดิ้ง (Golding)  ที่กลาววาสิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองคํานึงในพัฒนาทักษะการคิด คือ
ตองกําหนด ใหการพัฒนาทักษะการคิด เปนเปาหมายหลักของโรงเรียน9 พรพิไล  เลิศวิชา 
และคณะ ไดกลาวถึงความสําคัญในการสงเสริมกระบวนการคิดวา โรงเรียนตองพยายามจัด
การศึกษาที่หลากหลาย ทั้งหลายรูปแบบและหลายวิธีการ เพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน  
การใชสื่อ ตองเปนสื่อที่ชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู เชนการทําสื่อหนังสือเรียน 
ตองชวยกระตุนประสาทที่รับรูหลายทาง ทําใหนักเรียนขมวดการเรียนรูทั้งภาคเรียนออกมา
เปนการแสดง การพานักเรียนออกไปทํากิจกรรมนอกหองเรียน ไดมีโอกาสสัมผัสจริง10 

จากแนวคิดดังกลาวจึงสรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษา เปนบุคคลสําคัญในการสงเสริม 
สนับสนุนและบริหารจัดการใหบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน และผูที่เกี่ยวของทุกฝายใหความ

                                                 
6 Arthur C. Perry, Outlines of School Administration (Warwickshire: READ 

BOOKS, 2007), 389. 
7
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.), “รายงานการประชุม สัมมนา 

เรื่อง การขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียน,” วันที่ 1 ธันวาคม 2549, 13. 
  

 
8 Eric Jensen, Introduction to Brain-compatible Learning,  2nd. (Boston : 

Corwin Press, 2007), 8. 
9
 Clinton Golding,  “Creating a thinking school,” in Designing a thinking 

curriculum, Susan Wilks  (South Melbourne, Vic. : Aust Council for Ed Research, 
2005), 32. 

10 พรพิไล  เลิศวิชา และคณะ,  “สมองกับการเรียนรู (Brain-based Learning),”  
เอกสารสรุปการเสวนากลุมยอย การสัมมนาครั้งที่ 5 เรื่อง กระบวนทศันใหมกับการเรียนรูของ
ชุมชน เสนอที่โรงแรมหลุยส แทเวิรน กรงุเทพมหานคร, 3-4 มีนาคม 2547. 
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รวมมือ และดําเนินการพัฒนานักเรียน ใหมีความสามารถดานการคิด คิดได คิดเปน คิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรค 

 
 ปญหาการวิจัย 

จากการจัดการศึกษาของไทยในระยะเวลาที่ผานมาไมประสบความสําเร็จเทาทีค่วรซึ่ง
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิไดระบุไวในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบบัที ่8 ( พ.ศ. 
2540 - 2544 ) วาประเทศไทยกําลังประสบกับวกิฤตการณทางการศึกษาหลายประการ ที่
สําคัญคือ กระบวนการเรียนการสอนยังคงมุงเนนการทองจําเพื่อสอบมากกวามุงใหนักเรียนคิด
วิเคราะห และแสวงหาความรูดวยตนเอง เด็กไทยสวนมากจึงคิดไมเปน ไมชอบอานหนังสือ 
และไมรูวธิีเรยีนรู11 และการศึกษาไทยสวนใหญยังเนนความสามารถในดานการทองจําขอมูล 
สงผลใหการสอนไมประสบผลสําเร็จ  พงษเทพ บุญศรีโรจน  ไดกลาววา “การเรียนการสอน
ของครูสวนใหญยังคงสอนโดยเนนการถายทอดเนื้อหาความรู และเนนการทองจดจําขอมูล
สงผลใหการเรียนการสอนไมประสบผลสําเร็จ นักเรียนไมสามารถนําความรูที่ไดไปใชไดจริง” 
ดังน้ันจึงควรมีการสงเสริมใหนักเรียนไดฝกการคิดเพื่อนําไปใชในการแกปญหาตาง ๆ ได12 
ดังที่ เชฟพารดสัน (Shepardson) ไดสรุปวา นักเรียนจะสามารถพัฒนาการคิดของตนไดถา
ไดรับการฝกฝนใหเรียนรูที่จะพิสูจนขอมูล ขอเท็จจริง รวมทั้งการจัดสรรกิจกรรมที่สงเสริม
กระบวนการคิดใหกับนักเรียน13 ซึ่งสอดคลองกับผลจากการติดตามและประเมินผลการนํา
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ไปใช  ผลปรากฏวา ผูเรียนยังไมสามารถสราง
พ้ืนฐานในการคิด สรางวิธีการเรียนรูใหคนไทยมีทักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนิน
ชีวิต สามารถเผชิญปญหาสังคมและเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมี
ประสิทธิภาพ14 วิธีการเรียนการสอนไมเนนกระบวนการใหผูเรียนไดพัฒนาในดานการคิด
วิเคราะห การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรูดวยตนเอง  กระบวน การเรียนการ

                                                 
11 คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที ่8 

(พ.ศ.2540-2544) (กรุงเทพ ฯ : อรรถพลการพิมพ,2544), 3. 
12 พงษเทพ บญุศรีโรจน, “สอนใหคิด,” วารสารกรมวิชาการ 3,10 (2543):15.  
13 Daniel P. Shepardson, “The Nature of Student Thinking in Life Science 

Laboratories,” School  Science and Mathematics (1997) :1,37-44. 
14 กรมวิชาการ,  กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), 1 
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สอนยังเปนพฤติกรรมที่จําเจและพฤติกรรมถายทอด สัดสวนการฝกปฏิบัติการฝกคิด15 
สอดคลองกับความคิดของ เดอ โบโน ( De Bono) ที่กลาววา ในประสบการณที่ผานมา
โรงเรียนสวนใหญไมไดสอนการคิดใหกับเด็ก16  ซึ่งจากการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) ในรอบหาป ได
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(รอบแรก พ.ศ. 
2544-2548) ของโรงเรียนทั่วประเทศ จํานวน 30,031 แหง  ดังตารางที่1  
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงรอยละของจํานวนสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ไดผลการ  
              ประเมินระดับมาตรฐานอยูในระดับดี (จํานวน 30,010 แหง) 
 

มาตรฐานดานผูเรียน 
มาตรฐาน 1 มาตรฐาน 4 มาตรฐาน 5 มาตรฐาน 6  มาตรฐาน 9 มาตรฐาน10 มาตรฐาน12 
สถานศึกษา 
รอยละ 81.4 

สถานศึกษา 
รอยละ 10.4 

สถานศึกษา 
รอยละ 11.4 

สถานศึกษา 
รอยละ 24.0 

สถานศึกษา 
รอยละ 65.7 

สถานศึกษา 
รอยละ 92.7 

สถานศึกษา 
รอยละ 69.6 

ผูเรยีนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และคานยิมที่
พึงประสงค 

ผูเรยีนมคีวาม 
สามารถใน
การคิด
วิเคราะห 
คิดสังเคราะห 
มีวิจารณญาณ 
มีความคิด
สรางสรรค คิด
ไตรตรองและ
มีวิสัยทศัน 

ผูเรยีนมี
ความรูและ
ทักษะที่
จําเปนตาม
หลักสูตร 

ผูเรยีนมี
ทักษะในการ
แสวงหา
ความรูดวย
ตนเองรักการ
เรียนรูและ
พัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

ผูเรยีนมี
ทักษะในการ
ทํางาน
รวมกับผูอืน่
ไดและมีเจต
คติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต 

ผูเรยีนมีสุข
นิสัย สุขภาพ
กายและ
สุขภาพจิตที่
ดี 

ผูเรยีนมี
สุนทรยีภาพ 
และลักษณะ
นิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี
และกีฬา 

 
ที่มา  :  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน),การสังเคราะหผลการ 
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบแรก พ.ศ. 2544-2548 [Online].  
Accessed 8 December 2006 Available from http://www.onesqa.or.th/upload/195/ FileUpload/ 
1398_2097.pdf 
 

                                                 
15 คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 

ปฏิรูปการเรียนรู ผูเรียนสําคัญที่สุด (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 1. 
16 Edward De Bono, and In Ian Smith, Learning to think : From teaching Skill  

to develop Minds (Norwich : The Stationary Office, 2006), 3. 
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ซึ่งจากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา เด็กไทยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนอยูในระดับต่ํา 
แสดงใหเห็นวาการจัดการศึกษาที่ผานมายังไมบรรลุเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ
(พ.ศ.2545-2559)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  รวมถึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ระบุวาเด็กไทยขาดการ
ปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงค ในดานการใฝรูใฝเรียน การคิดวิเคราะห และการใชเหตุผลใน
การแกปญหา นอกจากนั้นวิธีสอนของคุณครูยังใชวิธีบอกความรูโดยยึดวิชาเปนตัวตั้ง ไม
สามารถทําใหผูเรียนเผชิญและแกปญหาในชีวิตจริงได17 

จากสภาพปญหาดานคุณภาพของผูเรียนดังกลาว ปฏิเสธไมไดวา เปนผลมาจากการ
บริหารที่ไมมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินผูบริหาร
จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบแรก พ.ศ. 
2545-2548 จํานวน 30,010 แหง ที่พบวาผูบริหารสถานศึกษาขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
วิชาการ โดยเฉพาะการจัดใหมีหลักสูตรที่เหมาะกับผูเรียนและทองถิ่น ไมมีสื่อการเรียนการ
สอนที่เอ้ือตอการเรียนรู ขาดการสงเสริมกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ18  และสอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษาการใชเวลาในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา  ที่ผูบริหารไมไดใหความสําคัญกับงานวิชาการ ดังที่ กัลยาณีย  สินสกุล ไดศึกษา
การใชเวลาในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดกรมสามัญพบวา ผูบริหารให
ความสําคัญกับงานตามลําดับดังน้ี ลําดับที่ 1.งานธุรการ  ลําดับที่ 2.งานปกครอง  ลําดับที่ 3. 
งานบริหารทั่วไป  ลําดับที่ 4.งานอาคารสถานที่ และลําดับที่ 5.งานวิชาการ  เกษม แกวยาศรี 
ศึกษาการใชเวลาในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเลย พบวาผูบริหารใหความสําคัญกับงานตามลําดับดังน้ี ลําดับที่ 1.งาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ ลําดับที่ 2.งานอาคารสถานที่ ลําดับที่ 3.งานดานกิจการนักเรียน 
ลําดับที่ 4. งานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ลําดับที่ 5.งานบุคลากร และลําดับที่ 6.งาน
วิชาการ และผลจากงานวิจัยสภาพปญหา การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ประเทศไทย ปรากฏวาผูบริหารโรงเรียนสวนใหญใชเวลาอยูนอกโรงเรียน มีความสนใจงาน
วิชาการนอยกวางานอื่นๆ  วลัยพร แสงนภาบวร ไดประมวลงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
                                                 

17 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,สํานักนายกรัฐมนตรี, แผนการศึกษา
แหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) (กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟก จํากัด,2545), 33. 

18 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา(องคกรมหาชน),การ
สังเคราะหผลการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน รอบแรก 
พ.ศ. 2544-2548 [Online].  accessed 8 December 2006 Available from 
http://www.onesqa.or.th/ upload/ 195/ FileUpload/1398_2097.pdf  
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บริหารตางๆของผูบริหาร  พบวาผูบริหารใชเวลาและดําเนินกิจกรรมงานวิชาการอยูในระดับ
ต่ํา โดยใชเวลาในดานธุรการ การเงิน และพัสดุมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการบริหารบุคคล  
ดานวิชาการ ดานบริการ ดานอาคารสถานศึกษา ดานความสัมพันธกับชุมชน และดานกิจการ
นักเรียน ตามลําดับ สอดคลองงานวิจัยของ สปจ. เพชรบุรี โดยคิดคาเฉลี่ยการใชเวลาในการ
บริหารงานตางๆตอวัน พบวา ผูบริหารใชเวลาไปกับงานสัมพันธชุมชน 190 นาที งานธุรการ 
การเงิน และพัสดุ 105 นาที งานวิชาการ 50 นาที งานอาคารสถานที่ 25 นาที และงานกิจการ
นักเรียน 13 นาที อีกทั้งยังพบวา ผูบริหารสวนใหญใชเวลาอยูนอกโรงเรียน และมีความสนใจ
งานวิชาการนอยกวางานอื่นๆ19 รุง แกวแดง ระบุวาที่ผานมาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาของ
ไทยยังไมถือวาเปนมืออาชีพ เนื่องจากไมไดคุมเขมเรื่องคุณวุฒิของบุคคลที่จะเขามาเปน
ผูบริหาร การเขาสูตําแหนงยังใชระบบอุปถัมภมากกวาระบบคุณธรรมและขาดการฝกอบรม
พัฒนา20 ผูบริหารเปนตัวแปรสําคัญในสถานศึกษา ถาผูบริหารเปนคนไมเอาจริง ไมตั้งใจใน
การบริหาร ไมมีทักษะการบริหาร ไมเปนระบบ ขาดศีลธรรม องคกรจะไปสูความเปนเลิศ
ไมได21   

 ปจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด รวม 30,010 แหง ที่
ผูบริหารสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกอยางนอยหน่ึงครั้งทุก 5 ป22  ซึ่งที่ผาน
ประเทศไทยพยายามมุงพัฒนาศักยภาพดานทักษะการคิดของเด็กไทย ไมวาจะเปน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)   แผนการศึกษา
แหงชาติ(พ.ศ.2545-2559)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545    รวมถึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ที่กําหนด
                                                 

19 วลัยพร  แสงนภาบวร,  “เอกสารประกอบการสัมมนาภาวะผูนําของผูบริหาร,” ณ 
มหาวิทยาลัยรังสิต, วันที่ 10 พฤษภาคม 2549.  

20  รุง  แกวแดง, โรงเรียนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด 
2546), 146 

21 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ครูแหงชาติ 2543 (กรุงเทพฯ : 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2543), 1. 

22 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. 
(กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด,2547), 29-30. 
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เปาหมายการจัดการศึกษามุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด  คิดเปน ทําเปน มีความคิด
สรางสรรค ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ไดกําหนดมาตรฐาน เกณฑบงชี้ และเกณฑพิจารณา เพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 -2553) มาตรฐาน
ดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 4 ที่วา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน23 ซึ่งไมไดระบุตัวบงชี้วา 
ผูบริหารสถานศึกษาจะบริหารสถานศึกษาอยางไร เพ่ือใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานดังกลาว  
ดังน้ันตัวบงชี้ (Indicator) จึงเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จะใชบอกวา ทิศทางหรือการดําเนิน
กิจกรรมขององคกรในแตละเรื่องดําเนินการไดในระดับใด บรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายในระดับใด ซึ่งการที่หนวยงานหรือองคกรใดมีตัวบงชี้จะชวยใหสามารถกําหนด
นโยบาย หรือวัตถุประสงคไดอยางชัดเจน  ชวยลดความซ้ําซอนในการทํางาน ใชเปนแนวทาง
ในการจัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม  ชวยสะทอนใหเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอก  และติดตามการปฏิบัติงาน วาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
พึงประสงคหรือไม สอดคลองกับจอหนสโตน (Johnstone) ที่ไดใหความเห็นวาตัวบงชี้
คุณภาพการศึกษาสามารถใชเปนขอมูลสารสนเทศใหกับผูบริหารใชเปนแนวทางในการจัด
การศึกษาที่ มีคุณภาพ   และเปนแนวทางในการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการบริหาร
สถานศึกษา24   ดังน้ันผูวิจัยเห็นวาปญหาผูเรียนของไทยที่ขาดทักษะการคิดเปนปญหาสําคัญ
ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งที่ตองการการแกไขอยางเรงดวน  จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะมีการวิจัยเพ่ือศึกษาพัฒนาตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน     

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 จากสภาพความเปนมาและปญหาของการวิจัย ดังไดกลาวขางตน เพ่ือใหมีความ
ชัดเจนในการตอบคําถาม ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือพัฒนาตัวบงชี้การ
บริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน   
 

                                                 
23 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 

มาตรฐาน เกณฑบงชี้ และเกณฑพิจารณา เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 -2553) (กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง จํากัด,2549), 70. 

24 James N. Johnstone, Indicators of education Systems (London : Unesco, 
1981), 86. 
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ขอคําถามของการวิจัย 
เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และเปนแนวทางในการหาคําตอบ 

ผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามการวิจัย คือ ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาใดบางที่สงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน 

  
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

การวิจัยเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
นี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากองคความรูในเรื่องการบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดขอบขายภารกิจการ
บริหารและการจัดการสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไว 4 ดาน ดังน้ี  1. การบริหารวิชาการ  อันประกอบ 
ดวย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และการสงเสริมและสนับ 
สนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัวองคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  2. การ
บริหารงบประมาณ อันประกอบดวย การจัดทําและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบ 
ประมาณ การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี และการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย  3.การบริหารงานบุคคล อันประกอบดวย การวางแผนอัตรา กําลัง
และกําหนดตําแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย และ การออกจากราชการ  4.การบริหารทั่วไป อัน
ประกอบดวย การดําเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งาน
พัฒนาระบบและเครือขายขอขอมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริม สนับสนุน
ดานวิชาการ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพ แวดลอม การจัดทําสํามะโนผูเรียน การรับ
นักเรียน  การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน  การประชาสัมพันธงาน
การศึกษา การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคลชุมชน องคกรหนวย 
งานและสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและ
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หนวยงานอื่น การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน งานบริการสาธารณะ  และงานที่ไมไดระบุ
ไวในงานอื่น25    

คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  เสนอใหผูบริหารจัดกระบวนการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาความสามารถการคิด โดยมีองค 
ประกอบที่เกี่ยวของ ดังน้ี 1.การพัฒนาหลักสูตร อันประกอบดวย การวิเคราะหมาตรฐานการ
เรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังที่เกี่ยวของกับการคิดในแตละกลุมสาระการเรียนรู  การจัดทํา
หนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูใหมีความสอดคลองกับมาตรฐาน โดยมีการบูรณาการ
การคิด การจัดทําสื่อฝกทักษะการคิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู ฝกทักษะการคิดตามแผนที่
กําหนด การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูดานการคิด การ วิจัย ปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู 2. การพัฒนาบุคลากร อันประกอบดวย การพัฒนา
บุคลากรให มีจิตวิญญาณความเปนครู การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะการคิด การพัฒนา
บุคลากรใหบูรณาการการสอนดวยการคิด  การพัฒนาบุคลากรใหใชสื่อนวัตกรรมการสอน
สงเสริมการคิด การพัฒนาบุคลากรใหดูแลชวยเหลือนักเรียนใหคิดเปน การพัฒนาบุคลากรให
ใช ICTเพ่ือพัฒนาการคิด 3. การจัดบรรยากาศและแหลงเรียนรู มีการจัดบรรยากาศและแหลง
เรียนรูใหเอ้ือตอการเสริมสรางทักษะการคิด  อันประกอบดวยแหลงเรียนรูภายนอก (สถาน
ประกอบการ  พิพิธภัณฑ  วัด/โบสถ ภูมิปญญาทองถิ่น) และแหลงเรียนรูภายใน(หองสมุด 
หองปฏิบัติการกลุมสาระ หองโสตทัศนศึกษา สวนพฤกษศาสตร หองเรียนธรรมชาติ) 4. การ
จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิต อันประกอบดวยการจัดกิจกรรมในลักษณะตางๆให
นักเรียนไดฝกและพัฒนาทักษะความสามารถการคิดเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความ 
สุข เชน โครงงาน แนะแนว กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชมรม,ชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน 5.การนิเทศภายใน อันประกอบดวย การเยี่ยมชั้นเรียน 
สังเกตการณสอน การใหคําปรึกษาแนะนําดานการพัฒนาความสามารถการคิด การจัดประชุม
พัฒนาสื่อทักษะการคิดอยางตอเนื่อง  การศึกษาดูงาน สถาบันหรือโรงเรียนที่สงเสริมการคิด 
การอํานวยความสะดวก  และสนับสนุนทรัพยากร เชน หนังสือ สื่อ แบบฝกการคิด 
งบประมาณ และการสรางขวัญกําลังใจ เชนการประกวดผลงานการคิดสรางสรรค การยกยอง
เชิดชูเกียรติ 6. การสนับสนุนของชุมชน อันประกอบดวย การ ประสานความรวมมือจาก
ผูปกครองในดานตางๆ เชนโครงการ อานหนังสือใหลูกฟง การเลานิทาน การพาบุตรไปใช
แหลงเรียนรูที่เหมาะสม การจัดใหมีการเชิญภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรู ฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ จัดใหศึกษาดูงาน การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ ดานไอซีที 

                                                 
25 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, คูมือการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 32-73. 
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(ICT) 7. การจัดประกันคุณภาพ อันประกอบดวย การจัดใหมีระบบประกันคุณ ภาพใน
โรงเรียน การประเมินภายในและสนับสนุนการประเมินภายนอกโดยเนนดานการคิดการ
รายงานการประเมินตนเองที่ปรากฏดานการคิด การประเมินภายในและภายนอกดานการคิด26  

สวนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดกําหนดกรอบแนวคิดบทบาทของ
ผูบริหารในการขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียน  ดังน้ี 1. มีความตระหนัก  ใหความสําคัญในการ
ขับเคลื่อน  มีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการคิด  2. ตองจัดบรรยากาศใน
โรงเรียน  ใหมีความเปนประชาธิปไตย   3. มีความรู  ความเขาใจในเรื่องกระบวนการคิด 
สามารถเปนผูนําครูได  4. เปนนักคิด  มีความคิดเปนประชาธิปไตย มีนโยบายในการพัฒนา 
การคิดที่ชัดเจน   5. สามารถบริหารจัดการไดอยางมืออาชีพ  6. สงเสริม  สนับสนุน  ใหขวัญ
และกําลังใจครู   7. นิเทศภายใน  รวมคิดรวมทํา  8. เผยแพร ขยายผลการพัฒนาการคิดไป
อยางกวางขวาง27  

เจนเซน (Jensen) ไดเสนอยุทธวิธีในการสงเสริมพัฒนาการสมองภายใตบริบทใน
โรงเรียน ดังน้ี 1. ดานนโยบายการบริหาร เนนการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง ไมใช
อํานาจ 2. ดานหลักสูตร เนนการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพฤติกรรม 3. ดานการ
อบรมครูใหม เนนการสอนเกี่ยวกับสมอง การพัฒนาการคิด ไมใชการทดสอบที่เปนคะแนน   
4. ดานการออกแบบหองเรียน เนนการควบคุมอุณหภูมิ แสง และเสียง 5. ดานเนื้อหา (ตอวัน/
เดือน/ป) เน้ือหานอยแตศึกษาเชิงลึก 6. ดานตารางเวลา เนนการปรับตารางเวลาใหยืดหยุน 7. 
ดานเทคนิคการสอน เนนใชกิจกรรมเสริมประสบการณ การเลียนแบบ เพ่ิมกิจกรรม ขอจํากัด
ระยะเวลาของความสนใจ 8. ดานการประเมิน เนนการประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน ประเมิน
ความพยายาม  รักการเรียนรู การทดสอบที่ไมมีรางวัล 9. ดานการจัดลําดับความสําคัญของ
งบประมาณ มุงไปที่การปองกัน การจายคาตอบแทนใหครูทุมเทเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด
ของนักเรียน  และเพื่อปรับปรุงอาคารและสถานประกอบการที่มีคุณภาพ 10. ดานเทคโนโลยี 
ยังจะไมมีการเรียนแบบ Online จนกวาจะถึงระดับมัธยม 11.การพัฒนาทีมบริหาร 12. ตาราง
รายการอาหาร 13. โปรแกรมสองภาษา 14. การศึกษาพิเศษเพื่อชวย เหลือและสนับสนุน
ความเขมแข็งระยะยาว28      

                                                 
26 สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, สานฝน ดวยการคิด (กรุงเทพฯ : สํานัก 

พิมพเสมาธรรม,2548),131-135. 
27 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.), “รายงานการประชุมสัมมนา 

เรื่อง การขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียน,” วันที่ 1 ธันวาคม 2549, 13. 
28 Eric Jensen, Introduction to Brain-compatible Learning,  2nd. (Boston : 

Corwin Press, 2007), 8. 
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โกลดิ้ง (Golding) กลาววาสิ่งที่ครูใหญ และหัวหนาดานหลักสูตรจะตองสงเสริม
วัฒนธรรมโรงเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดในโรงเรียน มี 8 องคประกอบหลักที่จะตองระบุให
ชัดเจน ดังตอไปน้ี 1. ทําใหแนใจวาการพัฒนาทักษะการคิด เปนเปาหมายหลักของโรงเรียน 
2. มีการสนับสนุนรูปแบบและบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 3. สรางสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะการคิด 4. กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนที่จะใชในการพัฒนาทักษะ
การคิด 5.สงเสริมครูที่จะพัฒนาตนเองใหมีความพรอมที่จะพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 6. 
ทําใหแนใจวา นักเรียนจะเปนผูใฝเรียนรู และเปนนักคิด 7. กําหนดตารางเวลา ทรัพยากร และ
การอบรมเพื่อสนับสนุนครู ในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 8. แจงใหทุกคนใน
โรงเรียนทราบถึงเปาหมายดังกลาว และมีการสรางหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
โดยเฉพาะ29      

สวนแมคกวินเนส (McGuinness) ซึ่งมีประสบการณในการพัฒนาการคิดของผูเรียน
ในสหราชอาณาจักร มากวา 15 ป ไดนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสูหอง 
เรียน ดังน้ี 1. กําหนดกรอบเกี่ยวกับการคิดใหชัดเจนตามเปาหมายที่ตองการ   2. กําหนด
วิธีการนําเรื่องการคิดสูหลักสูตรการเรียนการสอน 3. การสรางบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดี 
เอ้ือใหนักเรียนกลาคิด 4. วิธีการสอนการคิดในหองเรียน 5. พัฒนาครูใหสามารถสอดแทรก
ทักษะหรือกระบวนการคิด ใชคําถามในการสอนสาระฯ ตางๆ 6. จัดโอกาสใหนักเรียนแสดงผล
การคิด 7. การประเมินความกาวหนาของโครงการ30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

29 Clinton Golding, “Creating a thinking school,” in Designing a thinking 
curriculum, Susan Wilks  (South Melbourne, Vic. : Aust Council for Ed Research, 
2005), 32. 

30 Carol McGuinness, From Thinking Skills to Thinking Classrooms : A review 
and evaluation of approaches for developing pupils' thinking (Nottingham : DfEE 
Publications,1999), 1-3. 
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แผนภูมิที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวจัิย 
ที่มา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). 
มาตรฐาน เกณฑบงชี้ และเกณฑพิจารณา เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 -2553) (กรุงเทพฯ : บริษัท จุดทอง จํากัด,2549), 70. 

: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.), “รายงานการประชุมสัมมนา 
เรื่อง การขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียน,” วันที่ 1 ธันวาคม 2549, 13. 

: สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา. กระทรวงศกึษาธิการ, สานฝน ดวยการคิด 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเสมาธรรม,2548),131-135. 

: กระทรวงศกึษาธิการ, สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล (กรงุเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 32-73. 

: Eric Jensen, Introduction to Brain-compatible Learning, 2nd. (Boston : Corwin 
Press, 2007), 8. 

: Clinton Golding,  “Creating a thinking school,” in Designing a thinking 
curriculum, Susan Wilks  (South Melbourne, Vic. : Aust Council for Ed Research, 
2005), 32. 

: Carol McGuinness, From Thinking Skills to Thinking Classrooms : A review 
and evaluation of approaches for developing pupils' thinking (Nottingham : DfEE 
Publications,1999), 1-3. 

การบริหาร
สถานศึกษาที่

สงเสริม
ทักษะการคิด
ของนักเรียน 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริม ทักษะ
การคิดของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริม
ทักษะการคิดของ เจนเซน(Jensen) 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
ที่สงเสริมทักษะการคิดของ
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะ
การคิดของ แมคกวินเนส (McGuinness) 

แนวคิดการบริหารสถาน ศึกษาที่
สงเสริมทักษะการคิดของโกลดิ้ง 
(Golding) 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยว ชาญ
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ที่สงเสริมทักษะการคิด 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมทักษะการคิด 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 ตัวบงชี ้  หมายถึง ชุดของปจจัย หรือตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน ซึ่งรวมถึงตวัแปร
ประกอบ ที่ชีบ้งบอกสถานภาพ หรือลักษณะการดําเนินงาน หรือผลการดําเนินงานที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน  

การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการตามภารกิจของผูบริหาร ที่ครอบ 
คลุมขอบขายภารกิจดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล และดานการบริหารทั่วไป   โดยมีการกําหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับสภาพการณ และบริบทของสถาน ศึกษานั้น ๆ รูจักเลือกใช และ
ประยุกตหลักการ เทคนิควิธีการบริหาร ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มาใชใหเกิด
ประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมาย  

ทักษะการคิด หมายถึง  หมายถึง ความรูความสามารถ ความชํานาญในการคิด และ
สามารถนําทักษะการคิดไปใชกับสถานการณจริงไดอยางมีประสิทธภิาพ      

สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผาน
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องคกรมหาชน) (รอบแรก พ.ศ. 2544-2548) ที่ไดผลประเมินดี ในทุกมาตรฐานการ
ชี้วัด 

การบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร  การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการพัฒนาแหลง
เรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน 
ศึกษา  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกครอบ ครัว และชุมชน และการประสานความรวม 
มือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

การบริหารงบประมาณ  หมายถึง การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เกี่ยวกับการจัดทําและเสนองบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา  การบริหารการเงิน  และการบริหารพัสดุและสินทรัพย 

การบริหารงานบุคคล หมายถึง การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับ
การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง และการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

 การบริหารทั่วไป หมายถึง การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
การวางแผนการบริหารการศึกษา  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  งานเทคโนโลยี
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เพ่ือการศึกษา  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
และ การประชาสัมพันธการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

16

 
บทที่ 2 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของ

นักเรียน”  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยแนวคิด
เกี่ยวกับตัวบงชี้  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับทักษะการคิด และแนวคิดการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริม
ทักษะการคิด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวบงชี้ ( Indicator ) 

 ความหมายตัวบงชี้  
มีผูใหความหมายของคําวา “ตัวบงชี้” ในลักษณะตางๆ ดังนี้ 
เมธี   ครองแกว   ไดใหความหมายของตัวบงชี้วา เปนเครื่องมือบอกทิศทางวา 

การพัฒนา หรือการดําเนินกิจกรรมที่เปนนโยบายสาธารณของรัฐในแตละเรื่องไดไปถึงจุดใด
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายแคไหน ซึ่งเปนเรื่องของการดูสัมฤทธิผลของงานหรือระบุ
ผลสําเร็จของงาน31 

ศักดิ์ชาย เพชรชวย  ไดกลาวไววา ตวับงชี้หมายถึง สารสนเทศที่บงบอกสภาพ  
การณหรือสภาวะอยางใดอยางหนึ่งในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ซึ่งสารสนเทศดังกลาวอยู
ในรูปของคาทีส่ังเกตไดเปนตัวเลข ขอความ องคประกอบ ตัวแปร หรือปญหาที่เกิดขึ้นในชวง
ใดชวงหนึ่ง โดยการนําตัวแปร หรือขอเท็จจริงสัมพันธกันเพื่อใหเกดิคุณคา ซึ่งสามารถที่จะ
ชี้ใหเห็นถึงสภาพการณการดําเนินงานที่ตองการศึกษา เม่ือเทียบกบัเกณฑและมาตรฐานทีต่ั้ง
ไว32 

เอมอร  จังศิริพรปกรณ ไดกลาวถึงตัวบงชี้ไววา หมายถึง สารสนเทศเชิงปริมาณ 
หรือตัวประกอบ ตัวแปรที่บงบอกถึงสิ่งที่ตองการตรวจสอบ หรือสถานการณที่สะทอนลักษณะ
                                                 

31  เมธี  ครองแกว, รายงานการศึกษาเพื่อจัดทําเครื่องชี้วัดสําหรับประเมินผลการ
พัฒนาของกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพฯ: สํานักนโยบายและแผน สํานักปลัดกระทรวง
มหาดไทย 2540). 

32 ศักดิ์ชาย  เพชรชวย,  “การพัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร
ในสถาบันราชภัฎ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 14. 
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การดําเนินงาน ทําใหสามารถวินิจฉัยและชวยชี้บทบาทหนาที่ ตลอดจนปญหา อุปสรรคของ
การดําเนินงานในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง33 

เบอรสตายน โอกส และกุยตัน (Burstein, Oakes and Guiton)  ไดใหความหมาย
ของตัวบงชี้ไววา ตัวบงชี้เปนคาสถิติที่ใหสารสนเทศเกี่ยวกับสถานะ คุณภาพ หรือผลการ
ปฏิบัติงานของระบบการศึกษา ซึ่งอาจจะเปนคาสถิติเฉพาะเรื่องหรือคาสถิติรวมก็ได โดย
จะตองมีเกณฑมาตรฐานสําหรับการตัดสินใจ34  

จอหนสโตน (Johnstone) กลาวไววา ตัวบงชี้ หมายถึง สารสนเทศที่บงบอก
ปริมาณเชิงสัมพันธหรือสภาวะของสิ่งที่มุงวัดในเวลาใดเวลาหนึ่งโดยไมจําเปนตองบงบอก
สภาวะที่เจาะจงหรือชัดเจนแตบงบอกหรือสะทอนภาพของสถานการณที่เราสนใจเขาไป
ตรวจสอบอยางกวาง ๆ หรือใหภาพเชิงสรุปโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใน
อนาคต35 

ฮอพกินส และลีสค (Hopkins & Leask) ใหความหมาย ตัวบงชี้ วา เปนขอความที่
เปรียบเทียบความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งตัวบงชี้นี้สามารถ
นํามาวัดและตรวจสอบได ตัวบงชี้ยังมีประโยชนตอการตั้งวัตถุประสงคและเปาหมาย  ทําให
เขาใจวัตถุประสงคไดงายขึ้น การสรางตัวบงชี้ควรทําใหแคบลง และอางอิงถึงกระบวนการที่จะ
ใชวัดเชิงลึก เชิงคุณภาพ และใชเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึง ทั้งน้ีตัวบงชี้จะตองเปนทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ36 

                                                 
33 เอมอร  จังศิริพรปกรณ,  “การพัฒนาตัวบงชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของ

ครอบครัว นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญา 
มหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 5. 

34 Leigh Burstein, JeannieOakes, and Gial Quiton, “Education indicator”  
Encyclopedia of educational research, 6th ed. (New York : Macmillan, 1992).  

35James N. Johnstone, Indicator of Education Systems (London : Kogan 
Page,1981), 6. 

36 David Hopkins, Marilyn Leask , Kath Aspinwall,1989 : 6-7, quoted in  Kath 
Aspinwall,  Managing Evaluation in Education: A Developmental Approach  ( New York 
: Routledge,1992), 140. 
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โมด กลันเซล และชม็อก ( Moed, Glänzel and  Schmoch) ใหความหมายของคํา
วาตัวบงชี้ไววา เปนการวัดที่แสดงออกมาใหเห็นภายนอกโดยอาศัยการคาดการณ37 

จากความหมายของตัวบงชี้ที่กลาวมาแลว สรุปไดวา  ตัวบงชี้เปนสิ่งที่กําหนดขึ้น
เพ่ือชี้อะไรบางอยางที่ตองการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํามาใชในเรื่อง
การประกันคุณภาพ  โดยมุงการชี้ไปที่การปฏิบัติงานของคนในสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพของผลผลิตของสถานศึกษา 
  
 ลักษณะของตัวบงชี้ทางการศึกษา 

ลักษณะ หรือคุณสมบัติของตัวบงชี้ที่ดี ตองมีการแสดงคาเชิงปริมาณ และคุณภาพ
เปนตัวเลขเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวได ลักษณะหรือคุณสมบัติของตวับงชีท้ี่
ดี มีผูกลาวถึงไวอยางหลากหลาย  ดังนี้ 
   จอหนสโตน (Johnstone)  สรุปลักษณะของตัวบงชี้ เพ่ือใหเขาความหมายของตัวบงชี้
ไว 5 ประการ ดังนี้ 

1.ตัวบงชี้ไมจําเปนตองชี้บอกสิ่งตางๆ หรือบงบอกสิ่งตางๆไดอยางแมนยํา  
ตัวบงชี้เปนเพียงตัวบอกหรือตัวบงชี้สิ่งตางๆในลักษณะการประมาณ อาจจะมากกวาหรือนอย
กวาความเปนจริงบาง 

2.ตัวบงชี้จะประกอบดวยตัวแปรหลายๆตัวตัวแปรที่มีความเกี่ยวของกัน 
เพ่ือที่จะบงบอกหรือบงชี้ใหเห็นถึงลักษณะกวางๆ ของสภาพการณของระบบนั้นๆ 

3. ตัวบงชี้ที่ใชชี้ปริมาณของสิ่งใด ควรกําหนดในลักษณะปริมาณ หรือคิด 
เปนคาตัวเลขได ไมใชกําหนดในลักษณะการบรรยายขอความลวนๆ 

4. ตัวบงชี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลเวลาหนึ่ง หรือระยะหนึ่ง ซึ่ง 
อาจจะเปนชวงระยะเวลาใดก็ได ขึ้นอยูกับความไวของการผันแปรของระบบที่นํามากําหนดตัว
บงชี้ 

5. ตัวบงชี้ควรตองพัฒนามาจากการรวบรวมอยางเปนระบบ ดวยวิธีการ 
ศึกษาวิจัย เพราะจะทําใหดัชนีที่พัฒนาขึ้นมีความนาเชื่อถือ38 
  
 
                                                 

37 H. F. Moed, Wolfgang Glänzel, Ulrich Schmoch, Handbook of Quantitative 
Science and Technology Research: The Use of Publication and Patent Statistics in 
Studies of S & T Systems (New York : Springer, 2004), 22. 

38 James N. Johnstone, Indicator of Education Systems (London : Kogan 
Page,1981), 6. 
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แอชเวอรธ และ ฮารเวย  (Ashworth & Harvey)39 และคาวแมน (Cowman)40 
กลาวถึงการพัฒนาตัวบงชี้ทางการศึกษาที่ดีวา ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. มีความสอดคลองกับพันธกิจของสถาบัน ครอบคลุมบทบาทหลักของ  
สถาบันรวมทั้งครอบคลุมองคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งในดานปจจัยนําเขา 
กระบวนการและผลผลิต 

2. สามารถนํามาใชควบคุมและประเมินการศึกษาการจัดการศึกษาของ 
สถาบัน หรือเปนการประเมินตนเอง(Self Evaluation) เพ่ือนําผลการประเมินตนเองที่ไดมา
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนา การจัดการศึกษาของสถาบัน รวมทั้งนํามาใชในการวางแผน และ
การตัดสินใจ เพ่ีอการจัดการศึกษาของสถาบัน 

3. มีความตรง (Validity) มีความเชื่อม่ัน (Reliability) และเปนที่ยอมรับของ 
บุคลากรที่เกี่ยวของในสถาบันมีความชัดเจน ไมคลุมเครือ (Unambiguous) และไมผันแปรงาย 
(Not Susceptibility)  

จากความหมายลักษณะของตัวบงชี้ที่นักวิชาการไดกลาวมาแลว สรุปไดวา ตัวบงชี้ มี
ลักษณะเปนขอความที่บงบอกสภาพหรือสภาพการณในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทั้งในเชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพของสภาพการณนั้น ๆ เปนการนําขอมูล ตัวแปร หรือ ขอเท็จจริง มา
สัมพันธกัน  เ พ่ือให เกิดคุณค าที่ สามารถชี้ ให เ ห็นลักษณะของสภาพการณนั้ น  ๆ 
 
ประเภทของตัวบงชี้  

ตัวบงชี้ทางการศึกษา แบงไดหลายประเภทและชนิด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวิธีการและเกณฑ
ในการแบง เชนแบงโดยอาศัยแนวคิดของวิธีการสรางตัวบงชี้  แบงโดยอาศัยวิธีการนําตัวแปร
ไปใช  แบงตามวิธีการแปรผล  แบงตามลักษณะหรือสเกลวัด  แบงตามชวงเวลา  แบงตาม
ระดับการวัด  แบงโดยอาศัยแนวคิดเชิงระบบ หรือแบงโดยอาศัยการตีคาของตัวบงชี้ 

สําหรับในการศึกษาครั้งนี้  จะกลาวถึงเฉพาะการแบงประเภทของตัวบงชี้ทาง
การศึกษาโดยอาศัยแนวทางการใชตัวแปรตางๆมากําหนดเปนตัวบงชี้ ซึ่งจอหนสโตน 
(Johnstone) แบงตัวบงชี้ออกเปน 3 ประเภท คือ 
                                                 

39 Allan Ashworth and Roger Charles Harvey, Assessing Quality in Further and 
Higher Education (London : Jessica Kingsley Publishers,1994). 

40 Seamus Cowman, “Student Evaluation : a performance indicator  of Quality 
in Nurse Education,” Journal of Advanced Nursing (1996) : 24 : 625-632, quoted in  
Roger Watson and others, Nursing Research: Designs and Methods (Oxford : 
Churchill Livingstone, 2008). 
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    3.1. ตัวบงชี้ที่เปนตัวแทน ( Representative indicators )  เปนการเลือกเอา 
ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมาเปนตัวแทน เพ่ือชวยชี้สภาพใดสภาพหนึ่ง หรือบงชี้ลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งในระบบการศึกษา ตัวบงชี้ประเภทนี้ใชในการวิจัย งานบริหารและวางแผน การ
เลือกเอาเฉพาะตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมาใชเปนตัวบงชี้เพ่ือแสดงความพยายามของการจัด
การศึกษาน้ี  เปนเรื่องที่แตละบุคคลเลือกและกําหนดเอง โดยมิไดมีเหตุผลอางอิงชัดเจนวา 
เหตุใดจึงเลือกตัวแปรนี้ ไมเลือกตัวแปรอ่ืน การขาดเหตุผลอางอิงเชนน้ี เปนผลทําใหไม
สามารถสรุปผลทั่วไปได หรือไมสามารถนําไปเปรียบเทียบระหวางงานวิจัยที่คลายคลึงกัน 
หรือเปรียบเทียบระหวางประเทศได   

3.2 ตัวบงชี้เด่ียว ( Disaggregate Indicators ) เปนตัวบงชี้ที่นํามาแยกยอย 
ใหเปนสวนละเอียดลึกลงไปเฉพาะเมื่อใชตัวแปรตัวใดตัวหน่ึงอธิบายเรื่องใดเรื่องหน่ึง ดังน้ันจึง
ไมเหมาะที่จะนํามาใชอธิบายลักษณะของระบบการศึกษาโดยรวม ตัวบงชี้ประเภทนี้ตองอาศัย
ความหมายของตัวแปรเพื่ออธิบายแตละสวนหรือแตละองคประกอบของระบบการศึกษา และ
โดยหลักการ  ตัวแปรที่กําหนดแตละตัวจะเปนอิสระจากตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ือมิใหมีขอมูลซํ้ากันใน
ชุดของตัวบงชี้ หรือที่แทจริงเปนตัวแปรซึ่งถูกนํามาจําแนกออกมาโดดๆ หรือเด่ียวๆ นี้ จะ
ชวยใหใหไดขอมูลที่ชัดเจนของแตละเรื่อง  หรือแตละองคประกอบ หรือแตละสวนของระบบ
การศึกษา ซึ่งถาจัดดําเนินการใหครบถวนทั้งระบบ ก็จะมีตัวแปรจํานวนมาก 

3.3 ตัวบงชี้ผสม หรือตัวบงชี้รวม (Composite Indicators) ลักษณะของดัชนี 
ประเภทนี้เปนการรวมตัวแปรทางการศึกษาซึ่งเปนตัวแปรเดี่ยวๆ จํานวนหนึ่งเขาดวยกันดวย
วิธีการทางคณิตศาสตร และมีการถวงน้ําหนักของตัวแปรแตละตัว  ซึ่งคาที่ไดของตัวบงชี้นี้จะ
เปนเปนคาบงชี้รวมเพ่ือบงบอกถึงสภาพโดยรวม ของระบบการจัดการศึกษา และสามารถ
อธิบายสภาพการณของระบบการศึกษาไดดีกวาตัวบงชี้ที่เปนตัวแทนและตัวบงชี้เด่ียว41 
 
ความสําคัญของตัวบงชี้  
 เบอรสตายน โอกส และกุยตัน (Burstein, Oakes and Guiton)  ไดสรุปความถึงตัว
บงชี้การศึกษาวามีความสําคัญตอการประกันคุณภาพ (Quality assurance) และการแสดง
ความรับผิดชอบตอหนาที่ (accountability)  มีความสําคัญตอการกําหนดเปาที่ตรวจสอบได 
(Benchmarking) ในดานการประเมินผลของระบบการศึกษา มีความสําคัญตอการกํากับและ
ประเมินผลระบบการศึกษา การจัดอันดับการศึกษา การประกันคุณภาพและการแสดงความ
รับผิดชอบตอหนาที่ การกําหนดเปาหมายที่ตรวจสอบได การปรับปรุงพัฒนาระบบการศึกษา

                                                 
41

 James N. Johnstone, Indicator of Education Systems (London : Kogan 
Page,1981),15-17. 
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โดยใชผลการประเมินเปนแนวทางซึ่งตัวบงชี้ประเภทนี้เรียกวา ตัวบงชี้เชิงปฏิบัติการ 
(Performance indicators) สรุปไดวา ตัวบงชี้ทางการศึกษามีความสําคัญดังตอไปน้ี 

1. ใชในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 
2. ใชในการวางแผนการดําเนินงานทางการศึกษาเพื่อใหบรรลุผลตามตองการ 
3. ใชในการกํากับดูแล และประเมินระบบการศึกษา และการประกันคุณภาพ 
4. ใชในการกําหนดเกณฑมาตรฐานการศึกษาที่ดีที่สุด เพ่ือการเทียบเคียง42 
จากแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับความสําคัญของตัวบงชี้ดังกลาว จึงสรุปไดวา ตัวบงชี้

มีความสําคัญในการสรางความชัดเจนในการกําหนดนโยบาย การดําเนินงาน การประเมินผล
ขององคกร 

 
การสรางและการพัฒนาตัวบงชี้  

วิธีการสรางและการพัฒนาตัวบงชี้ทางการศึกษามี 3 วิธีดวยกัน คือ 
1. การสรางตัวบงชี้โดยอาศัยแนวคิดในการสรางและการนําไปใช 

การสรางตัวบงชี้ประเภทนี้ แบงไดเปน 2 วิธี วิธีแรก คือ การสรางตัวบงชี้ใน 
ลักษณะที่เปนตัวบงชี้ตัวแทน ( representative indicator ) โดยการเลือกตัวแปรที่มีอยูมาใช 
สวนวิธีที่สอง คือ การสรางตัวบงชี้รวม โดยการนําเอาตัวแปรจํานวนหนึ่งมารวมกัน หรือผสม
กัน โดยมีขอตกลงเบื้องตนวาตัวแปรเหลานั้นมีความสัมพันธกัน แตอาจไมมีการกําหนดคา
น้ําหนักใหกับตัวบงชี้แตละตัว การรวมตัวแปรแบบนี้มักกําหนดขึ้นเพ่ือนําไปใชในงานเฉพาะ
อยาง ซึ่งอาจมีความลําเอียงได ขึ้นอยูกับบุคคลที่เลือกหรือจัดกลุมตัวแปร 

2. การสรางตัวบงชี้โดยอาศัยทฤษฎี 
การสรางตัวบงชี้ประเภทนี้ เปนการสรางโดยอิงผูเชี่ยวชาญ มีวิธีการคือ การ 

รวมตัวแปรจํานวนหนึ่งเขาดวยกันโดยวิธีการทางเลขคณิต ซึ่งตัวแปรเหลานั้นจะถูกเลือกมา
ตามลําดับความสําคัญ และมีความสัมพันธกัน โดยกําหนดคาน้ําหนักใหกับตัวแปรแตละตัว
โดยอาศัยฐานแนวคิดหรือทฤษฎีที่มีอยู และสังเคราะหขึ้นเปนตัวบงชี้ ซึ่งวิธีการนี้มีขอดีคือ 
ประหยัดเวลา คาใชจาย ใชเวลาในการเก็บขอมูลนอย แตมีขอเสียคือ เปนความคิดของคน
เพียงกลุมเดียว 

3. การสรางตัวบงชี้โดยอาศัยขอมูลเชิงประจักษ 
วิธีนี้คลายกับวิธีที่สอง แตมีสวนที่ตางกัน คือ ในการตัวบงชี้โดยอาศัยทฤษฎี  

การเลือกกําหนดน้ําหนักนั้นกําหนดจากลําดับความสําคัญ แตการสรางตัวบงชี้โดยอาศัยขอมูล 

                                                 
42 Leigh Burstein, Jeannie Oakes and Gial Quiton, “Education indicator,” 

Encyclopedia of educational research, 6th ed. (New York : Macmillan, 1992), 379 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

22

เชิงประจักษเปนการกําหนดน้ําหนักจากการวิเคราะหขอมูลชุดหน่ึง และดูความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยวิธีการทางสถิติ เชน factor analysis , 
cluster analysis , regression และ Guttmann scale แลวนําผลการาวิเคราะหมาจัดกลุมตัว
แปร ซึ่งวิธีการนี้มีขอดีคือ ขอมูลมีความนาเชื่อถือ แตใชเวลามาก และสิ้นเปลืองคาใชจาย 

ในการสรางตัวบงชี้นี้ไมมีหลักเกณฑตายตัววาควรใชวิธีการใด เพราะมีสิ่งที่ตอง
พิจารณาหลายประการ เชน ขอจํากัดในเรื่องของเวลา / งบประมาณ ประโยชนในการนําไปใช 
ลักษณะของตัวแปรที่นํามากําหนดเปนดัชนีหรือตัวบงชี้ เปนตน ซึ่งในบางครั้งอาจใชหลายวิธี
ผสมกันได ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในแตละสถานการณ 

 
 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษา 
 

ความหมายการบริหารสถานศึกษา 
 วิลาวัลย  ไพโรจน  สรุปความหมายการบริหารสถานศึกษาวา หมายถึงการ
ดําเนินงานของกลุมบุคคลที่จัดกิจกรรมทางการศึกษา เพ่ือสมาชิกในสังคมและประเทศชาติ 
ชวยพัฒนาบุคลิกภาพทั้งสติปญญา รางกาย จิตใจ ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ และอยูในสังคมได
เปนอยางดี และมีความสุขตามสมควรแกอัตภาพ43 

ธีระ  รุญเจริญ  กลาววา ในการจัดการศึกษามีความจําเปนตองอาศัยผูบริหาร
การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทําใหการบริหารสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติประสบผลสําเร็จ  จําเปนตองอาศัยองคกรปฏิบัติ คือ
สถานศึกษาซึ่งหมายถึงการปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดเปน
อยางดี และผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูทําการปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ44 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน กลาววา ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา เปน
ภารกิจหลักของผูบริหารที่จะตองกําหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานไวอยางมีระบบ เพราะถาระบบการบริหารไมดี จะกระทบกระเทือนตอสวนอ่ืนๆของ
                                                 

43 วิลาวัลย  ไพโรจน, “การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร,2540),12. 

44 ธีระ  รุญเจริญ, รายงานวิจัยสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด วี ที ซี คอมมิวเนเกชั่น 
จํากัด ,2545), 64. 
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หนวยงาน  นักบริหารที่ดีตองรูจักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
งานบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว การบริหารน้ัน จะตองใชศาสตรและศิลปทุกประการ เพราะวา
การดําเนินงานตางๆมิใชเพียงกิจกรรมที่ผูบริหารจะกระทําเพียงคนเดียว  แตยังมีผูรวมงานอีก
หลายคนที่มีสวนทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จ ผูชวยงานแตละคนมีความแตกตางกันทั้ง
ดานสติปญญา ความสามารถ ความถนัด และความตองการที่ไมเหมือนกัน จึงเปนหนาที่ที่
ผูบริหารจะนําเอาเทคนิควิธี และกระบวนการบริหารที่เหมาะสมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และ
บรรลุเปาหมายของสถานศึกษา45 
 จากความหมายการบริหารสถานศึกษาของนักวิชาการ  ที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา 
การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการตามภารกิจของผูบริหาร ที่ครอบคลุม
ขอบขายภารกิจที่รับผิดชอบ ไมวาจะเปนดานวิชาการ บริหารงานบุคคล งบประมาณ และการ
บริหารทั่วไป เปนตน โดยมีการกําหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานอยาง
เหมาะสมกับสภาพการณ และบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ รูจักเลือกใช และประยุกตหลักการ 
เทคนิควิธีการบริหาร ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และ
บรรลุเปาหมายของสถานศึกษา คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 
 
ขอบขายการบริหารสถานศึกษา 

สําหรับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนของไทย ไดแบงระบบการบริหารโรงเรียน
ออกเปนงานตางๆ ตามทัศนะของนักการศึกษา และหนวยงานการศึกษา ซึ่งเปนที่ยอมรับของ
วงการศึกษาไทย ดังนี้   

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
โรงเรียนไว 6 งาน คือ 1)งานวิชาการ 2)งานบุคลากร 3)งานกิจการนักเรียน 4) งานธุรการ 5)
งานอาคารสถานที่ และ 6)งานความสัมพันธกับชุมชน46 

กรมสามัญศึกษา ไดวางนโยบายและบทบาทหนาที่ของผูบริหาร จะตองบริหารงานทั้ง 
7 ดาน คือ  1) งานบริการทั่วไป  2) งานธุรการ 3)งานวิชาการ 4) งานปกครองนักเรียน 5)งาน
บริการ 6)งานโรงเรียนกับชุมชน และ 7)งานบริหารอาคารสถานที่ 47 

                                                 
45 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารวิชาการ (กรุงเทพ : ศูนยสื่อสงเสริม

กรุงเทพฯ,2544), 8. 
46 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 

(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544). 
47 กรมสามัญศึกษา,เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2539 (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2539),3-75. 
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แขนงหลักสูตรวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดกําหนด
ภารกิจของผูบริหารการศึกษาไทย โดยจําแนกตามความรับผิดชอบหลัก ดังน้ี 1. งานพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 2. งานบริหารบุคคล 3. งานนิเทศการศึกษา 4. งานบริหารงบประมาณ
และการการเงิน 5. งานบริหารอาคารสถานที่ 6. งานธุรการและบริการสงเสริมการศึกษา 7. 
งานกิจการนักเรียน 8.งานความสัมพันธกับชุมชน 9. งานประเมินผลงานของโรงเรียน48 

กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดขอบขายภารกิจการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 ไว 4 ดาน ดังนี้ 

1. การบริหารงานวิชาการ  อันประกอบดวย 1.1 การพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา 1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 1.3 การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน 1.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.5 การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ 
เทคโนโลยี 1.6 การพัฒนาแหลงเรียนรู 1.7 การนิเทศการศึกษา 1.8 การแนะแนวการศึกษา 
1.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1.10 การสงเสริมความรูดาน
วิชาการแกชุมชน 1.11 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
1.12 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัวองคกร หนวยงาน และสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา 

2. การบริหารงานงบประมาณ อันประกอบดวย 2.1 การจัดทําและเสนอขอ 
งบประมาณ 2.2 การจัดสรรงบประมาณ 2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 2.5 
การบริหารการเงิน 2.6 การบริหารบัญชี 2.7 การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

3. การบริหารงานบุคคล อันประกอบดวย 3.1 การวางแผนอัตรากําลังและ 
กําหนดตําแหนง 3.2 การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 3.3 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 3.4 วินัยและการรักษาวินัย 3.5 การออกจากราชการ 

4.การบริหารงานทั่วไป อันประกอบดวย 4.1 การดําเนินงานธุรการ 4.2  
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.3 งานพัฒนาระบบและเครือขายขอ
ขอมูลสารสนเทศ4.4การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 4.5 การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองคกร 4.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.7 การสงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ 4.8 
การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 4.9 การจัดทําสํามะโนผูเรียน 4.10 การรับนักเรียน 
4.11 การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย4.12 การ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 4.13 งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน4.14 การประชาสัมพันธ
                                                 

48
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หลักและระบบบริหารการศึกษา (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544). 
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งานการศึกษา 4.15 การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคลชุมชน องคกร 
หนวยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 4.16 งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหนวยงานอื่น 4.17 การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน 4.18 งานบริการ
สาธารณะ 4.19 งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น49 

กริฟฟทซ (Griffiths) ไดแบงหนาที่การปฏิบัติงานในโรงเรียนมีหลายดานดังน้ี 1) ดาน
สัมพันธกับชุมชน 2)ดานการปรับปรุงและขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชน 3) ดาน
การจัดหาและพัฒนาบุคลากร และ 4)ดานการจัดหาและรักษาอาคารสถานที่50 

แฮรริส (Harris) ไดจําแนกการบริหารงานโรงเรียนตามหนาที่ภายในโรงเรียนเปน 5 
ดานไดแก 1)งานบริหารดานวิชาการ 2)งานบริหารดานบุคลากร 3)งานบริหารดานธุรการ 4) 
งานบริหารดานกิจกรรมนักเรียน และ 5) งานบริหารทั่วไป51 

แคมปเบลล และคณะ (Campbell and others)ไดเสนอไววางานที่สําคัญของโรงเรียน 
คือ 1)งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 2)งานบริหารกิจกรรมนักเรียน 3)งานบุคคล 4)งาน
อาคารสถานที่ 5)งานธุรการการเงิน และ 6)งานสัมพันธกับชุมชน52 

เซอรจิโอวานนี และคณะ (Sergiovanni and others) ไดกลาววา โรงเรียนมีหนาที่ที่
ตองรับผิดชอบ ดังนี้ 1) งานสรางความสัมพันธกับชุมชน  2) งานกิจการนักเรียน 3)งานพัฒนา
หลักสูตรและการสอน  4) งานบุคลากร  5) งานดูแลสถานที่และบริเวณ  6) งานธุรการ  7) 
งานพัฒนาบุคลากร และ8)งานประเมินผล53 

เบล และ รอดส (Bell and Rhodes) แบงขอบขายการบริหารโรงเรียน แบงออก 7 
ประการ ดังนี้ 1. การวางแผนพัฒนา 2. การบริหารหลักสูตร 3.การพัฒนาบุคลากร 4. การ 
คัดเลือกและแตงตั้งทีมงาน 5. การพัฒนาศักยภาพองคกร 6. การบริหารทรัพยากรบุคคล และ 
7. การบริหารงบประมาณ54 
                                                 

49 กระทรวงศึกษาธิการ,สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล (กรงุเทพมาหานคร:องคการรับสงสิ้นคาและพัสดุภัณฑ,2546), 32-73. 

50 Daniel E. Griffiths, Human Relation in School Administration (New York : 
Appleton-Century Crofts,1965), 5. 

51 Ben M. Harris, Supervision Behavior in Education (New York : Prentice Hall, 
Inc.,1963), 194. 

52 Ronald F. Campbell and others, Introduction to Educational administration, 
5th ed. (Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1979),116. 

53 Thomas J. Sergiovanni and others, Education Governance and 
administration  (New Jersey : Prentice – Hall, Inc., 1980), 260-275. 

54 Les Bell and  Chris Rhodes, The Skills of Primary School Management 
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ศูนยพัฒนาการบริหารการศึกษาประจําภาคใตของสหรัฐอเมริกา (Southern States 
Cooperative Program in Educational Administration)  ไดจําแนกภารกิจของผูบริหาร
การศึกษา ออกเปน 8 ภารกิจดังนี้ 1. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  2. งานกิจการนักเรียน  
3. งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  4. งานบุคลากรโรงเรียน  5. งานอาคาร
สถานที่  6. งานยานพาหนะ  7. งานจัดระบบงาน  8. งานธุรการและการเงิน55 
 จากแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับขอบขายการบริหารสถานศึกษา  ผูวิจัยสรุปไดวา 
ขอบขายการบริหารสถานศึกษาประกอบดวยภาระงาน 4 ดานหลัก ดังนี้ 1. ดานวิชาการ 2. 
ดานงบประมาณ 3. ดานการบริหารงานบุคคล และ 4. ดานการบริหารทั่วไป 
 
การบริหารวิชาการ 
ความหมาย 

การบริหารงานวิชาการ ไดมีผูใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไวดังนี้ 
สุบิน จันทะนันท ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึงการจัด

ประสบการณทุกชนิดภายในโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ ให
นักเรียนมีความประพฤติดี มีลักษณะนิสัยที่ดีและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข56 
    ชัยพฤกษ  เสรีรักษ   ไดกลาวถึงความหมายของการบริหารงานวิชาการไววางาน
วิชาการ  คือ  การจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการเรียนและประสบการณตางๆใหแก
นักเรียนตลอดจนการอบรมศีลธรรมจรรยาและความประพฤติของนักเรียนเพ่ือใหเปนคนดี มี
ความรู ความสามารถ พอที่จะนํามาหาเลี้ยงชีพไดอยางมีความสุข มีความพอใจตามมาตรฐาน
และสภาพความเปนอยูและชวยเหลือเผื่อแผเพ่ือนบานและสังคมตามสมควร57 

                                                                                                                                         
(New York : Routledge, 1996), 1. 

55 Southern States Cooperative Program in Educational Administration, Better 
Teaching in School Administration (Tennessee, George Peabody College for 
Teachers, 1955), 31 

56 สุบิน จันทะนันท, “การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ประถม ศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543), 
15 . 
 57 ชัยพฤกษ  เสรีรักษ, ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูมุงสูผูเรียนเปนสําคัญ, (กรุงเทพฯ :  
พริกหวานกราฟฟก,2543), 161. 
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กมล ภูประเสริฐ กลาววา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง การบริหาร
ที่เกี่ยวกบัการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเปนเปาหมายสูงสุดในภารกิจของสถานศึกษา ซึ่ง
คุณภาพการศึกษาที่คาดหวงั คือ คุณสมบัติอันพึงประสงคที่จะเกิดขึน้แกผูเรียน ไดแก ความรู
ความเขาใจ ความคิด ทักษะ ความสามารถ สุขภาพกาย สุขภาพจิต และคุณลักษณะในดาน
บุคลิกภาพ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม58 

จันทรานี สงวนนาม ไดใหความหมายของการบริหารวิชาการไววา การบริหาร
วิชาการหมายถึง การบริหารงานกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวของกับการปรับปรุง
พัฒนาการสอนใหเกิดผลตามเปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ59 
 ธีระ  รุญเจริญ ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการวาหมายถึงการ
ดําเนินงานทุกชนิดที่สงเสริมพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาใหเปนไปอยาง  มี
ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนงานที่เกี่ยวของกับครูหรือนักเรียนก็ตาม60 
   ปรียาพร วงศอนุตรโรจน กลาววา การบริหารงานวิชาการ ถามองในดานกระบวนการ
การดําเนินงานแลว หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง
การเรียนการสอนใหดีขึ้น ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการสอน เพ่ือใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
และจุดมุงหมายของการศึกษา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน61 

  กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
กิจกรรมทุกอยางในสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
กอใหเกิดการเรียนรู และการศึกษาของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด62   
 วิกค  เฟอรลอง และไฮเบอรเกอร (Vick, Furlong and Heiberger) ใหความหมายการ
บริหารวิชาการวา หมายถึง การวางแผนงานที่ตองรับผิดชอบ ในการติดตามงานที่เกี่ยวกับ

                                                 
58 กมล ภูประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 

เทธีทิปส,2545), 5-6. 
59 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : 

บุคพอยท, 2545), 142. 
60

  ธีระ  รุญเจริญ,  รายงานวิจัยสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย,125. 

61 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร : ศูนยสื่อ
เสริมกรุงเทพฯ,2546), 2. 

62
 กระทรวงศึกษาธิการ,สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : องคการรับสงสิ้นคาและพัสดุภัณฑ,2546), 99.   
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วิชาการทั้งหมด ซึ่งเปนภาระงานที่ใหญกวางานบริหารทั่วๆไป  และเปนสิ่งที่ไดรับมอบหมาย
ภายจากองคกร63  
  ฟราย, เคทเทอริดจ และ มารแชล (Fry, Ketteridge and Marshall) ใหความหมาย
ของการบริหารวิชาการวา เปนงานที่กํากับติดตาม ซึ่งสวนใหญจะเปนเรื่องการเรียนการสอน 
การทํางานวิจัย การนิเทศติดตาม การบริหารงานวิชาการและการจัดการ ตลอดจนการรักษา
ความเปนมืออาชีพทางดานการจัดการเรียนการสอน64 
 กอรตัน (Gorton) กลาวถึงการบริหารงานวิชาการวาหมายถึง การดําเนินกิจกรรมทุก
ชนิดในสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและปรับปรุงแกไข การเรียนการสอนของนักเรียนให
ไดผลดี มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งไดแกงานดานหลักสูตร การจัดแผนการเรียน การจัด
ตารางการเรียนการสอน การจัดครูเขาสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร
ทางดานวิชาการ การวัดผลและประเมินผล รวมถึงการนิเทศการสอน65 
   ฟอเรสท และกินเซอร (Forest and Kinser)  ไดใหความหมายการบริหารวิชาการไว
วา เปนงานที่จะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร และการสงเสริมการจัดทําหลักสูตร การ
สอน และการจัดการเรียนรู66 

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การวางแผน
บริหารวิชาการ  มีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล และนําผลที่ไดมาใชพัฒนาประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 

 
ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษาและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ 
พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดังน้ันจึงมีความ

                                                 
63 Julia Miller Vick, Jennifer S. Furlong, Mary Morris Heiberger,  The Academic 

Job Search Handbook, 4th ed. (Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2008), 
7. 

64 Heather Fry, Steve Ketteridge and Stephanie Marshall, A Handbook for 
Teaching and Learning in Higher Education: Enhancing Academic Practice, 3rd ed. 
(New York  : Taylor & Francis, 2009), 3. 

65 Richard A. Gorton, School Administration and Supervision: Leadership 
Challenges and Opportunities , 2nd ed. (Ohio : W.C. Brown Co, 1983), 158 – 164. 

66 James Forest and Kevin Kinser, Higher Education in the United States: An 
Encyclopedia (Oxford : ABC-CLIO 2002), 1. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

29

จําเปนที่ผูบริหารและครูตองทําความเขาใจกับความสําคัญของงานวิชาการซึ่งในเรื่องนี้ไดมี
นักการศึกษาและนักวิชาการไดใหทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญของการบริหารงานวิชาการไว
ดังนี้ 

พิชัย เสงี่ยมจิตต กลาววา การบริหารงานวิชาการมีความสําคัญอยางยิ่งและจัดวาเปน
งานหลักในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งน้ีเพราะการจัดการศึกษาเปนการวางพื้นฐาน
ในการพัฒนาคน ใหสามารถแสวงหาความรู กาวม่ันทันโลก สามารถปรับตัวอยูไดอยางมี
ความสุข67 

อัญชลี โพธิ์ทอง และสมศักดิ์ คงเที่ยง กลาววา งานที่ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ตองดําเนินการในโรงเรียนมีอยู 6 งาน งานวิชาการเปนงานที่สําคัญที่สุด สวนงานอื่นๆ เปน
งานที่สนับสนุนใหการดําเนินงานวิชาการสมบูรณยิ่งขึ้น กลาวคือ โรงเรียนสามารถพัฒนา
นักเรียนใหมีความรู ความสามารถมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามจุดหมายของหลักสูตรได68 

ประเทือง สังขนาค  กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนงานที่สําคัญสําหรับ
สถานศึกษา เพราะเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของ
การศึกษากระบวนการบริหารงานวิชาการจะเกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนตั้งแต
การวางนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนา การจัดดําเนินการสอน การบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา และการวัดผลและประเมินผล รวมทั้งการ
ติดตามผลการศึกษาโดยมีบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวย
ผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนาคณะวิชา หัวหนาแผนกวิชา ครูอาจารยผูสอน ตลอด จน
ผูเกี่ยวของอ่ืนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ69 

กมล ภูประเสริฐ   กลาววา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเปนการพัฒนา 
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่คาดหวัง ประกอบดวยงานหลายๆดาน ไดแก งานเกี่ยวกับ 

                                                 
67 พิชัย เสง่ียมจิตต, การบริหารงานเฉพาะดานในสถาบันการศึกษา (อุบลราชธานี : 

คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี,2542), 4. 
68 อัญชลี โพธิ์ทอง และสมศักดิ์ คงเที่ยง, หลักการและทฤษฎีการบริหารการ

ประถมศึกษา (กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2542), 243. 

69 ประเทือง สังขนาค, ”การบริหารงานวิชาการของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิค
นครนายก” (สารนิพนธ สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ.2545), 18. 
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หลักสูตร หลักสูตรทองถิ่น งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน งานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริง ไมเนนการใชขอสอบเพียงอยางเดียว70 
 กระทรวงศึกษาธิการ  กลาววาการบริหารวิชาการ เปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษา
มีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ71 

จากความสําคัญดังกลาว สรุปไดวาการบริหารงานวิชาการเปนภารกิจหลักของ
ผูบริหารโรงเรียนและถือวาเปนหัวใจของการบริหารโรงเรียน ที่โรงเรียนจะตองดําเนินการให
บรรลุเปาหมายของการศึกษานั่นคือนักเรียนมีความรู คูคุณธรรม เกง ดี มีสุข มีคุณภาพและ
คุณสมบัติที่พึงประสงคตามที่ชาติตองการสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 

ความสําเร็จของสถานศึกษาอยูที่การบริหารงานวิชาการ ซึ่งงานวิชาการมีขอบขาย 
กวางขวางในดานหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยทั่วไปสถานศึกษาที่จัดการศึกษาไมวาจะ
ดานอาชีวศึกษาหรือดานอ่ืนในแตละระดับน้ัน ขอบขายของงานดานวิชาการจะครอบคลุม 
ตั้งแตการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การ
จัดบริการการสอน และการจัดการวัดและการประเมินผล รวมทั้งการติดตามผล ดังน้ันจึงมี
ความจําเปนที่ผูบริหารและครูตองเขาใจกับขอบขายของงานวิชาการ ซึ่งในเรื่องนี้ไดมีนักการ
ศึกษาและนักวิชาการไดใหทัศนะเกี่ยวกับขอบขายการบริหารงานวิชาการไวดังนี้ 

อนุศักดิ์ สมิตสันต ไดกําหนดขอบเขตงานวิชาการไว 7 ดานคือ 
1) งานพัฒนาหลักสูตร หรือการดําเนินงานเพื่อนําหลักสูตรมาใช 
2) งานนิเทศการศึกษา 
3) งานประเมินผลการศึกษา 
4) งานจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือชวยสงเสริมการศึกษาของนักเรียน 
5) งานแนะแนว 
6) งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

                                                 
70

 กมล ภูประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: ทิปสพับบ
ลิเคชั่น, 2545), 6. 

71
 กระทรวงศึกษาธิการ,สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล (กรงุเทพฯ : องคการรับสงสิ้นคาและพัสดุภัณฑ,2546), 36. 
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7) งานประชุมเพ่ือประสานแผนการทํางานและการปรับปรุงปฏิบัติงาน72 
กมล ภูประเสริฐ ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการ  เพ่ือใหผูบริหาร 

สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  9  ประการ  ดังนี้  
1) การบริหารหลักสูตร  
2) การบริหารการเรียนการสอน  
3) การบริหารการประเมินผลการเรียน  
4) การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา  
5) การบริหารพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ  
6) การบริหารวิจัยและพัฒนา  
7) การบริหารโครงการทางวิชาการอื่น ๆ 
8) การบริหารระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ  
9) การบริหารการประเมินผลงานทางวชิาการของสถานศึกษา73 

 ประชุม ผงผาน  ไดสรุปขอบขายงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา ไดดังนี้ 
1) งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
2) งานการเรียนการสอน 
3) งานสื่อการเรียนการสอน 
4) งานวัดผลและประเมินผล 
5) งานหองสมุด 
6) งานนิเทศการศึกษา 
7) งานวางแผนและกําหนดวิธีดําเนินงาน 
8) งานสงเสริมการสอน 
9) งานประชุมอบรมทางวิชาการ74 
ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน กลาววา ขอบขายของงานวิชาการประกอบดวย 
1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ   มีรายละเอียดของงาน ดังนี้ 

1.1 แผนปฏิบัติงานวิชาการ   
1.2 โครงการสอน   
1.3 บันทึกการสอน   

                                                 
72 อนุศักดิ์  สมิตสันต, การบริหารวิชาการ (กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒบางเขน, 2540), 20. 
73 กมล ภูประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา, 9-16. 
74 ประชุม ผงผาน, เอกสารประกอบคําสอนผูนําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร.

(อุบลราชธาน ี สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2545), 80. 
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2. การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือใหการสอนในสถานศึกษาดําเนิน 
ไปดวยดี และสามารถปฏิบัติได จึงตองมีการจัดเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดังนี้ 

2.1 การจัดตารางสอนเปนการกําหนดวิชา เวลา ผูสอน สถานที่ ตลอดจน 
ผูเรียนในแตละรายวิชา 

2.2 การจัดชั้นเรียน เปนงานที่ฝายวิชาการตองประสานกับฝายอาคารสถานที่ 
รวมทั้งการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในหองเรียน 

2.3 การจัดครูเขาสอน การจัดครูเขาสอนตองพิจารณาถึงความพรอมของ 
สถานศึกษาและความพรอมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาชวยสอน 

2.4 การจัดแบบเรียน โดยปรกติสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะ 
ใชแบบเรียนที่กระทรวงกําหนด นอกจากนั้น ครูอาจใชหนังสืออ่ืนเปนหนังสือประกอบ หรือ
จากเอกสารที่ครูเตรียมเอง 

2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอน เปนการพัฒนาครูผูสอนใหกาวทัน 
วิทยาการเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ 
ความกาวหนาของสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม 

2.6 การฝกงาน จุดมุงหมายของการฝกงาน เปนการใหนักเรียนนักศึกษารูจัก 
นําเอาทฤษฎีมาประยุกตใชกับชีวิตจริง ทั้งยังมุงใหผูเรียนไดเห็นปญหาที่แทจริงในสาขาวิชา 
และอาชีพน้ัน เพ่ือใหโอกาสผูเรียนไดเตรียมตัวที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตจริงตอไป 

3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน เปนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และ 
การสงเสริมการจัดหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ไดแก 

3.1 การจัดสื่อการเรียนการสอน เปนสิ่งที่เอ้ือตอการศึกษาของนักเรียน 
นักศึกษาเนนเครื่องมือและกิจกรรมใหครูไดเลือกใชในการสอน 

3.2 การจัดหองสมุด เปนที่รวมหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ และวัสดุอุปกรณที่ 
เปนแหลงวิทยาการ ใหนักเรียนนักศึกษาไดศึกษาและคนควาเพิ่มเติม 

3.3 การนิเทศการสอน เปนการชวยเหลือแนะแนวครูใหเกิดการปรับปรุงแกไข 
ปญหาการเรียนการสอน 

4. การวัดและประเมินผล กระบวนการเพื่อใชเปนเครื่องมือในดานการตรวจสอบและ 
วิเคราะหผลการเรียน75 
 สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ใหความเห็นวางานดาน
วิชาการ  เปนงานหลักที่สําคัญที่สุดในการบริหารและจดัการศึกษาในสถาน ศึกษา  ผูบริหาร

                                                 
75 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริม

กรุงเทพฯ, 2546), 3-4. 
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สถานศึกษาตองมีความรู  ความเขาใจขอบขายเนื้อหาและหลักการบริหาร งานดานวิชาการ
อยางลึกซึ้ง  เกี่ยวกับขอบขายงานวิชาการ  ตอไปน้ี 
 1)  ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
 2)  ดานการจัดการเรียนการสอน 
 3)  ดานการนิเทศภายใน 
 4)  ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 5)  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา76 

ฟอเรส และกินเซอร (Forest and  Kinser)  ไดกําหนดภาระงานดานการบริหาร
วิชาการ ไวดังนี้ 

1) งานกําหนดเปาหมายและมาตรฐาน 
2) งานวางแผนและพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่น ที่สนับสนุนเปาหมายและมาตรฐาน 

 3) งานดานการตลาด 
 4) งานดานบุคลากร (การรับสมัคร การจาง การประเมิน การใหคาตอบแทน) 
 5) การจัดตารางเรียน และการจัดลําดับ (หลักสูตรและการจัดตารางเรียน) 
 6) การจัดชั้นเรียน 
 7) งานดานกฎหมาย 
 8) การวัดประเมินผล และการประกันคุณภาพ 
 9) การแกไขขอขัดแยง 
 10) การเสริมแรง/ขวัญกําลังใจ/คุณธรรมจริยธรรม 
 11) งานที่เกี่ยวของกับกระทรวง 
 12) การจัดสรรงบประมาณ 
 13) การจัดทํารายงานประจําปตอสาธารณชน77 
    กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดขอบขาย/ภารกิจของงานวิชาการไวดังนี้  

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
4) การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยี 
5) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                                                 
76 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ, งานบริหารโรงเรียนการบรหิาร 

งานวิชาการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), 111.  
77 James Forest and Kevin Kinser,  Higher Education in the United States: An 

Encyclopedia (Oxford : ABC-CLIO, 2002), 1. 
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6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8) การนิเทศการศึกษา 
9) การแนะแนวการศึกษา 
10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัวองคกร หนวยงาน และ

สถาบัน 
ซึ่งในแตละขอบขายงาน จะมีแนวทางการปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี ศึกษาวิเคราะห

เอกสารหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา 
และความตองการของสังคม ชุมชน และทองถิ่น วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมิน
สถานภาพสถานศึกษา เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดย
การมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดทําโครงสราง
หลักสูตรและสาระตาง ๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศน 
เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการ
เรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม นําหลักสูตรไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม นิเทศการใชหลักสูตร 
ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร และปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี สงเสริมใหครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครู
จัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด
ของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใช
ความรูเพ่ือปองกันและแกไขปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง จัดใหมี
การนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศที่รวมมือชวยเหลือกัน
แบบกัลยาณมิตร และสงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความ
เหมาะสม 

3.  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาสงเสริมใหครู
จัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระ
การเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรม การเรียนรู  สงเสริมให 
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ครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง จาก
กระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน  จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และ
ผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการ และอ่ืนๆ ตามแนวทางที่ระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน  

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี  ศึกษา วิเคราะห 
วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 
สงเสริมใหครู ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละ กลุมสาระการ
เรียนรู และประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานการ
วิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 
องคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืน 

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
ศึกษา วิเคราะห ความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารงานวิชาการ สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดหาสื่อ
และเทคโนโลยีเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานดานวิชาการ ประสาน
ความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัวองคกร หนวยงาน
และสถาบันอ่ืน และการประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

6. การพัฒนาแหลงการเรียนรู  มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี สํารวจแหลงการเรียนรูที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น ในเขตพื้นที่
การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูแกครู 
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษาในบริเวณ
ใกลเคียง จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู และประสานความ
รวมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษาในการจัดตั้ง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน และสงเสริม สนับสนุนใหครู ใช
แหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยครอบคลุมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

7. การนิเทศการศึกษา  มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ  
และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน
ในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา  ประเมินผลการจัดระบบ และ
กระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือ
พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา และ
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

8. การแนะแนวการศึกษา  มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี   จัดระบบการแนะแนวทาง
วิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และ
กระบวนการเรียนการสอน   ดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนใน
สถานศึกษา   ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
สถานศึกษา และประสานความรวมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณดานการแนะ
แนวการศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 จัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวชี้วัดของกระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   วางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมาย
ความสําเร็จของสถานศึกษา   ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง   ประสานความรวมมือกับ
สถานศึกษา และหนวยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   ประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
และประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปน
ระบบและตอเน่ือง 

10. การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน  มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี  การศึกษา 
สํารวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน จัดใหความรู เสริมสรางความคิด และ
เทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน ทองถิ่น  การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถิ่น เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทาง
วิชาการของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา และสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน ทองถิ่น 

11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน  มี
แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 11.1 ประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาของรัฐเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
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ระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกลเคียง ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ตางเขตพื้นที่การศึกษา 11.2  
สรางเครื่องขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 12.1 สํารวจและศึกษาขอมูลการจัด
การศึกษา รวมทั้งความตองการในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 12.2 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
วิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 12.3 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
จากการศึกษาขอบขายการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการตางๆ 78  

สรุปไดวา การบริหารวิชาการมีขอบขายการปฏิบัติงานที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 1)การ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 4) การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยี 5) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 7) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 8) การนิเทศการศึกษา 9) การแนะแนวการศึกษา 10) การสงเสริมความรูดาน
วิชาการแกชุมชน 11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 12) 
การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัวองคกร หนวยงาน และสถาบัน 
 
การบริหารงบประมาณ 
ความหมาย 

สมนึก  เอ้ือจิระพงษพันธ   ใหความหมายไว คือ งบประมาณ หมายถึงแผนการ
ดําเนินงานอยางเปนลายลักษณอักษรขององคการใดองคการหนึ่ง สําหรับระยะเวลาใดระยะ 
เวลาหนึ่งในภายหนา ซึ่งแผนการดําเนินงานนี้อาจจะมีลักษณะเปนแผนระยะยาว เชน 
งบประมาณทีมี่ระยะเวลา 3 ป  5 ป หรือ 10  ป หรืออาจจะเปนแผนระยะสั้น เชนงบประมาณ
รายเดือน 3 เดือน  6  เดือน  หรือ 1 ป 79 

                                                 
78 กระทรวงศึกษาธิการ,สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล (กรงุเทพฯ : องคการรับสงสิ้นคาและพัสดุภัณฑ,2546), 36-40. 
79 สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ, การบัญชีตนทุน 1 : แนวคดิในการคํานวณตนทุน

ผลิตภัณฑ และหลักการบนัทึกบัญชี (กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2540), 201. 
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ผดุง อัมพรมุนี กลาววา การบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนงานที่จัดทําขึ้นเปนลาย
ลักษณอักษร และแสดงออกมาในรูปของโครงการ กิจกรรมตางๆที่มีการกะประมาณคาใชจาย 
ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนในการลงทุนเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามแผนที่วางไว80 
 กิ่งกนก  พิทยานุคุณ และคณะ   ไดสรุปความหมายของงบประมาณ คือ การจํากัด
วงเงินที่จะใชงบประมาณประจําป     เปนการแสดงวัตถุประสงคที่ฝายบริหารมีอยูในขณะนั้น
ออกมาเปนตัวเลข รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงแผนการดําเนินงาน และวิธีการจัดหาเงินมาใชใน
องคการ ในระหวางปดวย81  

อรชร   โพธิสุข  และมารวย ผดุงสิทธิ์ กลาววางบประมาณ  หมายถึงระบบการ
วางแผนงานที่เกี่ยวของกับตัวเลขทางการเงินสําหรับการดําเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
โดยครอบคลุมถึงวัตถุประสงค  เปาหมาย  และนโยบายในการดําเนินงานขององคการ     
การจัดสรรทรัพยากรไปใชเพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร  และผลที่คาดวา
จะไดรับจากการดําเนินงานตามแผนนั้น ๆ82 
 ณรงค  สัจพันโรจน   กลาววาการบริหารงบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จที่แสดงออกใน
รูปตัวเงิน แสดงโครงการดําเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง แผนน้ีจะรวมถึงโครงการ 
คาใชจาย ตลอดจนถึงทรัพยากรที่จําเปนในการสนับสนุน83   
 ประพันธ   สุริหาร   ไดใหความหมายคําวา งบประมาณ คือ แผนการใชทรัพยากร
การบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง เงิน ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเลข ไมวาจะเปนงบประมาณของ
รัฐบาลหรือธุรกิจเอกชนก็ตาม ยอมจะตองประกอบดวยแผนการจัดหารายรับและแผนการใช
จายตามหลักสากล สําหรับประเทศที่ปกครองโดยระบบประชาธิปไตย งบประมาณจะมีผล
บังคับใช ก็ตอเม่ืองบประมาณไดรับอนุมัติจากรัฐสภาแลวเทานั้น 84 

                                                 
80 ผดุง อัมพรมุนี, การจัดทํางบประมาณ และโครงการในโรงเรียน  (กาญจนบุรี : 

สถาบันราชภฎักาญจนบุรี, 2542),18. 
81 กิ่งกนก พิทยานุคุณ, การบัญชีตนทุน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2545), 152. 
82 อรชร  โพธิสุข  และมารวย ผดุงสิทธิ์, “การงบประมาณ,” ในวิชาการบัญชตีนทุน

และการบัญชีเพ่ือการจัดการ หนวยที่ 11-15 (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
2544), 159. 

83 ณรงค สัจพันโรจน, การจัดทํา อนุมัติ และบริหารงบประมาณแผนดิน : ทฤษฎีและ
ปฏิบัต ิ(กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ, 2543), 2. 

84 ประพันธ สุรหิาร, ศัพททางการบริหาร, พิมพครั้งที่ 5 (ขอนแกน : คลังนานวิทยา, 
2542), 8. 
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นอกจากนี้ อํานวย ทองโปรง และศิริพงษ เศาภายน ไดใหความหมายของงบประมาณ
วาหมายถึง แผนการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่แสดงในรูปตัวเงินที่เสนอตอรัฐสภา ในชวง
ระยะเวลาหนึ่งกลาวคือรัฐบาลจะเสนองบประมาณในรูปของรางกฎหมายตอรัฐสภาเพื่อขอ
อนุมัติดําเนินการตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งในแตละประเทศจะมีกฎหมายกําหนดไววา
รัฐบาลจะตองทําหรือเสนองบประมาณอยางไร 85 
 จิราวรรณ  คงคลาย ใหความหมาย งบประมาณ หมายถึง แผนกลยุทธในการใช
จายเงินของรัฐบาลในชวงระยะเวลาหนึ่งที่ใชในการบริหารประเทศ โดยแสดงถึงแหลงที่มาของ
รายได หรือทรัพยากรที่จะนํามาใชจายตามแผนที่กําหนด86 
 โคลเลอร (Kohler) กลาวถึงความหมายงานงบประมาณโดยทั่วไปหมายถึงแผนการ
คลังที่จะนํามาใชในการควบคุมการปฏิบัติการ และจะตองมีการประมาณตนทุนในอนาคต
แผนการคลังตองมีลักษณะเปนระบบเพื่อตองการใหการใชกําลังคน วัสดุอุปกรณ และ
ทรัพยากรอื่น ๆ เกิดอรรถประโยชนสูงสุด87 

บิสชอฟ แลพ เมสทรี (Bisschoff and Mestry)กลาววา การบริหารงบประมาณ
โรงเรียน หมายถึง กระบวนการที่ทําใหม่ันใจวา โครงสรางการบริหารโรงเรียนและทีมงาน
บริหารโรงเรียนจะมีการวางแผน บริหารจัดการ ทําหนาที่ และควบคุมดูแลเงินทุนของ
โรงเรียน  ที่มุงเปาผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน88  

  สรุปการบริหารงบประมาณ  หมายถึง  แผนเบ็ดเสร็จที่แสดงออกในรูปตัวเงิน  พรอมกับ
แสดงโครงการดําเนินงานทั้งหมดภายในระยะเวลาหนึ่ง ๆ  ตลอดจนการประมาณคาใชจาย  
และทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการใหบรรลุเปาประสงคตามระยะเวลาที่กําหนด
นั่นเอง  

 
ความสําคัญของงบประมาณ 

งบประมาณมีความสําคัญตอประเทศชาติอยูหลายประการ  รัฐบาลสามารถนําเอา
งบประมาณแผนดินมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศใหเจริญกาวหนา  และเปน
                                                 

85 อํานวย ทองโปรง และศิริพงษ เศาภายน, หลักการบริหารงบประมาณและการเงิน
โรงเรียน (กรุงเทพฯ : ขาวฟาง, 2547), 9. 

86 จิราวรรณ  คงคลาย, การบริหารการเงิน การงบประมาณและการสารบรรณใน
สถานศึกษา (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร 2550), 9. 

87 Eric Louis Kohler, A dictionary  for  accountants, 6th ed. (New Jersey : 
Englewood Cliffs, Prentice – Hall, 1983), 224. 

88 Tom C. Bisschoff and Raj Mestry, Financial School Management Explained  
(Cape Town kagiso education, 2003), 5. 
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ประโยชนตอประชาชน ซึ่งผดุง อัมพรมุนี ไดใหความสําคัญกับการวางแผนงบประมาณไวดังน้ี 
ดังตอไปน้ี   

            1. ใชเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ  รัฐบาลสามารถจัดงานตาง ๆ ทุกงานที่รัฐบาล
ประสงคจะดําเนินการไวในงบประมาณตามที่รัฐบาลเห็นวาจําเปนและเปนประโยชนตอ
ประชาชนและตามกําลังเงินที่มีอยู   
            2.ใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  งบประมาณเปนรายจายจํานวน
มหาศาล  การใชจายของรัฐบาลหากใชจายใหดีและถูกตองจะสามารถพัฒนาสภาพความเปนอยู
ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไดอยางมหาศาล   
           3.เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพ  เนื่องจาก
ทรัพยากรหรืองบประมาณของประเทศมีจํากัด  ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองใชงบประมาณใหเปนเครี่
องมือในการจัดสรรหรือใชจายทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
              4.เปนเครื่องมือในการกระจายรายไดประชาชาติที่เปนธรรม  งบประมาณสามารถใชเปน
เครื่องมือในการกอใหเกิดความเปนธรรมในการกระจายรายไดของประชาชน   
           5. เปนเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  และการเงินการคลังของประเทศ  
รัฐบาลสามารถใชงบประมาณเปนเครื่องมือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินและการ
คลังของประเทศ 
           6. ใชเปนเครื่องมือประชาสัมพันธงาน และผลงานที่รัฐบาลจะดําเนินการใหประชาชน
ทราบ  ซึ่งในเอกสารงบประมาณจะเปนที่รวมทั้งหมดของงานและแผนงานของรัฐบาลจะ
ดําเนินการในแตละปทุกดาน เพ่ือประชาชนจะไดทราบวารัฐไดนําภาษีอากรมาทําประโยชน
ใหแกประชาชนในดานใดบาง89 

สํานักงบประมาณ ไดระบุความสําคัญของงบประมาณในสถานศึกษา  ไวดังนี้ 
 1.  ใชเปนเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา  สถานศึกษาแตละแหงมีภารกิจที่ตอง
ดําเนินการมากมาย เพ่ือชวยใหงานดานตาง ๆ  บรรลุมากนอยแคไหน  จะตองเก่ียวพันกับ
งบประมาณของสถานศึกษานั้นๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได งบประมาณจึงเปนปจจัยใหผูบริหาร
ปฏิบัติภารกิจให สอดคลองตามขอบขายงานที่กําหนด  และในขณะเดียวกันจะไดปองกันการ
ปฏิบัติงานที่ไมจะเปนของสถานศึกษาใหลดนอยลงอีกดวย 
 2.  ชวยใหสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เน่ืองจาก
ทรัพยากรไมวาจะเปน  คน  เงิน  และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในสถานศกึษามีอยูจํากัด  เพ่ือการ
ดําเนิน กิจการตาง ๆ  ลวนมีอยางจํากัดทั้งสิ้น วิธีการของงบประมาณจะเปนเครื่องมือในการ

                                                 
89 ผดุง  อัมพรมุนี, การจัดทํางบประมาณและโครงการในโรงเรียน  (กาญจนบุรี : 

สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542), 18-19. 
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ใชจาย หรือ จัดสรรทรัพยากรใหมีประสทิธิภาพสูงสุด  โดยมีการวางแผนการใชจายทรัพยากร  
โดยเฉพาะเรือ่งเงินใหสอดคลองกับรายไดวา  จะจัดเพื่อการดําเนินงานดานใด เทาไร มีการจัด 
ลําดับความสําคัญของงาน โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ การกําหนดระดับ และปริมาณที่ควร
จะใชรวมทั้งการติดตามกํากับการปฏิบตังิานนั้น ๆ  การดําเนินงานของสถานศึกษาจึงสามารถ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุด  ภายใตภาวะทรพัยากรซึ่งมีอยูจํากัด 
 3.  เปนประโยชนในการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน  เนื่องจากงบประมาณไดระบุ
การใชจายเงินแตละงานหรือโครงการไวชัดเจน  จึงสามารถตรวจสอบติดตามการดําเนินการ
ในแตละเรื่องไดวา  ผลของงานที่ไดรับกับเงินที่จายไปนั้น  สอดคลองกันมากนอยแคไหน  
โดยเฉพาะความสัมพันธของเงินกับวัตถุประสงค เปาหมายและระยะเวลาของงานที่ปฏิบัติ 
แตละชวงเวลา นอกจากนั้น ผูบริหารยังสามารถอาศัยงบประมาณเปนเครื่องมือในการประสาน
แผนหรือโครงการตาง ๆ  ภายในสถานศึกษา  เพ่ือใหสามารถชวยกันทํางานสนองนโยบาย 
หรือวัตถุประสงคหลักรวมกัน  ไมขัดแยงหรือตางฝายตางทําไปพรอม ๆ กับการติดตาม   
ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานยอยภายในองคกร  จะเห็นวา
งบประมาณเปนเรื่องสําคัญในฐานะที่จะชวยสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน ได
ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคหลักของสถานศึกษา  เพราะงบประมาณไมเพียงแตจะบอกวา
รายรับ รายจาย จากไหน เทาไร งบประมาณยังชวยใหผูบริหารรูวาจะทําอะไร อยางไร มากนอย
แคไหน ใหสอดคลองกับทรัพยากร  และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดอีกดวยงบประมาณจึงเปน
ปจจัยที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งของผูบริหารสถานศึกษา90 

จากความความสําคัญของงบประมาณที่นักวิชาการไดกลาวแลวนั้น พอสรุปไดวา 
 1. การบริหารงบประมาณ เปนการจัดการในเรื่องการใชจายเงินงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรใหเปนไปตามวัตถุประสงค เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามระยะเวลาที่จะตอง
ปฏิบัติงาน  และถูกตองตามระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ 
 2. แผนการควบคุมงาน  เปนระบบยอยในการบริหารโครงงานและงบประมาณควบคู
กันไป เพ่ือใหงาน  เงินในการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใชเทคนิคในการ
บริหารเปนเครื่องมือในการควบคุม  ติดตามและประเมินงาน 
 3. การประเมินผลเปนขั้นตอนสุดทายของการบริหารงบประมาณและถือวาเปน
ขั้นตอนที่สําคัญอยางหนึ่ง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงานโดยนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 
 

                                                 
90 สํานักงบประมาณ, “เอกสารประกอบการสัมมนาการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547,” มกราคม 2546. 
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ขอบขายการบริหารงบประมาณ 
เทศ  แกลวกสิกรรม ไดแบงขอบขายการบริหารงานงบประมาณ ไวดังนี้  

1. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ เพ่ือเสนอตอหนวยงาน 
ตนสังกัด 

2. การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจาก 
หนวยงานตนสังกัด 

3. การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและการรายงานการใชงบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11. การวางแผนพัสดุ 
12 การกําหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือ 

สิ่งกอสรางที่ใชเงินงบประมาณเพื่อเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
13. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
14.การจัดหาพัสดุ 
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 
16. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
17. การเบิกเงินจากคลัง 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 
19. การนําเงินสงคลัง 
20. การจัดทําบัญชีการเงิน 
21. การจัดทํารายงานทางการเงิน และงบการเงิน 
22. การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน91 

จิตรา พีชะพัฒน ไดศึกษาวิจัยชุดฝกอบรม : ประมวลสาระสําคัญดานบริหารการเงิน 
และสินทรัพยสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ มีเน้ือหาสาระที่ครอบคลุมหนาที่
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐในปจจุบัน แบงเปน 7 โมดูล คือ  
                                                 

91 เทศ  แกลวกสิกรรมและคณะ, การวางแผนการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2545), 50. 
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1) ภาพรวมการบริหารการเงินและสินทรัพยสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของรัฐ 

2) การวางแผนทางการเงินและสินทรัพย  
3) โครงสรางและตําแหนงหนาที่การเงิน  
4) การดําเนินการทางการเงินและสินทรัพย  
5) การบัญชีและการรายงานการเงิน 
6) การควบคุมและการตรวจสอบภายใน  
7) การประเมินผลการดําเนินงานทางการเงิน92 

ความเห็นของคอมบรอค และนันเนอรี่ (Kimbrough & Nunnery) ไดแบงขอบขายของ 
การบริหารงบประมาณของโรงเรียน โดยทั่วไปแลวการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสวน
ใหญจะรวมกับงานของธุรการของโรงเรียน ควรประกอบดวย   

1.  การจัดหาแหลงรายได   
2.  การจัดทํางบประมาณของโรงเรียน   
3.  การควบคุมตรวจสอบการใชเงิน   
4.  การจัดทําและควบคุมตรวจสอบการบัญชี การเงิน   
5.  ความโปรงใส ตรวจสอบได93 

การเนอร (Garner)ไดกําหนดภาระงานของการบริหารงบประมาณของโรงเรียนไวดังนี้ 
1. พัฒนาและจัดเตรียมแผน นโยบายงบประมาณของโรงเรียน 
2. กําหนดบทบาทภาระหนาที่ของคณะกรรมการงบประมาณ 
3. ศึกษาภาระงานงบประมาณ และการนําแผนงานไปปฏิบัติ 
4. การตรวจสอบ และควบคุมการใชงบประมาณ94 

เบิรน และสตีเฟล (Berne & Stiefle) ไดกําหนดขอบขายงานบริหารงบประมาณ ดังนี้ 
1. การวางแผน 
2. การนําไปใช  
3. การประเมินผล 

                                                 
92 จิตรา พีชะพัฒน, “การพัฒนาชุดฝกอบรม : ประมวลสาระสําคัญดานบริหารการเงิน

และสินทรัพย สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ” (วิทยานิพนธ ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548),บทคัดยอ. 

93 Kimbrough, R. B. and Nunnery, M. Y.  Educational administration: An. 
introduction (New York: Macmillan Publishing Co. 1998), 44. 

94 William C. Garner, Education Finance for School Leaders: Strategic 
Planning and Administration (London : Pearson/Merrill Prentice Hall, 2003), 64-66. 
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4. การรายงาน95 
กระทรวงศึกษาธิการไดระบุขอบขายภารกิจงานงบประมาณในสถานศึกษา ดังนี้  

1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ  ประกอบดวย การวิเคราะหและพัฒนา 
นโยบายทางการศึกษา  การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา  และการวิเคราะห
ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  

2. การจัดสรรงบประมาณ ประกอบดวย การจัดสรรงบประมาณในสถาน  
ศึกษา  การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ และการโอนเงินงบประมาณ  

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและ ผลการ 
ดําเนินงาน ประกอบดวย การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน  การ
ประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน  

4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา ประกอบดวย การจัดการ 
ทรัพยากร  การระดมทรัพยากร  การจัดหารายไดและผลประโยชน  กองทุนกูยืมเพ่ือ
การศึกษา  กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา  

5. การบริหารการเงิน ประกอบดวย การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การ 
เก็บรักษาเงิน  การจายเงิน  การนําสงเงิน  การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป  

6. การบริหารบัญชี ประกอบดวย การจัดทําบัญชีการเงิน  การจัดทํารายงาน 
ทางการเงินและงบการเงิน  การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน  การ
บริหารพัสดุและสินทรัพย  การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา  การจัดหา
พัสดุ  การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง การควบคุมดูแล 
บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ96  

ซึ่งในแตละขอบขายงาน จะมีแนวทางการปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ  

1.1 การวิเคราะห และพัฒนานโยบายทางการศึกษา มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
11.1วิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรของหนวยงานเหนือสถานศึกษา ไดแก เปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  1.1.2 
ศึกษาขอตกลงผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการใหบริการสาธารณะทุกระดับไดแกเปาหมาย
                                                 

95
 Robert Berne and Leanna Stiefle,  Issues in School Site-Based Financing in 

Large Cities in the United States in School-Based Financing,1999), 8. 
96

 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา, คูมือการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพมหานคร : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 39 
– 50. 
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การใหบริการสาธารณะ (Public Service  Agreement : PSA) ขอตกลงการจัดทําผลผลิต 
(Service Delivery Agreement : SDA) ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ และผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาที่ตองดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุขอตกลงที่สถานศึกษาทํากับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 1.1.3 ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษา และตามความตองการของสถานศึกษา 1.1.4 
วิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามขอตกลงที่ทํากับเขตพื้นที่การศึกษาดาน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทุน ซึ่งตองคํานวณตนทุนผลผลิตขององคกร และผลผลิต 
งาน / โครงการ 1.1.5 จัดทําขอมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือใชในการ 
วิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 1.1.6 เผยแพร
ขอมูลสารสนเทศใหเขตพ้ืนที่การศึกษาและสาธารณชนรับทราบ  

1.2 การจัดทําแผนกลยุทธ หรือแผนพัฒนาการศึกษา มีแนวทางปฏิบัติ  
ดังน้ี 1.2.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานขอมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวของ 1.2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบตอการจัด
การศึกษา (SWOT) และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 1.2.3 กําหนดวิสัยทัศน (Vision) 
พันธกิจ (Mission) และเปาประสงค(Corporate Objective) ของสถานศึกษา 1.2.4 กําหนดกล
ยุทธของสถานศึกษา 1.2.5 กําหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) และตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) โดยจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ 1.2.6 
กําหนดเปาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธที่สอดคลอง
กับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทํารางขอตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา 1.2.7 จัดทํา
รายละเอียดโครงสราง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 1.2.8 จัดใหรับฟงความ
คิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ เพ่ือปรับปรุงและนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา 1.2.9 เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูที่เกี่ยวของ  

1.3 การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  มีแนวทางปฏิบัติ  
ดังน้ี1.3.1 จัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ใหมีความเชื่อมโยงกับ
ผลผลิตและผลลัพธ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษา พรอมกับวิเคราะหและจัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงาน งานโครงการ เม่ือเขตพ้ืนที่การศึกษาแจงนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให
สถานศึกษาดําเนินการ 1.3.2 จัดทํากรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง (Medium 
Term Expenditure Framework : MTEF) โดยวิเคราะหนโยบายหนวยเหนือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะหผลการดําเนินงานปงบประมาณที่ผานมาของสถานศึกษา 
เพ่ือปรับเปาหมาย ผลผลิตที่ตองการดําเนินการใน 3 ปขางหนา พรอมกับปรับแผนงาน งาน
โครงการ และกิจกรรมหลัก ใหสอดคลองกับประมาณรายไดของสถานศึกษาทั้งจากเงิน
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งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 1.3.3 จัดทําคําขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และ
กรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง เสนอตอเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมสอดคลองเชิงนโยบาย 1.3.4 จัดทํารางขอตกลงบริการผลผลิต (รางขอตกลงผลการ
ปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะตองทํากับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อไดรับงบประมาณ โดยมี
เปาหมายการใหบริการที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา โดยผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  
             2. การจัดสรรงบประมาณ  

2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา  มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้       
 2.1.1 จัดทําขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา เม่ือไดรับ
งบประมาณ 2.1.2 ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแจงผานเขตพื้นที่การศึกษา แจงใหสถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 2.1.3 
ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับจากหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่
การศึกษาแจง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ไดจากแผนการระดมทรัพยากร 
2.1.4 วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงานที่จะตองดําเนินการตามมาตรฐานโครงสรางสายงาน 
และตามแผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ และกําหนด 
งบประมาณ ทรัพยากรของแตละสายงาน งานโครงการ ใหเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณ
ที่ไดรับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 2.1.5 ปรับปรุงกรอบงบประมาณ
รายจายระยะปานกลาง ใหสอดคลองกับกรอบวงเงินที่ไดรับ 2.1.6 จัดทํารายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงานงาน โครงการที่สอดคลองวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับและวงเงินนอกงบประมาณที่ไดตามแผนระดมทรัพยากร 2.1.7 จัดทําขอ
รางตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในสถานศึกษา และกําหนดผูรับผิดชอบ 2.1.8 นําเสนอ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และรางขอตกลงผลผลิต ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษา 2.1.9 แจงจัดสรรวงเงินและจัดทําขอตกลงผลผลิตใหหนวยงานภายใน
สถานศึกษา รับไปดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  

2.2 การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ  มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  2.2.1 
จัดทําแผนการใชงบประมาณรายไตรมาสโดยกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณแลวสรุปแยกเปนรายไตรมาสเปน งบบุคลากร งบอุดหนุน 
งบลงทุน (แยกเปนคาครุภัณฑ และคากอสราง) และงบดําเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ)2.2.2 
เสนอแผนการใชงบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจํางวดเปนรายไตรมาสผานเขต
พ้ืนที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอตอสํานักงบประมาณ  
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2.2.3 เบิกจายงบประมาณประเภทตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป และอนุมัติ
การใชงบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ไดรับงบประมาณ  

2.3 การโอนเงินงบประมาณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ การโอนเงิน ใหเปนไป 
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด  
             3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน  

3.1 การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน มีแนวทางปฏิบัติ 
ดังน้ี 3.1.1 จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินทั้งเงินงบประมาณและเงิน นอก
งบประมาณของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนการใช
งบประมาณรายไตรมาส 3.1.2 จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตาม
ขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ และแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส 3.1.3 จัดทําแผนการกํากับตรวจสอบ
ติดตามและปองกันความเสี่ยงสําหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 3.1.4 ประสานแผนและ
ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบ ติดตามของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 3.1.5 จัดทําขอสรุปผลการตรวจสอบ 
ติดตาม และนิเทศ พรอมทั้งเสนอขอปญหาที่อาจทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ 
เพ่ือใหสถานศึกษาเรงแกปญหาไดทันสถานการณ  3.1.6 รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1.7 สรุปขอมูลสารสนเทศที่ไดและจัดรายงาน
ขอมูลการใชงบประมาณ ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนรายไตรมาสตอเขตพื้นที่
การศึกษา  

3.2 การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้       
3.2.1 กําหนดปจจัยหลักความสําเร็จ และตัวชี้วัดของสถานศึกษา  3.2.2 จัดทําตัวชี้วัด
ความสําเร็จของผลผลิตที่กําหนดตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา 3.2.3 
สรางเครื่องมือเพ่ือการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จ ที่กําหนดไวตามขอตกลง
การใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา 3.2.4 ประเมินแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป
ของสถานศึกษา และจัดทํารายงานประจําป 3.2.5 รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ เขตพ้ืนที่การศึกษา  
           4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

4.1 การจัดการทรัพยากร มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 4.1.1 ประชาสัมพันธให 
หนวยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาใน เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบรายการสินทรัพย
ของสถานศึกษาเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน 4.1.2 วางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
รวมกับบุคคลและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 4.1.3 สนับสนุนใหบุคลากร และสถานศึกษา
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รวมมือกันใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา  

     4.2 การระดมทรัพยากร มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 4.2.1 ศึกษา วิเคราะหกิจกรรม 
และภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง และแผนปฏิบัติการประจําป
ที่มีความจําเปนตองใชวงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายไดงบประมาณไว เพ่ือจัดลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรมใหเปนไปตามความเรงดวนและชวงเวลา  4.2.2 สํารวจขอมูลนักเรียน
ที่มีความตองการไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑการรับทุนทุกประเภท ตั้ง
กรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนไดรับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบขอมูลเชิงลึกพรอมกับให
มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน   4.2.3 ศึกษา วิเคราะหแหลงทรัพยากร บุคคล 
หนวยงาน องคกร และทองถิ่นที่มีศักยภาพใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดตอ
ประสานความรวมมืออยางเปนรูปธรรม 4.2.4 จัดทําแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
และทุนการศึกษา โดยกําหนดวิธีการ แหลงการสนับสนุน เปาหมาย เวลาดําเนินงาน และ
ผูรับผิดชอบ 4.2.5 เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและดําเนินการในรูปคณะกรรมการ 4.2.6 
เก็บรักษาเงินและเบิกจายไปใชตามแผนปฏิบัติการประจําปที่ตองใชวงเงินเพ่ิมเติมใหเปนไป
ตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบวาดวยเงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงคและ
ไมกําหนดวัตถุประสงค  

4.3 การจัดหารายไดและผลประโยชน มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 4.3.1 วิเคราะห
ศักยภาพของสถานศึกษาที่ดําเนินการจัดหารายได และสินทรัพยในสวนที่จะนํามาซึ่งรายได
และผลประโยชนของสถานศึกษา เพ่ือจัดทําทะเบียนขอมูล 4.3.2 จัดทําแนวปฏิบัติ หรือ
ระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได และบริหารรายไดและผลประโยชนตามแตละสภาพ
ของสถานศึกษาโดยไมขัดตอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 4.3.3 จัดหารายไดและ
ผลประโยชน และจัดทําทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจายใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ  

4.4 กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 4.4.1 สํารวจประเภทกองทุน 
และจัดทําขอมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑของแตละกองทุน 4.4.2 สํารวจความตองการของ
นักเรียนและคัดเลือกเสนอใหกูยืมตามหลักเกณฑที่กําหนด   4.4.3 ประสานการกูยืมกับหนวย
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ  4.4.4 สรางความตระหนักแกผูกูยืม4.4.5 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และรายงานผลการดําเนินงาน  

4.5 กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี   4.5.1 จัดระบบ
สวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามกฎหมายทั้งการจัดหา
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และการใชสวัสดิการเพื่อการศึกษา  4.5.2 วางระเบียบการใชเงินสวัสดิการ  4.5.3 ดําเนินการ
จัดสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบ  4.5.4 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบ  
            5. การบริหารการเงิน มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
เก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนําสงเงิน การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ใหเปนไปตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด  
           6. การบริหารการบัญชี  
                6.1 การจัดทําบัญชีการเงิน มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี  6.1.1 ตั้งยอดบัญชีระหวาง
ปงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปดบัญชีงบประมาณปกอน และการตั้งยอดกอนปด
บัญชีปงบประมาณปกอน 6.1.2 จัดทํากระดาษทําการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอน
ปดบัญชีเงินนอก งบประมาณเขาบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชี
สินทรัพยที่เปนบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินคาคงเหลือ) และบัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียน พรอมทั้ง
จัดทําใบสําคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใชจํานวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 6.1.3 บันทึก
เปดบัญชีคงคาง (พึงรับพึงจาย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการดานเดบิตในบัญชีแยก
ประเภท (สินทรัพยและคาใชจาย) และบันทึกรายการดานเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หน้ีสิน 
ทุน รายได) 6.1.4 บันทึกบัญชีประจําวัน ใหครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได 
จากการขายสินคาหรือการใหบริการ การรับเงินรายได การจายเงินงบประมาณ การจายเงิน
งบประมาณใหยืม การจายเงินนอกงบประมาณใหยืม การซื้อวัสดุหรือสินคาคงเหลือ เงินทด
รองจาย เงินมัดจําและคาปรับ รายไดจากเงินกูของรัฐ สินทรัพยไมหมุนเวียน การรับเงิน
บริจาค การรับเงินรายไดแผนดิน การถอนเงินรายไดแผนดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 
การจายเงินใหหนวยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิด  
6.1.5 สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทําการสรุปรายการรับหรือจายเงินผานไปบัญชีแยก
ประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สําหรับรายการอื่นและรายการในสมุด
รายวัน ทั่วไปใหผานรายการเขาบัญชีแยกประเภท ณ วันทําการสุดทายของเดือน 6.1.6 
ปรับปรุงบัญชี เม่ือสิ้นปงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายไดจากงบประมาณคางรับ 
คาใชจายคางจาย/รับที่ไดรับลวงหนา คาใชจายลวงหนา/รายไดคางรับ วัสดุหรือสินคาที่ใชไป
ระหวางงวดบัญชี คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 6.1.7 ปด
บัญชีรายไดและคาใชจายเพื่อบันทึกบัญชีรายไดสูงกวา(ต่ํากวา) คาใชจายในงวดบัญชี และปด
รายการรายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายงวดบัญชี เขาบัญชีรายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม แลว
ใหโอนบัญชีรายไดแผนดินนําสงคลัง เขาบัญชีรายไดแผนดิน หากมียอดคงเหลือใหโอนเขา
บัญชีรายไดแผนดินรอนําสงคลัง 6.1.8 ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารตามรายงานคงเหลือประจําวัน และงบพิสูจนยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบ
ความถูกตองของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความถูกตองของบัญชียอยและ
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ทะเบียน 6.1.9 แกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนขอความผิด 
หรือตัวเลขผิด จากการบันทึกตัวเลขผิดชองบัญชียอยแตยอดรวมถูก โดยการขีดฆาขอความ
หรือตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อยอกํากับพรอมวันเดือนปแลวเขียนขอความหรือตัวเลขที่ถูกตอง  
                   6.2 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้   
6.2.1 จัดทํารายงานประจําเดือนสงหนวยงานตนสังกัดสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และ
กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทํารายงานรายไดแผนดิน รายงาน
รายไดและคาใชจาย รายงานเงินประจํางวด 6.2.2 จัดทํารายงานประจําป โดยจัดทํางบแสดง
ฐานะการเงิน จัดทํางบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดทําโดยวิธีตรง 
จัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดสงรายงานประจําปใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานผานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดสงสํานักงานตรวจเงินแผนดินและ
กรมบัญชีกลางตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด  

6.3 การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน มีแนวทาง 
ปฏิบัติดังนี้ จัดทําและจัดหาแบบพิมพขึ้นใชเองเวนแตเปนแบบพิมพกลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือหนวยงานตนสังกัดหรือสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําขึ้นเพื่อจําหนายจายแจก    
   7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย  

7.1 การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา  มีแนวทางปฏิบัติ 
ดังน้ี  7.1.1 ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสํารวจวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน อาคาร และสิ่งกอ 
สรางทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใชงาน 7.1.2 จําหนาย บริจาค หรือขายทอดตลาดใหเปนไป
ตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไมไดใชประโยชน 7.1.3 จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินที่
เปนวัสดุ ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ ตลอดจนที่ไดจากการบริจาคที่ยังไมไดบันทึกคุมไว โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา 
วันเวลาที่ไดรับสินทรัพย 7.1.4 จดทะเบียนเปนที่ราชพัสดุสําหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสราง
ในกรณีที่ยังไมดําเนินการ และที่ยังไมสมบูรณใหประสานกับกรมธนารักษ หรือสํานักงานธนา
รักษจังหวัดเพื่อดําเนินการใหเปนปจจุบันและใหจัดทําทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเปน
ปจจุบัน  7.1.5 จัดทําระบบฐานขอมูลทรัพยสินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใชโปรแกรมระบบ
ทะเบียนคุมสินทรัพยก็ได ถาสถานศึกษามีความพรอม 7.1.6 จัดทําระเบียบการใชทรัพยสินที่
เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

7.2 การจัดหาพัสดุ มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 7.2.1 วิเคราะหแผนงาน งาน/โครงการ ที่
จัดทํากรอบรายจายลวงหนาระยะปานกลางเพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ตองใชพัสดุที่ยังไมมีตาม
ทะเบียนคุมทรัพยสิน และเปนไปตามเกณฑความขาดที่กําหนดตามมาตรฐานกลาง   7.2.2 
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จัดทําแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในสวนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่รวมมือกับ
สถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นจัดหา  

7.3 การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง มีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้  7.3.1 จัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ 
สิ่งกอสรางในกรณีที่เปนแบบมาตรฐาน 7.3.2 ตั้งคณะกรรมการขึ้นกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
หรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไมเปนแบบมาตรฐานโดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ  
7.3.3 จัดซื้อจัดจาง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ 
จาย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทําสัญญา 
และเม่ือตรวจรับงานใหมอบเรื่องแกเจาหนาที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจายแกผูขาย/ผูจาง  

7.4 การควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 7.4.1 จัดทํา
ทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 7.4.2 กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
ทรัพยสิน 7.4.3 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจายใหเปนไปตาม 
ระบบและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปอยางสม่ําเสมอทุกป 7.4.4 ตรวจสอบ
สภาพและบํารุงรักษาและซอมแซมทั้งกอนและหลังการใชงานสําหรับทรัพยสินที่มีสภาพไม
สามารถใชงานไดใหตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทําจําหนาย หรือขอรื้อถอนกรณีเปนสิ่ง
ปลูกสราง97 

จากแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับขอบขายงานการบริหารงบประมาณ จึงสรุป 
ขอบขายงานการบริหารงบประมาณ  อันประกอบดวย 1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ  
2. การจัดสรรงบประมาณ 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและ
ผลการดําเนินงาน 4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบัญชี 7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
 
การบริหารงานบุคคล 
ความหมาย 
 ธงชัย  สันติวงษ    ไดกลาววา   การบริหารงานบุคคล  หมายถึง ภารกิจหลักของ
ผูบริหาร ที่มุงปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวง ที่เกี่ยวของกับบุคลากร เพ่ือใหปจจัยดานบุคคลของ

                                                 
97 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา, คูมือการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพมหานคร : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 39 
– 50. 
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องคกร เปนทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา ซึ่งเปนผลสําเร็จตอเปาหมาย
ขององคกร98 
 เสนาะ  ติเยาว   ไดใหความหมายวา การบริหารงานบุคคลเปนการจดัระเบียบและ
ดูแลบุคคลใหมากที่สุดอันเปนผลทําใหองคกรเกิดประสิทธิผลตอการทํางาน   รวมถึงความ 
สัมพันธ  อันดีระหวางผูบังคับบัญชาระดับสูงระดับต่ําและเกี่ยวของกับทุกคนในองคกร99  

ธีรยุทธ พ่ึงเทียร และ สุรพล สุยะพรหม   กลาววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือเจาหนาที่ ในองคการใดองคการหนึ่ง นับตั้งแตการสรรหา
คนเขาทํางานการคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การโอน การยาย การฝกอบรม การพิจารณา
ความดีความชอบการเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน การปกครองบังคับบัญชา การ
ดําเนินการทางวินัย การใหพนจากงานและการจายบําเหน็จบํานาญเมื่อออกจากงานไปแลว 
การบริหารงานที่กลาวนี้เพ่ือที่จะใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และใชบุคคลนั้นใหเกิด
ประโยชนแกองคการในดานประสิทธิภาพ100 

พยอม วงศสารศรี   กลาววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ 
ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธตางๆ พิจารณาบุคคลที่อยูในสังคม เพ่ือดําเนินการพิจารณาสรร
หาคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาอยูในองคการ และขณะที่บุคคลเขา
มาปฏิบัติงานในองคการ ไดมีการจัดกิจกรรมพัฒนา ธํารงรักษาใหบุคคลที่คัดเลือกเขามา
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการทํางาน และยังรวมไปถึง
การแสวงหาวิธีที่ทําใหสมาชิกในองคการที่ตองพนจากการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมอยางมีความสุข101 
 ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  กลาววา การบริหารบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหาร 
มีหนาที่เกี่ยวกับงานบุคลากร และ/หรือบุคคลที่ตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคลากรขององคการ 
รวมกันใชความรู ทักษะ และประสบการณในการแสวงหา  การคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มี

                                                 
98 ธงชัย สันตวิงษ, การบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา

พานิช,2542), 3-5. 
99 เสนาะ ติเยาว, การบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งที่ 12. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2543), 7. 
100 ธีรยุทธ พ่ึงเทียร และสุรพล สุยะพรหม, การบริหารงานบุคคลและวิชาความถนดั

เชิงวิเคราะห (กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพสูตรไพศาล, 2543), 2. 
101 พยอม วงศสารศร,ี การบริหารทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุภา, 

2544), 3. 
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คุณสมบัติเหมาะสมใหเขาปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้งดําเนินการธํารง รักษา และพัฒนาให
บุคลากรขององคกรมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน102 

รีบอร (Rebore) ไดใหความหมายของการบริหารงานบุคคลวาหมายถึง ระบบการ
บริหารในโรงเรียน ที่มีตั้งแตการจาง  การรักษา การพัฒนา และการใหแรงจูงใจ เพ่ือเปาหมาย
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 103 
 ซิมมส (Simms) ใหนิยามการบริหารงานบุคคลวา หมายถึงกระบวนการที่ระบุและ
บอกปริมาณของทรัพยากรบุคคลที่มีอยูในปจจุบัน และความตองการในอนาคต ซึ่งจะตองมี
การบอกถึงขอจํากัดในเรื่องความสามารถของทรัพยากรมนุษยขององคกร  เชน  ระบุถึงการ
ขาดการอบรมบุคลากร  และการขาดการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพหรือมีคุณคา และควร
บอกวิธีที่จะนําไปสูเปาหมายประเด็นกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย104 
  โซเรนสัน และโกลดสมิธ (Sorenson and Goldsmith) ไดใหความหมายการบริหาร 
งานบุคคลวา หมายถึง กิจกรรมตางๆที่เกี่ยวพันกับบุคคล หรือกลุมบุคคล หรือเปาหมายของ
โรงเรียนที่ผานการยอมรับของสังคมโดยอาศัยทรัพยากรมนุษย105 

จากแนวคิดดังกลาว  สรุปไดวา การบริหารงานบุคคลหมายถึง กระบวนการบริหารที่
เกี่ยวกับบุคลากรในองคกร ตั้งแตการวางแผนกําลังคน การรับเขาทํางาน การมอบหมายและ
กํากับดูแลใหทํางานไดตามที่กําหนด การธํารงรักษา รวมถึงการตอบแทนผลการทํางาน การ
ประเมินและการพัฒนา ทั้งน้ีเพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร 
 
ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล 
   การบริหารงานบุคคลนั้นมีความสําคัญ เพราะเปนการบริหารงานเชนเดียวกับการ
บริหารทรัพยากรอื่นขององคกร คือผูบริหารพยายามจะตองใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
องคการหรือหนวยงาน ไดมีผูกลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานบุคคลไวดังตอไปน้ี 
นั้นยอมทําไดยากมาก แตถาเปนองคกรธุรกิจเอกชนแลวอาจทําไดสะดวกกวา 
                                                 

102 ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน, การจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 
2542), 9. 

103 Ronald W. Rebore, Human Resources Administration in Education, 6th ed 
(Boston: allyn and Bacon  2001),11. 

104 Helen Simms, Human Resource Planning   (Hertfordshire : Select 
Knowledge Limited 2005), 14. 

105 Richard D. Sorenson and Lloyd M. Goldsmith, The Principal's Guide to 
Managing School Personnel (Boston : Corwin Press, 2008), 3. 
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 ธีรยุทธ พ่ึงเทียร และ สุรพล สุยะพรหม  ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารงาน
บุคคลขององคการ ดังนี้ 

1. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่เกือบจะควบคุมและแกไขไมได ทําใหมีผลกระทบตอสภาพการผลิตของธุรกิจ 
ตลอดไปจนถึงปญหาระดับราคาสินคาที่สูงขึ้นจากราคาน้ํามันและตนทุนการผลิตสูงขึ้น ทําให
สภาพความเปนอยูของประชาชนยากลําบากยิ่งขึ้น และทํานองเดียวกันปญหาหนักอกที่ทุก
หนวยงานจะตองแกไขเพ่ือใหผลผลิตตางๆ สูงขึ้นจากวิธีการของการบริหารงานบุคคลที่
สามารถทําไดถูกตอง 

2. ปจจัยทางดานเทคนิควิทยาการ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากของเทคโนโลยีที่
สงผลใหเทคนิควิธีทํางานตองเปลี่ยนแปลงไปนั้น มีผลกระทบโดยตรงตอสภาพการทํางานใน
องคการมากขึ้นกวาแตกอน เครื่องจักรสมองกลและเครื่องมืออัตโนมัติหลายๆ ชนิด ไดถูก
ยอมรับและนําเขามาทํางานแทนคนดวยเหตุผลความจําเปนหลายๆ ประการ ซึ่งในกรณี
เชนนั้น การตองแกไขใหการอบรมและจัดสรรหนาที่งาน ตลอดจนปรับปรุงกําลังคนในจุดตางๆ
ใหม นับวาเปนสิ่งที่ตองทํา ซึ่งปญหาดานการออกแบบงานใหมใหถูกตอง หรือการตองเรง
พัฒนาคนงานใหมีความสามารถในชวงเวลาสั้นนั้น นับไดวาเปนสิ่งที่ยุงยากที่ตองใชเทคนิค
ตางๆ และการดําเนินงานดวยวิธีการพิเศษหลายๆ ประการจึงไดผล 

3. ปจจัยดานสังคม ปจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดานสังคมนี้จะมีความสําคัญมาก
เปนพิเศษ ในสังคมปจจุบันที่คนมีการศึกษามากขึ้น ความตองการตางๆ ยอมมีมากขึ้นและ
เปลี่ยนชนิดไป ความพอใจในงานและบุคคลและคุณภาพชีวิตนับวาเปนปญหาสําคัญที่สุดของ
คนในยุคปจจุบัน 106 

พยอม วงศสารศรี  ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยไวดังนี้ 
1. ชวยพัฒนาใหองคการเจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษยเปน 

สื่อกลางในการประสานงานกับแผนตางๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเขามาทํางานในองคการ เม่ือองคการไดบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาว ยอมทําให
องคการเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น 

2. ชวยใหบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
อีกทั้งเกิดความจงรักภักดีตอองคการที่ตนปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอผลผลิตของ
องคการ 

3. ชวยเสริมสรางความมั่นคงแกสังคมและประเทศชาติ ถาการบริหาร 

                                                 
106 ธีรยุทธ พ่ึงเทียร และสุรพล สุยะพรหม, การบริหารงานบุคคลและวิชาความถนดั 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสูตรไพศาล, 2543), 3. 
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ทรัพยากรมนุษยดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพแลว ยอมไมกอใหเกิดความขัดแยงระหวาง
องคการและผูปฏิบัติงานทําใหสภาพสังคมโดยสวนรวมมี107 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสําคัญของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาวา 
เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของ
สถานศึกษา เพ่ือดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใต
กฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
การพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง
และกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ108 
   กอรตัน (Gorton) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานบุคคลวา การบริหารงาน
บุคคลเปนหัวใจของการบริหาร เพราะความสําเร็จของงานขึ้นอยูกับคน บรรดาสิ่งตาง ๆ เชน 
สิ่งกอสราง เงิน อุปกรณ ฯลฯ แมจะมีความสมบูรณเพียงใดก็ตาม จะไมมี 109 
   สรุปไดวาการบริหารงานบุคคลนั้นมีความสําคัญคือ ชวยปองกัน และแกปญหาใน
องคกร เปนการสรางเสริมและพัฒนาองคกร เปนการวางแผนกําลังคน สามารถกําหนด
บทบาท หนาที่ของบุคคลไดชัดเจน พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถความชํานาญ 
อยางตอเน่ือง 
 
ขอบขายของการบริหารงานบุคคล 
   มีนักวิชาการที่ไดกลาวถึงขอบขายของการบริหารงานบุคคลไวดังนี้ 
 ธีรยุทธ พ่ึงเทียร  กลาววาการบริหารงานบุคคลมีกระบวนการเปนอันมาก ซึ่งอาจ
ลําดับขั้นที่สําคัญไดดังนี้ 

1. การวางแผนทรัพยากรกําลังคนและการวางนโยบายระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับตัว 
บุคคล 

2. การวางแผนในการจัดอัตรากําลังคนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
3. การวางโครงการปฏิบัติ 
4. กําหนดหนาที่คุณสมบัติของผูปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ 

                                                 
107 พยอม  วงศสารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพฯ :  สุภา จํากัด,                      

คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต,2544), 6. 
108 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัด, การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติ

บุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ,2546), 53. 
109 Richard A. Gorton, School Administration and Supervision: Leadership 

Challenges and Opportunities (Dubuque, Iowa, : W.C. Brown Co, 1983), 226. 
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5. การจัดขั้นตําแหนงงาน 
6. การกําหนดอัตราเงินเดือนคาจาง 
7. การสรรหาคนเขาทํางานและการสอบไล 
8. การคัดเลือกและการบรรจุแตงตั้ง 
9. การทดลองใหปฏิบัติราชการ 
10. การจัดทําทะเบียนและประวัติ 
11. การยายและการโอน 
12. การพัฒนาบุคคล 
13. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
14. การพิจารณาความดีความชอบ 
15. การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
16. การจัดสวัสดิการ 
17. การปกครองบังคับบัญชา 
18. การรักษาวินัย 
19. การใหพนจากงาน 
20. การจัดระบบบําเหน็จ บํานาญ 

 21. การศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล110 
บรรยงค  โตจินดา   ไดกําหนดหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งที่ผูบริหารจะตองคํานึงคือ 

หนาที่ในการบริหารงานบุคคล มีดังนี้ 
1. การวางแผนดานกําลังคน (Manpower Planning) ใหเปนไปตามนโยบายกําหนด 

โปรแกรมรวมกับฝายตาง ๆ เพ่ือไมประสบปญหาขาดแคลนบุคลากร 
2. การจางแรงงาน (Employment) แสวงหา สรรหา รับสมัคร คัดเลือกผูมีคุณสมบัติ

เหมาะกับงาน บรรจุเขามาทํางาน 
3. โยกยาย เลื่อนตําแหนง และใหพนักงานออกจากองคการ (Transfer, Promotion 

and Layoff) 
4. การฝกอบรมและพัฒนา (Training and Development) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 

การทํางานกําหนดโครงการเพิ่มทักษะของผูปฏิบัติงาน โดยจัดฝกอบรมและพัฒนา สํารวจ
ความตองการในการฝกอบรม กําหนดหลักสูตรวิธีการฝกอบรม ขึ้น 

5. การบริหารคาจางและเงินเดือน (Wage and Salary Administration) เพ่ือความ
ยุติธรรมขวัญกําลังใจ ตองคํานึงถึงการจายคาชดเชย (Compensation) รวมมือกับฝายตาง ๆ
                                                 

110 ธีรยุทธ พ่ึงเทียร และสุรพล สุยะพรหม, การบริหารงานบุคคลและวิชาความถนดั 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสูตรไพศาล, 2543), 5. 
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วิเคราะห ประเมินจากแตละตําแหนงงาน ดูวายากงาย ขอบขายความรับผิดชอบมากหรือนอย 
คํานึงถึงภาวะตลาดแรงงานวาควรเปนอัตราเทาไร 

6. จัดการดานสภาพการปฏิบัติงาน (Working Condition) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใช
ใหความสะดวก จัดสิ่งแวดลอม บรรยากาศดีจะชวยใหสุขภาพจิตดี เสริมขวัญกําลังใจ สงเสริม
การผลิต บุคลากรรูสึกในความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health) 

7. ระเบียบวินัย (Discipline) แจงใหทราบขอบังคับ บทลงโทษ 
8. สรางขวัญกําลังใจ (Incentive) 
9. เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางคนงาน (Labor Relations) เพ่ือความสามัคคี 

ทํางานเปนทีมไดดี111 
ศรีธร สุวรรณ   จําแนกขอบขายการบริหารบุคลากรที่ตองปฏิบัติในโรงเรียนไว 8 

ประการคือ 
1. การวางแผนกําลังคนหรือการจัดอัตรากําลังคน 
2. การรับบุคลากรเขาทํางานเมื่อโรงเรียนมีตําแหนง 
3. การคัดเลือกบุคลากร 
4. การนําบุคลากรเขาสูงาน 
5. การพัฒนาบุคลากร 
6. การประเมินบุคลากร 
7. การตอบแทนบุคลากรในรูปของเงินเดือน คาจาง ฯลฯ 
8. การสรางสภาพความมั่นคงในการทํางาน112 
กรมสามัญศึกษา   จําแนกขอบขายการบริหารบุคลากรที่ตองปฏิบัติ 

ในโรงเรียนไว 7 ประการคือ 
1. การทําแผนบริหารบุคลากร 
2. การพัฒนาบุคลากร 
3. การจัดสรรหาบุคลากร 
4. การสรางขวัญและใหกําลังใจ 
5. การมอบหมายงานตามความสามารถ 
6. การถอดถอนและบรรจุแตงตั้ง 
 
 

                                                 
111 บรรยงค  โตจินดา, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ, 2543), 17. 
112 ศรีธร สุวรรณ, การจัดองคกรในโรงเรียนและการจัดการ (เชียงใหม : มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม, 2541), 25. 
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7. ติดตามตรวจสอบและประเมินผล113 
แคสเตท็ (Castette)  เห็นวากรอบแนวคดิและบทบาทการบริหารงานบุคคลตองเกี่ยว 

กับการวางแผน  การจัดองคการ  การวินิจฉัยสั่งการ  และการควบคุม  ซึ่งประกอบดวย
ภารกิจตางๆ ในการปฏิบตั ิ ดังนี้   

1.  การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) 
2.  การสรรหา (Recruitment) 
3.  การคัดเลือก (Selection) 
4.  การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน (Induction) 
5.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal) 
6.  สิ่งตอบแทน (Compensation) 
7.  การพัฒนา (Development) 
8.  การเจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง (Collective Negotiations) 
9.  ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (Security) 
10.  การใหบริการตอเน่ือง (Continuity of Service) 
11.  การใหบริการขอมูลขาวสาร (Information)114  
รีบอร (Rebore) กลาววาภาระงานของการบริหารบุคลากรในโรงเรียนประกอบดวย 

 1. การวางแผนดานทรัพยากรมนุษย(Human Resources Planning) 
 2. การแสวงหาบุคลากร (Recruitment of Personnel) 
 3. การคัดเลือกบุคลากร (Selection of Personnel) 
 4. การวางตําแหนงและการนําเขาสูงาน (Placement and Induction of Personnel) 
 5. การพัฒนาทีมงาน (Staff Development) 
 6.การประเมินผลงาน (Appraisal of Personnel) 
 7. การใหคาตอบแทน (Compensation of Personnel) 
 8. การไกลเกลี่ยขอขัดแยง (Collective Negotiations)115 

แฮริส และ มังค  (Harris & Monk)  ไดกําหนดภาระงานหลักของการบริหารงานบุคคล
ไว 4 ประการ ดังนี้  
                                                 

113 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัด, การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติ
บุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 32. 

114 William B. Castetter, The Personnel Function in Educational Administration,  
5th ed. (New York : Macmillan, 1992), 35. 

115 Ronald W. Rebore, Human Resources Administration in Education,  6th ed. 
(Boston : allyn and Bacon,  2001), 11. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

59

1. การแสวงหาบุคลากร (Recruitment) 
2. การคัดสรรบุคลากร (Selection) 
3. การกําหนดหนาที่ ภาระงาน (Assignment) 
4. การประเมินผล (Evaluation) 116 
ลูเน็นเบิรก และ ออรนสเตน (Lunenburg & Ornstien) กลาววา กระบวนการ

บริหารงานบุคคล ประกอบดวย 6 ประการ ดังนี้ 
          1. การวางแผนดานทรัพยากรมนุษย(Human Resource Planning) 
 2. การแสวงหาบุคลากร (Recruitment) 
 3. การคัดเลือกบุคลากร (Selection) 
 4. การพัฒนาบุคลากรสูมืออาชีพ (Professional Development) 
 5. การพัฒนาทีมงาน (Staff Development) 
 6.การประเมินผลงาน (Performance Appraisal) 
 7. การใหคาตอบแทน (Compensation )117 

ซิมมส (Simms) ไดกําหนดวงจรของการพัฒนาบุคลกรไวดังนี้ 
1. การวางแผนพัฒนาบุคลากร (ระบุความตองการ) 
2. การสรรหาและการคัดเลือก (ระบุคุณลักษณะที่ดี) 
3. การแนะนําและการปฐมนิเทศ (แนะนําการทํางานเปนทีม) 
4. การพรรณนางาน (บอกบทบาท หนาที่อยางละเอียด) 
5. การฝกสอนและการใหคําปรึกษา (ใหสิ่งที่ดีที่สุด) 
6. การประเมินผลงาน (ทบทวนการปฏิบัติงาน) 
7.การอบรมและพัฒนา (พัฒนาและฝกทักษะ) 
8. การสนับสนุน หรือ การเลื่อนตําแหนง (ผลักดันจากทีมงาน)118 

  ซิซัน (Sison) กลาววาหนาที่การบริหารบุคคลครอบคลุมรายละเอียดที่เปนความ
รับผิดชอบและภาระงานที่จําเปน ที่จะตองทําใหนโยบายและโครงการบรรลุความสําเร็จโดยมี

                                                 
116 Ben M. Harris and Betty Jo Monk, Personnel Administration in Education  

Leadership for Instructional Improvement, 3rd ed. (Boston : Allyn and Bacon.1992 ), 15-
18. 

117 Frederick C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices, 5th ed. (Kentucky : Cengage Learning, 2007), 518.  

118 Helen Simms, Human Resource Planning  (Harpenden : Select Knowledge 
Limited 2005), 14. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

60

ความสัมพันธกับบุคลากร  ซึ่งภาระหนาที่ดังกลาวอาจจะตองขึ้นอยูกับขนาด วัฒนธรรม และ
ระดับขององคกร ซึ่งครอบคลุมงานดังตอไปน้ี 

1. การวางแผนกําลังคน 
2. การสรรหา การเขารับตําแหนง การ ปรับเปลี่ยนตําแหนง ตัวอยางเชน  การ 

สนับสนุน การยาย การลดขั้น การยายออก 
3. การประเมินผลงาน 
4. การอบรมและการพัฒนา 
5. การใหรางวัลและการเห็นคุณคา 
6. ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา 
7. ขอมูลดานบุคคล119 
มารชิงตัน และวิลกินสัน  (Marchington and Wilkinson)  กลาววาการพัฒนาบุคลากร 

ประกอบดวยกิจกรรม ดังตอไปน้ี 
1. การคัดเลือก(Selecting) เปนการเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถที่มีการ

ปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
2. การประเมินผลงาน (Appraising) เปนการประเมินผลงานจากการปฏิบัติงาน และมี

การใหัรางวัลอยางยุติธรรม 
3. การใหแรงจูงใจ (Motivating) เปนการใหแรงจูงใจกับผูใตบังคับบัญชา โดย

เชื่อมโยงไปที่รางวัลกับการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสูง 
4. การพัฒนาบุคลากร (Developing) เปนการสงเสริมการปฏิบัติงานในปจจุบัน เพ่ือ

การปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ในอนาคต120 
กระทรวงศึกษาธิการ   ไดกําหนดขอบขายงานการบริหารงานบุคลากรไวดังนี้ 
1. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
2. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
4. วินัยและการรักษาวินัย 

                                                 

119 Perfecto S. Sison, Personnel Management in the 21st Century, 7th ed. 
(Michigan : Rex Printing Company, Inc, 2006), 14. 

120 Mick Marchington and Adrian Wilkinson, Human Resource Management at 
Work: people management and development  (Chartered Institute of Personnel and 
Development ,2005), 4. 
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 5. การออกจากราชการ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
1. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 1.1 การ

วิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน 1.2 การกําหนดตําแหนง 1.3 การขอเลื่อนตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครู 

2. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 2.1 ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรับ
มอบอํานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 2.2 การจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 
2.3 การแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.4 การบรรจุกลับเขารับ
ราชการ 2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง 

3. การ เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 3.1 การ
พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 3.3 การเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 3.4 การ
ดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน 3.5 เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอ่ืน 3.6 งาน
ทะเบียนประวัติ 3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 3.8 การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

4. วินัยและการรักษาวินัย มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 4.1 กรณีความผิดวินัยไมรายแรง 
4.2 กรณีความผิดวินัยรายแรง 4.3 การอุทธรณ 4.4 การรองทุกข 4.5 การเสริมสรางและการ
ปองกันการกระทําผิดวินัย 

5. งานออกจากราชการ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 5.1 การลาออกจากราชการ 5.2 การให
ออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไมผานการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 5.3 การออกจากราชการกรณีขาด
คุณสมบัติทั่วไป 5.4 การใหออกจากราชการไวกอน 5.5 การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับ
ราชการนานหรือเหตุทดแทน 5.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง 5.7 กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่ง
ของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ121 

สรุปไดวา ขอบขายการบริหารงานบุคคลประกอบดวย การวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนงการสรรหาและการบรรจุแตงตั้งการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการวินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ 
 
 

                                                 
121 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัด, การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติ

บุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ,2546), 53-66. 
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การบริหารทั่วไป 
ความหมาย 

กรมสามัญศึกษา กลาววา การบริหารทั่วไป เปนการวางแผนบริหารทั่วไป การ
ดําเนินงานธุรการ การเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบและ
เครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา การจัดระบบการ
บริหารและพัฒนาองคกร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม การจัดทําสํามะโนนักเรียน 
การรับนักเรียน การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การสงเสริมงานกิจการนักเรียน การประชา 
สัมพันธงานการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องคกรหนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา ประสานงานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหนวยงานอื่น การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน งานบริการสาธารณะ 
งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น ๆ การติดตาม ตรวจสอบ วัดผล ประเมินผลการบริหารงานทั่วไป 
การนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง122 

สรุป ความหมายการบริหารทั่วไป คือการบริหารกิจกรรมทุกชนิดหรือทุก ๆ  ดาน ใน
สถานศึกษาหรือโรงเรียนและเกี่ยวของกับการสนับสนุนการเรียนการสอนใหไดผลดีและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีก็เพ่ือใหนักเรียนเขาใจในวิชาการตาง ๆ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข เหมาะสมกับอัตภาพและสถานะภาพความเปนอยู และสามารถชวยเหลือ
เพ่ือนบาน ตลอดถึงสังคมได 
 
ความสําคัญการบริหารทั่วไป 

กระทรวงศึกษาธิการ กลาวถึงความสําคัญของการบริหารทั่วไปวา เปนงานที่เกีย่วของ
กับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว
โดยมีบทบาทและหลักการในการประสานงาน สงเสริมสนับสนุนและการอํานวยความสะดวก
ตาง ๆในการบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมสงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ
งานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวม

                                                 
122 กรมสามัญศึกษา, แนวทางการบริหารงานผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดเพื่อ

การปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2545), 32. 
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ของบุคคล ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล123 

รุง แกวแดง ไดกลาวถึง การบริหารทั่วไปของโรงเรียนวา  เปนภาระงานที่ให
ความสําคัญกับการจัดทํานโยบาย แผน และระบบขอมูลสําหรับการดําเนินงาน โดยจะรวมงาน
ดานการประกันคุณภาพภายในไวดวย ดังนั้น งานบริหารทั่วไปแบบใหมจึงตองมีประสิทธิภาพ
มีระบบขอมูลที่ทันสมัยสําหรับสนับสนุนงานวิชาการ มีความคลองตัว ใชบุคลากรนอยและควร
จัดใหเปนบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One – Stop service) ทั้งหมด เจตนารมณของ พ.ร.บ. 
การศึกษาแหงชาติที่ใหมีการกระจายอํานาจทั้ง 4 ดาน สูสถานศึกษาก็เพ่ือเปาหมายสูงสุด คือ 
คุณภาพผูเรียน ดังน้ัน การบริหารงานวิชาการก็ดี การบริหารงานบุคคลก็ดี การบริหาร
งบประมาณก็ดี การบริหารทั่วไปก็ดีตองเปนไปเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผูบริหารสถาน 
ศึกษาจะตองเขาใจในเปาหมายนี้ และใชอํานาจที่ไดรับมอบมาใหเกิดคุณภาพในผูเรียน124 

เรย แฮค และแคนโดลิ (Ray, Hack and Candoli) กลาววา การบริหารงานธุรการใน
สถานศึกษา เปนงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมหรือการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กับทั้งใหบริการดานตาง ๆ แกระบบสถานศึกษากลาวโดยสรุป 
การบริหารทั่วไป หมายถึง งานที่ไมใชภารกิจหนาที่หลัก แตมีความสําคัญตอการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาในการใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ ของสถานศึกษาใหสามารถดําเนินไป
ตามจุดหมายที่ตองการหรือที่ไดวางไว125 

สรุปความสําคัญการบริหารทั่วไป มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับการบริหารงานทุก 
ๆ ดาน ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก
ผูเรียน ใหมีคุณภาพที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและเปาหมายของนโยบาย
หนวยงานการศึกษา ทั้งเปนตัวชี้ใหเห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษาดังน้ัน 
ผูบริหารควรตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานทั่วไป เพ่ือประโยชนของ
นักเรียนใหมากที่สุด 
 
 

                                                 
123

 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัด, การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติ
บุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ,2546), 67. 

124
 รุง แกวแดง, โรงเรียนนิติบคุคล (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2546),63-64. 

125 John R. Ray, Walter G. Hack, and I. Carl Candoli, School Business 
Administration: A Planning Approach, 8th ed. (London : Allyn & Bacon, Incorporated, 
2004), 7. 
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ขอบขายการบริหารทั่วไป 
สํานักงานการปฏิรูปการศึกษา แบงงานดานการบริหารทั่วไป ดังนี้ 
1 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
3. การวางแผนการศึกษา 
4. งานการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและการวางแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคการ 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 
8. งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
9. การดําเนินงานธุรการและพัสดุ 
10. การอํานวยการดานบุคลากร 
11. การดูแลอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอม 
12. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
13. การรับนักเรียน 
14. การจัดตั้ง ยุบ รวมและเลิกสถานศึกษา 
15. การอํานวยการและการประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ 

ตามอัธยาศัย 
16. การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
17. การทัศนศึกษา 
18. การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
19. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
20. การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องคการ หนวยงานและสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
21. งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและทองถิ่น 
22. งานกํากับดูแลสถานศกึษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน 
23. การจัดระบบการควบคมุภายในหนวยงาน126 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ ไดจําแนกขอบขายการบริหารทั่วไป สําหรับ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษาไว 15 ประการคือ 
1. การวางแผนบริหารทั่วไป 

                                                 
126 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 2545), 57-58. 
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2. การดําเนินงานธุรการ 
3. การเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวม 
4. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
6. การพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
8. การจัดทําสํามะโนนักเรียน 
9. การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
10. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
11. การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาบุคคล ชุมชนองคกร  

หนวยงานและสถาบันอ่ืน 
12. งานบริการสาธารณะและการอํานวยความสะดวก 
13. การสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 
14. การติดตาม ตรวจสอบ วัดผล ประเมินผลการบริหารงานทั่วไป 
15. การนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง127 
กรมสามัญศึกษา จําแนกขอบขายการบริหารทั่วไปที่ตองปฏิบัติ 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาไว 13 ประการคือ 
1. การกําหนดนโยบายและเปาหมายโรงเรียน 
2. การจัดองคกร 
3. กําหนดหนาที่รับผิดชอบ 
4. การดําเนินธุรการ 
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
6. การดูแลอาคารสถานที่ 
7. การสงเสริมและประสานงานการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และ 

ตามอัธยาศัย 
8. การสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 
9. การทําทะเบียนนักเรียน 
10. การประชาสัมพันธ 
11. การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 
12. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 

                                                 
127 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ,  จําแนกธรรมนูญโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546), 24 – 25. 
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13. การประเมินผลงานการบริหารงานทั่วไป128 
กระทรวงศึกษาธิการ  กลาวถึงขอบขายและภารกิจของการบริหารทั่วไปดังนี้ 
1. การดําเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
8. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
10. การรับนักเรียน 
11. การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ 

ตามอัธยาศัย 
12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
14. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
15. การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
17. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น129 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การดําเนินงานธุรการ มีแนวปฏิบัติดังน้ี  1.1 ศึกษาวิเคราะหสภาพงานธุรการขอ

สถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 1.2 วางแผนออกแบบระบบงาน
ธุรการ ลดขั้นตอนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพโดยอาจนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการ
ดําเนินงานใหเหมะสม 1.3 จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ ในการ
                                                 

128
 กรมสามัญศึกษา, แนวทางการบริหารงานผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดเพื่อการ

ปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2545), 32. 
129

 กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 64-65. 
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ปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่กําหนดไว 1.4 จัดหา Hardware และ Software ใหสามารถ
รองรับการปฏิบัติงานดานธุรการไดตามระบบที่กําหนดไว 1.5 ดําเนินการงานธุรการตามระบบ
ที่กําหนดไว โดยยึดหลักความถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด และคุมคา 1.6 ติดตาม ประเมินผล 
และปรับปรุงงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ 

2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแนวปฏิบัติดังน้ี 2.1 
รวบรวมประมวลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่จะใชในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 2.2 สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติของคณะ กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2.3 ดําเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2.4 จัดทํารายงานการประชุมและแจงมติที่ประชุมใหผูที่เกี่ยวของเพ่ือรับทราบ
ดําเนินการหรือถือปฏิบัติแลวแตกรณี 2.5 ประสานการดําเนินงานตามมติการประชุมในเรื่อง
การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เรงรัดการดําเนินการและรายงานผลการดําเนินหารให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

3. การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ มีแนวปฏิบัติดังน้ี 3.1 สํารวจระบบ
เครือขายขอมูลสารสนเทศ 3.2 จัดทําทะเบียนเครือขายขอมูลสารสนเทศ 3.3 จัดระบบ
ฐานขอมูลของสถานศึกษา เพ่ือใชในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ระบบฐานขอมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 3.4 พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ 3.5 จัดระบบเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพ้ืนที่การศึกษาและสวนกลาง 3.6 นําเสนอ
และเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ 3.7 ประเมิน
และประสานงานระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเปนระยะ ๆ 

4. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา มีแนวปฏิบัติดังน้ี  4.1 จัดใหมี
ระบบการประสานงานและเครือขายการศึกษา 4.2 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถใน
การพัฒนาเครือขายการศึกษา 4.3 ประสานงานกับเครือขายการศึกษาเพื่อแสวงหาความ
รวมมือความชวยเหลือเพ่ือสงเสริม สนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา 4.4 เผยแพร
ขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ 4.5 กําหนดแผน
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายการศึกษาที่เกี่ยวของกับ
สถานศึกษา 4.6 ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษาของ
สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาอยางตอเน่ือง 

5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
5.1 การจัดระบบการบริหาร มีแนวปฏิบัติดังนี้ 5.1.1 ศึกษาวิเคราะหโครง  

สราง ภารกิจ การดําเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา 5.1.2 วางแผน
ออกแบบการจัดระบบโครงสรางการแบงสวนราชการภายในระบบการทํางานและการบริหาร 
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งานของสถานศึกษา 5.1.3 นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาใหความ
เห็นชอบในการแบงสวนราชการในสถานศึกษา 5.1.4 ประกาศและประชาสัมพันธใหสวน
ราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ 5.1.5 ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครง 
สรางการแบงสวนราชการที่กําหนด 5.1.6 ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหาร
ใหประสิทธิภาพ 

5.2 การพัฒนาองคกร  มีแนวปฏิบัติดังนี้  5.2.1 ศึกษา วิเคราะห ขอมูล  
สภาพปจจุบันปญหาและความตองการจําเปนในการพัฒนาองคกรของสถานศึกษา 5.2.2 
กําหนดแนวทางการพัฒนาองคกรใหครอบคลุมโครงสราง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และกล
ยุทธใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษา 5.2.3 
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสราง
ภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธของสถานศึกษา  5.2.4 กําหนดเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 5.2.5 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการพัฒนาองคกรเปนระยะ ๆอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 5.2.6 นําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงพัฒนาองคกรและกระบวนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

6. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีแนวปฏิบัติดังน้ี 6.1 สํารวจขอมูลดานเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 6.2 วางแผน กําหนดนโยบายและแนวทางการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 6.3 
ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา 6.4 สนับสนุนให
บุคลากรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
6.5 สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการ
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 6.6 สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6.7 ติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู 

7. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป มีแนว
ปฏิบัติดังนี้  7.1 สํารวจปญหาความตองการจําเปนของดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ 
บริหารทั่วไป 7.2 จัดระบบสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวก ในการบริหารงานดาน
วิชาการงบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 7.3 จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทุกดาน 7.4 ติดตาม 
ประเมินผลการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในดานตาง ๆ 
7.5 นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกดานตาง 
ๆ ใหมีความยึดหยุนคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
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8. การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม มีแนวปฏิบัติดังน้ี 8.1 กําหนด
แนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 8.2 
บํารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่ม่ันคง 
ปลอดภัย เหมาะสมพรอมที่จะใชประโยชน 8.3 ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอมของสถานศึกษาเพื่อใหเกิดความคุมคาและเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู 8.4 สรุป 
ประเมินผล และรายงานการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน มีแนวปฏิบัติดังน้ี  9.1 ประสานงานกับชุมชนและทองถิ่น
ในการสํารวจขอมูล จํานวนนักเรียนที่จะเขารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของ
สถานศึกษา 9.2 จัดทําสํามะโนผูที่จะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 9.3 
จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากการสํามะโนผูเรียน เพ่ือใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 9.4 เสนอขอมูลสารสนเทศการสํามะโนผูเรียนใหเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

10. การรับนักเรียน  มีแนวปฏิบัติดังน้ี 10.1 ใหสถานศึกษาประสานงานการ
ดําเนินการแบงเขตพื้นที่บริการการศึกษารวมกันและเสนอขอตกลงใหเขตพื้นที่การศึกษา
เห็นชอบ 10.2 กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การ 
ศึกษา 10.3 ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กําหนด 10.4 รวมมือกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ชุมชน ในการติดตามชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาในการเขาเรียน 10.5 ประเมินผล
และรายงานผลการรับเด็กเขาเรียนใหเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

11. การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย มีแนวปฏิบัติดังน้ี 11.1 สํารวจความตองการในการเขารับบริการการศึกษาทุก
รูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย 11.2 กําหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการ
จัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตามความตองการของผูเรียนและทองถิ่นที่สอดคลองกับ แนวทางของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 11.3 ดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง ๓ รูปแบบ 
ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 11.4 ประสานเชื่อมโยงประสานความ
รวมมือและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 11.5 ติดตามประเมินผลการสงเสริมและประสานงานการจัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพ่ือปรับปรุงแกไขพัฒนาใหมีประสิทธภิาพ
ตอไป 

12. การสงเสริมกิจการนักเรียน มีแนวปฏิบัติดังน้ี 12.1 วางแผนกําหนดแนวทางการ
สงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน
กระบวนการวางแผน 12.1 ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนได
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 12.3 
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จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รัก
การอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 12.4 สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข การ
สงเสริมกิจการนักเรียน เพ่ือใหการจัดกิจกรรมเกิดคุณคาและประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง 

13. การประชาสัมพันธ  มีแนวปฏิบัติดังน้ี 13.1 ศึกษาความตองการในการเผยแพร
ขาวสารขอมูลและผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความตองการในการไดรับขาวสารขอมูลทาง
การศึกษาของชุมชน 13.2 วางแผนการประชาสัมพันธของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของ
บุคคล ชุมชนองคกร สถาบันและสื่อมวลชนในทองถิ่น 13.3 จัดใหมีเครือขายการประสานงาน
ประชาสัมพันธ 13.4 พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธใหมีความรูความสามารถ
ในการดําเนินการประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษา 13.5 สรางกิจกรรมการประชา 
สัมพันธในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีสวนรวมของเครือขายประชาสัมพันธ 13.6 
ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ เพ่ือใหทราบถึงผลที่ไดรับและนําไปดําเนินการปรับปรุง
แกไขพัฒนาใหเหมาะสมตอไป 

14. การสงเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร และ
หนวยงานอื่น  มีแนวปฏิบัติดังน้ี 14.1 กําหนดแนวทางการสงเสริมสนับสนุนและประสานการ
จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกรและหนวยงานอ่ืน 14.2 ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม 
สนับสนุน และประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน องคกร 
หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

15. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  มีแนวปฏิบัติดังน้ี 15.1 วิเคราะห
สภาพปจจุบัน ปญหาตามโครงสรางและภารกิจสถานศึกษา 15.2 วิเคราะหความเสี่ยงของการ
ดําเนินงาน กําหนดปจจัยเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง 15.3 กําหนดมาตรการในการปองกัน
ความเสี่ยงในการดําเนินงานของสถานศึกษา 15.4 วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายใน
สถานศึกษา 15.5 ใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายนํามาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการ
ควบคุมการดําเนินงานตามภารกิจ 15.6 ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑมาตรการและ
วิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนด 15.7 ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายใน 
ตามมาตรการที่กําหนดและปรับปรุงใหเหมาะสม 15.8 รายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายใน 

16. งานบริการสาธารณะ  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 16.1 จัดใหมีระบบการบริการสาธารณะ 
16.2 จัดระบบขอมูลขาวสารของสถานศึกษาเพื่อใหบริการตอสาธารณะ 16.3 ใหบริการขอมูล 
ขาวสาร และบริการอ่ืน ๆ แกสาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 
16.4 พัฒนาระบบการใหบริการแกสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจตอผูมารับ
บริการ 16.5 ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผูมาขอรับบริการ 16.6 นําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 16.7 งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น  
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สรุป ขอบขายการบริหารงานทั่วไปในโรงเรียน ตามที่นักการศึกษาและนักบริหาร
การศึกษาจําแนกไวนั้นคือ การวางแผนบริหารทั่วงานไป การจัดองคกร การดําเนินธุรการการ
พัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาอาคารสถานที่ การประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน
การจัดทําสํามะโนนักเรียน การรับนักเรียน การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา ใน
ระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การสงเสริมงานกิจการ
นักเรียนการประชาสัมพันธงานการศึกษาแกชุมชน การสงเสริมสนับสนุนสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษาการประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอ่ืน การจัดระบบการควบคุม
ภายในหนวยงานงานบริการสาธารณะ งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น ๆ  
 

การคิด 
ความหมายของการคิด 
 กรมวิชาการ ใหความหมายของการคิดวา หมายถึงกระบวนการทํางานของสมองโดย
ใชประสบการณมาสัมพันธกับสิ่งเรา และสภาพแวดลอม โดยนํามาวิเคราะห เปรียบเทียบ 
สังเคราะห และประเมินอยางเปนระบบและเหตุผล เพ่ือใหไดแนวทางในการแกปญหาอยาง
เหมาะสม และสรางสรรคสิ่งใหม130 

ชาติ  แจมนุช ไดใหความหมายของการคิดไว 2 ประการ ดังนี้  
1. การคิดเปนกระบวนการทํางานของสมอง  โดยใชประสบการณ มาสัมพันธ 

กับสิ่งเราและขอมูล และส่ิงแวดลอม เพ่ือแกปญหา แสวงหาคําตอบ ตัดสินใจ หรือสรางสรรค
สิ่งใหม 

2. การคิดเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมอง เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็น 
ไดดวยตาเปลา การที่จะรูวามนุษยคิดอะไร อยางไร จะตองสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก 
หรืคําพูดที่พูดออกมา131 

ลักขณา  สริวัฒน ใหความเห็นวาการคิด หมายถึง พฤติกรรมภายในสมองที่อยูใน
ลักษณะหรือรูปแบบของการปฏิบัติการทางสมองที่เปนกระบวนการแหงการคิด โดยเริ่มจาก
สภาพหรือสถานการณที่เปนปญหาที่ทําใหเกิดความรูสึกอึดอัด วิตกกังวล อารมณตึงเครียด 

                                                 
130 กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ,  การสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ

ของเด็กไทย ดานการคิด (กรุงเทพฯ: กองวิจัยทางการศึกษา, 2542), 3. 
131 ชาติ  แจมนุช, สอนอยางไรใหคิดเปน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลี่ยงเชียง, 2545), 20-

21. 
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ไมสบายใจจึงตองมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหคลายความรูสึกไมสบาย หรือเพ่ือแกไข
ปญหานั้นๆใหสําเร็จลุลวงไปและเกิดความสุขสบาย132 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ กลาววา การคิด (Thinking) หมายถึง การที่คนคนหนึ่ง
พยายามใชพลังทางสมองของตน ในการนําเอาขอมูล ความรู ประสบการณตางๆ ที่มีอยู มา
จัดวางอยางเหมาะสม เพ่ือใหไดมา ซึ่งผลลัพธ เชน การตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุด เปนตน133 
 ไบเออร (Beyer) กลาววา การคิด คือ การที่ผูที่กําลังคนหาความหมายของอะไร
บางอยางและนั่นคือการใชสติปญญาของตนทําความเขาใจกับการนําความรูใหมที่ไดเขารวม
กับความรูเดิมหรือประสบการณที่มีอยูเพ่ือหาคําตอบวาคืออะไร หรืออาจกลาวไดอีกลักษณะ
หนึ่งวาเปนการเอาขอมูลที่เพ่ิงรับเขามาใหมไปรวมกับขอมูลเกาที่ระลึกไดเพ่ือสรางเปน
ความคิดหรือขอตัดสินใจ134  
 เดอ โบโน (De Bono)  ไดใหคํานิยามของการคิดวา เปนเรื่องเกี่ยวกับการแกปญหา 
หรือความพยายามที่จะประสบความสําเร็จ ณ จุดใดจุดหนึ่ง หรือเปนเรื่องของความสนุกสนาน 
โลกแหงความฝน หรือฝนกลางวันซ่ึงอาจจะกลายเปนจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง135 

ฟชเชอร (Fisher)   ใหความหมายของการคิดวา หมายถึง  การทํางานที่มีความ 
สัมพันธภายในสมอง  การคิดมีความสอดคลองกับขอเท็จจริงบนโลกใบนี้  การคิดสามารถเห็น
เปนภาพ และการคิดยังสามารถสังเกตและแบงปนได136 

คาวลีย (Cowley) ไดกลาวถึงความหมายของการคิดวา หมายถึง  กระบวนการทํางาน
ทางรางกาย อันประกอบดวยเซลสประสาทนับพันลานเซลส ซึ่งสามารถทําใหเราคิดและเรียนรู
ได สมองมีการทํางานอยางเปนระบบ เม่ือเราเจริญเติบโต และมีประสบการณในโลกที่เรา
อาศัยอยู ขอมูลดังกลาวจะถูกบันทึกลงในเสนใยประสาท137 

                                                 
132 ลักขณา  สริวัฒน, การคิด (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2549), 7. 
133 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, “การพัฒนาทักษะการคิด,” สยามรัฐ, 3 มกราคม พ.ศ. 

2545.  
134 Barry K. Beyer, Improving student Thinking : a Comprehensive approach 

(Boston: Allyn and Bacon,1997), 1. 
135 Edward De Bono, Teaching Thinking ( New York : Penguin, 1978), 32. 
136 Robert Fisher, Teaching Children to Think, 2nd ed. (United Kingdom : 

Nelson Thornes, 2005), 2. 
137 Sue Cowley, Getting the Buggers to Think (United Kingdom : Continuum 

International Publishing Group, 2004), 1. 
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โจนส (Jones) นิยามความหมายการคิดวา เปนกระบวนการทางความคิดที่
สลับซับซอนที่อยูภายใตคําวาการคิด ซึ่งมีมากกวา 30 คํา การคิดจึงเปนคําทั่วๆไป ที่ประกอบ
ไปดวยกระบวนการที่มีความแตกตาง และหลากหลาย138 

จากความหมายของการคิดที่นักวิชาการไดกลาวมาแลวขางตน สรุปความหมายไดวา 
การคิด หมายถึง พฤติกรรมภายในที่เกิดจากกระบวนการทํางานของสมอง ในการรวบรวม
จัดระบบขอมูลและประสบการณตาง ๆ ทําใหเกิดเปนรูปรางหรือมโนภาพที่เปนเรื่องราวขึ้นใน
สมอง และสื่อสารออกมาโดยใชคําพูดหรือแสดงออก 
 
ความสําคัญของการคิด 

 เกรียงศักดิ์   เจริญวงศศักดิ์  ได ใหความเห็นถึงความสําคัญของการคิดวา 
ความสามารถในการคิดเปนลักษณะพิเศษของมนุษย เปนสิ่งมหัศจรรยประการหนึ่งที่แยก
มนุษยออกจากสัตวอยางชัดเจน  สามารถแกปญหาใหตนเองได สามารถคิดสรางสรรคเครื่อง
ทุนแรง สรางสิ่งประดิษฐใหมๆ ได สามารถสรางความสุขใหแกตนเอง และสามารถปกปอง
ตนเองใหพนจากภัยธรรมชาติได ซึ่งสามารถประมวลความสําคัญของการคิดไดดังนี้  

 1. การคิดกําหนดความเปนตัวเรา  การคิดเปนตัวกําหนดสิ่งที่เรารู(Knowing)  
ความรูที่เราไดจากการคิดนั้นจะเปนตัวกําหนดความเปนตัวเรา (Being) เราคิดอยางไร เรารู
อะไร เราจะเปนเชนน้ัน และความเปนตัวกําหนดวิถีชีวิตของเรา (Living) ซึ่งจะทําใหเรา
แสดงออก (Manifesting)ทั้งคําพูด (Speaking)  และการกระทําโดยถายทอดเปนการเขียน 
(Writing)  การพูด (Speaking)การกระทํา(Doing) และแสดงอากัปกริยาตางๆ (Behaving) 

 2. การคิดเปนพ้ืนฐานของสติปญญาและความเขาใจ  ความคิดจะชวยใหเรา 
สามารถปรับปรุงสิ่งเดิมที่มีอยูใหดีขึ้นและหากไดทําหลายสิ่งอยางพรอมกันไป จะเกิดความคิด
ที่หลากหลายมากมาย ทั้งยังสามารถนําความคิดเหลานั้นมาเชื่อมโยงกันจนเกิดเปนความคิด
ใหมไดอีก 

 3. การคิดเปนพ้ืนฐานของการตัดสินใจ  มีความคิดมากมายที่กระทบเขามาใน 
สมองเรา จึงเปนเหตุใหตองมีการตัดสินใจเกิดขึ้น  อยางไรก็ตามการที่เราจะสามารถตัดสินใจ
ไดดีหรือไมนั้นจะอาศัยความคิดของเราประการเดียวยอมไมเพียงพอ แตจําเปนตองมีขอมูล
และทางเลือกที่หลากหลายมากกวาหนึ่งตัวเลือก โดยอาศัยขอมูล ความรู ประสบการณ การ
ระดมความคิด การเปรียบเทียบตัวเลือกตางๆ เราควรนําปจจัยเหลานี้มาใชเปนองคประกอบ
ในการตัดสินใจ เพ่ือพิจารณาวาตัวเลือกใดเหมาะสมที่สุด 
                                                 

138 Richard Nelson-Jones, Effective Thinking Skills (London : SAGE 
Publications Ltd, 1996), 4. 
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 4. การคิดนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญตางๆในโลก  ธรรมชาติของ 
มนุษยมีความตองการในการประสบความสําเร็จ คนเราจึงไมพอจากที่เปนอยู แตจะพยายาม
ตอสูเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนเองตองการเสมอ โดยเริ่มตนที่ความคิด และความคิดของมนุษยนี้
เอง ที่สรางพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกปจจุบันใหแตกตางไปจากอดีต 

 5. การคิดสรางความสามารถในการแขงขัน  การที่ผูคนมีระดับการศึกษาและ  
ความรูเพ่ิมจํานวนขึ้น เปนผลใหเกิดการเพิ่มจํานวนของคูแขงที่เปนผูมีความรูที่ไดรับการสราง 
ผานการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบมากขึ้น ตองใชความไดเปรียบเชิงการแขงขันที่ใช
ความรูในการสรางกลยุทธเหนือคูแขง เพ่ือใหลูกคาซื้อสินคาและบริการของตน ซึ่งเหลานี้ตอง
ใชความรูเขามาเกี่ยวของทั้งสิ้น139 

 ชาติ  แจมนุช สรุปความสําคัญของการคิด ไวดังนี้ 
 1. เปนภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต  ในขอจํากัดที่บุคคลไมสามารถควบคุม 

สิ่งแวดลอมหรือขอมูลที่เขามาสัมผัสสัมพันธตัวเองได มนุษยตองรับรูสิ่งเหลานี้ทั้งดีและไมดี 
การรูจักคิด หรือคิดเปน จะเปนองคประกอบที่สําคัญย่ิงของการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง 

 2. เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เม่ือมีปญหา ขอคําถาม  
หรือความสงสัยใดๆ ที่ตองการรูหรือไดคําตอบ คนที่มีความสามารถในการคิดอาจจะใชวิธีการ
สังเกต จําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบ ใหเหตุผล ประเมิน สรุป ฯลฯ จนไดคําตอบ 

 3. เปนเครื่องมือในการแกปญหา และเผชิญสถานการณ 
 4. เปนเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจ ในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 

อยางรวดเร็ว และมีความซับซอนมากขึ้นเปนลําดับ ทําใหบุคคลตองเผชิญ 
 5. เปนเครื่องมือในการแขงขัน  บุคคลที่คิดแปลกแตกตางจากเดิม หรือที่ 

เรียกวาคิดสรางสรรคจะประสบความสําเร็จไดมากกวา อะไรที่เปนความแปลกใหมหรือไมเคย
มีมากอนจะถูกคัดสรรหรือเลือกกอนเสมอ140 

คาวลีย (Cowley) กลาวถึงความสําคัญของการคิดวา การคิดมีความสําคัญทั้งการ 
กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา และการดําเนินชีวิตในโลกกวาง  เปนการคิดที่ชัดเจน  มี
เหตุมีผล และสรางสรรคอันเปนพ้ืนฐานสําคัญ และประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต  
ภายในหองเรียน การคิดมีความสําคัญที่ทุกคนจะไดแสดงออกซึ่งความคิดของตนเอง การคิด
ทําใหเด็กๆ ของเราเรียนวิธีการทํางานและรูวิธีคิด มากกวาการเรียนรูแบบเดิมที่เนนการจํา ซึ่ง
มีความสําคัญ141 
                                                 

139 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, ลายแทงนักคิด (กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย 
จํากัด, 2544), 67-75. 

140
 ชาติ  แจมนุช, สอนอยางไรใหคิดเปน, 59-62. 

141 Sue Cowley, Getting the Buggers to Think, 3. 
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   ซีมิสเตอร (Simister)   ไดกลาวถึงความสําคัญของการคิดวาชวยใหเด็กมีพฤติกรรม
ดังตอไปน้ี 

1. พยายามเก็บความอยากรูอยากเห็น และความคิดสรางสรรคไวในตวัเด็ก 
2. สงเสริมใหเด็กดูเดนทามกลางคนอื่นๆ และใสความคิดของเขา สรางขอเสนอแนะ  

เสนอความคดิเห็น  และไมกลัวที่จะผิด หรือดูง่ีเงา 
3. สงเสริมใหเปนเด็กที่มีคุณภาพ สมบูรณ และชางคิด 
4. สนับสนุนการเปดกวางดานความคิด และใจกวาง 
5. สรางกระบวนการคิดทางสมอง ซึ่งสามารถพัฒนาไดกับทุกๆคน ไมใชกับคนใดคน 

หนึ่ง142 
จากความสําคัญของการคิดที่นักวิชาการไดกลาวมาแลวขางตน  สรุปความสําคัญของ

การคิดไดวา การคิดมีความสําคัญที่ทุกคนจะไดแสดงออกซึ่งความคิดของตนเอง การคิดทําให
เด็กๆ ของเราเรียนวิธีการทํางานและรูวิธีคิด มากกวาการเรียนรูแบบเดิมที่เนนการจํา ซึ่งมี
ความสําคัญ 

 
ทักษะการคิด    

สุวิทย มูลคํา อธิบายความหมายของทักษะการคิดไววา หมายถึงความสามารถยอยๆ 
ในการคิดในลักษณะตางๆซ่ึงเปนองคประกอบของกระบวนการคิดที่สลับซับซอน143   

วัชรา  เลาเรียนดี  นิยามความหมายทักษะการคิดวา  หมายถึงความสามารถ  
ความชํานาญในการคิดทุกประเภท เริ่มตั้งแตความสามารถในการจัดการกับความรูและการนํา
ความรูไปใช 144 

เดอ โบโน (De Bono) ไดใหความหมายของทักษะการคิดไวอยางกวางๆวา ทักษะ
การคิด หมายถึง การที่รูวาจะทําอะไร เม่ือไร และทําไดอยางไร ใชเครื่องมืออะไรบาง และผลที่
เกิดขึ้นคืออะไร ทักษะการคิดแตกตางจากความรูและสติปญญาเพราะคนที่มีความรูและมี
สติปญญา ไมไดหมายความวา มีทักษะการคิดหรือเปนนักคิดที่มีประสิทธิภาพ(Effective 
Thinker)145  
                                                 

142 C. J. Simister, How to Teach Thinking and Learning Skills: A Practical 
Programme for the Whole School (London : SAGE, 2007), 8. 

143 สุวิทย  มูลคํา, ครบเครื่องเร่ืองการคิด, พิมพครั้ง 7 (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด
ภาพพิมพ, 2549), 90. 

144 วัชรา  เลาเรียนดี, เทคนิคและยุทธวิธีพัฒนาทักษะการคิด การจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ, (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 4. 

145 Edward De Bono, Teaching Thing (London : Penguin Books, 1980), 45. 
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 เนสเซล  เกรแฮม และบัลทัส (Nessel, Graham  and Baltas) ใหความหมายทกัษะ
การคิดวา เปนพ้ืนฐานของการคิดทั้งหลาย ซึ่งสามารถพัฒนาไดในชั้นเรียน และเปนรากฐานที่
สําคัญตอความสําเร็จของผูเรียน  ผูเรียนสามารถเรียนรูที่จะคิดอยางมีคุณภาพ เม่ือพวกเขา
ไดรับโอกาสที่จะคิดอยางเปนขั้นเปนตอน และจุดประสงคที่แตกตาง รวมถึงบริบทที่เกี่ยวกบั
ภายในตวันักเรียนเอง146   
 โจนส (Jones) นิยามความหมายของทักษะการคิดวา เปนตอนหนึ่งของทางเลือก ที่
ตองขามผานกระบวนการคิดที่หลากหลาย ผานการสะสมทักษะการคิด ซึ่งประกอบไปดวยจุด
แข็ง และจุดออนในแตละทักษะการคิด  การใชทักษะการคิดอยางมีประสิทธิภาพ จะชวย
ปองกันการเกิดปญหา และจัดการกับปญหาที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได147 

จากแนวคิดของนักวิชาการขางตนเกี่ยวความหมายของทักษะการคิด สรุปไดวาทักษะ
การคิด หมายถึง ความรูความสามารถ ความชํานาญในการคิด และสามารถนําทักษะการคิด
ไปใชกับสถานการณจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ประเภทของทักษะการคิด    

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ไดแบงประเภทของทักษะการคิดออกเปน 10 ประเภท คือ 
1. ทักษะการคิดสรางเชิงวิเคราะห (Analytic Thinking)  
2. ทักษะการคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) 
3. ทักษะการคิดเชิงสรางสรรค(Critical Thinking) 
4. ทักษะการคิดเชิงสังเคราะห (Synthesis Thinking) 
5. ทักษะการคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) 
6. ทักษะการคิดเชิงมโนทัศน (Concept Thinking) 
7. ทักษะการคิดเชิงประยุกต (Applicative Thinking) 
8. ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) 
9. ทักษะการคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) 
10. ทักษะการคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking)148 

                                                 
146 Denise D. Nessel, Joyce M. Graham and Joyce Graham Baltas, Thinking 

Strategies for Student Achievement: Improving Learning Across the Curriculum, K-12,  
2nd ed.(California : Corwin Press, 2006), 1. 

147 Richard Nelson-Jones, Effective Thinking Skills (London : SAGE 
Publications Ltd, 1996), 10. 

148 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, การคิดเชิงสรางสรรค (กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มี
เดีย จํากัด, 2549), 170-171. 
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 วัชรา  เลาเรียนดี แบงทักษะการคิดออกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1. ทักษะการคิดวิเคราะห 
2. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
3. ทักษะการคิดสรางสรรค 
4. ทักษะการ(คิด)ประเมินผล 
5. ทักษะการคิดแกปญหา 
6. ทักษะการคิดแบบบูรณาการ 
7. ทักษะการคิดไตรตรองและสะทอนความคิด149 

ชาติ  แจมนุช แบงทักษะการคิดออกเปน 4 ประเภท คือ 
  1. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  2. ทักษะการคิดอยางสรางสรรค 
  3. ทักษะการคิดวิเคราะห 
  4. ทักษะการคิดสังเคราะห150 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดแบง 
ทักษะการคิดออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห 
2. ทักษะการคิดสังเคราะห 
3. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
4. ทักษะการคิดสรางสรรค151 

ลักขณา  สริวัฒน ไดศึกษาการแบงประเภทของทักษะวา ไดมีผูแบงทักษะการคิด
ออกเปนหลายชนิด ขึ้นอยูวาจะยึดลักษณะใดเปนหลักในการแบง  ดังนี้  
  1. แบงตามขอบเขตของการคิด จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1.1 การคิดในระบบปด หมายความวา การคิดที่อยูในขอบเขตจํากัด   
แนวการคิดจะไมมีการเปลี่ยนแปลง มีการคิดอยางไรก็จะคิดเหมือนๆกัน เชน การคิดทาง
คณิตศาสตร การคิดทางตรรกศาสตร เปนตน 

 
                                                 

149 วัชรา  เลาเรียนดี, เทคนิคและยุทธวิธีพัฒนาทักษะการคิด การจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร,2548), 6. 

150 ชาติ  แจมนุช, สอนอยางไรใหคิดเปน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลี่ยงเชียง,2545), 54. 
151 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 

มาตรฐาน เกณฑบงชี้ และเกณฑพิจารณา เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 -2553) (กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง จํากัด,2549), 70. 
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1.2 การคิดในระบบเปด  หมายถึง การคิดที่เปนไปตามความรู  
ความสามารถ หรือประสบการณของแตละคนในแตละสิ่งแวดลอม 
  2. แบงตามความแตกตางของเพศ จําแนกได 2 ประเภท 

2.1 การคิดแบบวิเคราะห (Analytical Thinking) เปนการคิดโดย 
อาศัยสิ่งเราที่เปนจริงเปนเกณฑ เปนการคิดของผูมีอารมณ เปนการคิดที่ถือวาเปนพ้ืนฐาน
แบบวิทยาศาสตร เปนลักษณะการคิดของเพศชายเปนสวนใหญ   

2.2  การคิดแบบเชื่อมโยงสัมพันธ  (Relational Style) เปนการคิดที่ 
สัมพันธกับอารมณซึ่งมักยึดตนเองเปนใหญ เกิดจากการมองหาความสัมพันธของสิ่งเราตั้งแต
สองชนิดขึ้นไป เชนความสัมพันธทางดานหนาที่ สถานที่ หรือกาลเวลา การคิดแบบนี้มักจะ
เปนการคิดของเพศหญิง 
  3. แบงตามความสนใจของนักจิตวิทยา จําแนกเปน 3 ประเภท ไดแก  

3.1 การคิดรวบยอด (Concept) เปนการคิดที่ไดจากการรับรู โดยมี 
การเปรียบเทียบทั้งในลักษณะเหมือนและแตกตางกัน ดวยการอาศัยประสบการณเดิม 

3.2 การคิดหาเหตุผล (Reasoning)  การคิดประเภทนี้เร่ิมจากการ 
ตั้งสมมติฐานแลวดําเนินการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้น เชน ขับรถมอเตอรไซดไปตายกลาง
ถนนตองเร่ิมหาสาเหตุโดยตั้งสมมติฐานวา อาจเปนเพราะน้ํามันหมด หัวเทียนบอด ทอไอเสีย
ตัน สายไฟหลุด ฯลฯ เม่ือทดสอบดูปรากฏวาน้ํามันยังมี ไฟเดินปกติ ลองเปลี่ยนหัวเทียนดูรถ
วิ่งไดอยางปกติ จึงทราบสาเหตุ 

3.3 การคิดสรางสรรค (Creative) เปนความคิดที่อาศัยการคิดที่ 
แกปญหาใหมๆและคิดสรางสิ่งใหมๆ ทามกลางความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับวิวัฒนาการใหมๆ สิ่งประดิษฐใหมๆ และการออกแบบสิ่งใหมๆนั้น เปน
เรื่องที่นาศึกษาถึงวิธีการแกปญหา และไดความรูนั้นมาอยางไร  สิ่งที่นาคิดในการแกปญหา
เพ่ือจะไดสิ่งประดิษฐใหม การคนพบเกณฑ และการแกปญหาแนวใหม การออกแบบทาง
ศิลปะ และการดนตรี เหลานี้ตองอาศัยกระบวนการคิดสรางสรรคทั้งสิ้น  

สเตริ์นเบิรก และ กริโกเรนโก (Sternberg & Grigorenko) ไดแบงทักษะทักษะการคิด 
ออกเปน 3 ชนิด คือ  

1. ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห   
2. ทักษะการคิดเชิงสรางสรรค  
3. ทักษะการคิดเชิงปฏิบัติ152   

                                                 
152 Robert J. Sternberg and  Elena L. Grigorenko, Teaching for Successful 

Intelligence (Auckland : Penguin Books,2002), 17. 
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ฮัสเซล และฮัสเซล (Hassel and Hassel) จําแนกทักษะการคิดออกเปน 3 ประเภท 
คือ     

1. ทักษะการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 
2. ทักษะการคิดรวยอด (Conceptual Thinking) 
3. ทักษะการคิดสรางสรรค (Creative Thinking)                                                          

ฮิลการด (Hilgard) แบงตามลักษณะของการคิด จําแนกเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก 
  1. การคิดโดยไมมีจุดหมาย (Undirected Thinking) เปนวิธีคิดจากสิ่ง 
หนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่งอยางตอเนื่องและเชื่อมโยงถึงกัน จนเหมือนวาความคิดเชื่อมโยงนี้ไมมี
จุดมุงหมายและควบคุมไมไดแตก็มีทิศทาง การคิดชนิดนี้ยังแบงออกเปนประเภทยอยๆ 
ดังตอไปน้ี    

1.1 การคิดตอเน่ืองอยางอิสระ (Free Association)   
   1.2 การคิดตอเน่ืองที่ไมมีอิสระ (Controlled Association)  
   1.3 การฝนกลางวัน (Day Dreaming)    
   1.4 การฝนกลางคืน (Night Dreaming)   
   1.5 การคิดตามความเชื่อของผูคิด (Autistic Thinking)   

2. การคิดอยางมีจุดมุงหมาย (The Directed Thinking) เปนการคิดที่มักจะมี 
จุดมุงหมายในสิ่งที่คิดวาจะทําอยางไร สิ้นสุดตรงไหน และจะทําใหเกิดความสําเร็จไดอยางไร 
นอกจากนี้ยังเปนการสรุปหลังจากที่คิดเสร็จสิ้นแลว ซึ่งแบงออกเปนประเภทยอยๆ ดังตอไปน้ี 

2.1 การคิดหาเหตุผล 
2.2 การคิดตัดสินใจ 
2.3 การคิดแกปญหา 
2.4 การคิดสรางสรรค 
2.5 การคิดวิพากษวิจารณ153 

 ไบเออร (Beyer) ไดแบงทักษะการคิดออกเปน 5 ประการ คือ  
1. ทักษะการคิดสรางสรรค   
2. ทักษะการคิดวิจารณญาณ   
3. ทักษะการคิดประเมินผล   
4. ทักษะการคิดตัดสินใจ  
5 ทักษะการคิดแกปญหา154 

                                                 
153Ernest Ropiequet Hilgard and Richard C. Atkinson, Introduction to 

Psychology, 6th ed. (Florida : Harcourt, 1975), 336-337. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

80

จากแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับการแบงประเภทของทักษะการคิดดังกลาว ผูวิจัย
ไดแบงประเภทของทักษะการคิดหลักออกเปน 4 ประเภท คือทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะ
การคิดสังเคราะห ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดสรางสรรค 
 
ทักษะการคิดวิเคราะห 
ความหมาย 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  ใหนิยามทักษะการคิดเชิงวิเคราะหวา หมายถึง  
ความสามารถในการจําแนก แจกแจงองคประกอบตางๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเร่ืองใดเรื่องหน่ึง 
และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น เพ่ือคนหาสาเหตุที่แทจริงของสิ่ง
นั้นๆ155  

ชาติ  แจมนุช นิยามความหมายทักษะการคิดวิเคราะหวา เปนการคิดที่สามารถแยก
สิ่งสําเร็จรูป ไดแก วัตถุสิ่งของตางๆ ที่อยูรอบตัว หรือบรรดาเรื่องราวหรือเหตุการณที่
กําหนดให เพ่ือคนหาความจริง หรือความสําคัญน้ันๆ156  

วัชรา เลาเรียนดี  ใหความหมายทักษะการคิดวิเคราะหวา หมายถึง  ความสามารถใน
การแยกยอยแนวคิด ขอโตแยง และปรากฏการณตางๆ ใหเปนสวนยอย157 

ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง ใหความหมายทักษะการคิดวิเคราะหวา เปน
ความสามารถในการคิดแยกแยะเรื่องราวใดๆ ออกเปนสวนยอยๆ วาสิ่งเหลานั้นมี
องคประกอบเชนไร 158 

ทอมลินสัน และคณะ (Tomlinson and others) ใหคํานิยามทักษะการคิดวิเคราะหวา  
เปนกระบวนการคิดที่หลากหลาย ซึ่งตองการความเขาใจทั้งดานความรูและทักษะปฏิบัติ159 

                                                                                                                                         
154 Barry  K Beyer., Practical Strategies for the Teaching of Thinking (London  

: Allyn and Bacon, Inc., 1991), 108. 
155 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, การคิดเชิงวิเคราะห (กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย 

จํากัด, 2549), 24. 
156

 ชาติ  แจมนุช, สอนอยางไรใหคิดเปน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลี่ยงเชียง,2545), 60. 
157 วัชรา  เลาเรียนดี, เทคนิคและยุทธวิธีพัฒนาทักษะการคิด การจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ, 7. 
158ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง, สอนเด็กใหคิดเปน (กรุงเทพฯ : บริษัท 

ทิปส พับบลิเคชั่น จํากัด,2544), 51. 
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 ฮัสเซล และ ฮัสเซล (Hassel, Hassel) ใหนิยามของทักษะการคิดวิเคราะหวา 
หมายถึง การแกปญหา โดยแตกปญหาออกเปนประเด็นยอยๆ อยางมีเหตุผล และอยางเปน
ขั้นเปนตอน ซึ่งการคิดวิเคราะหเปนหนึ่งในสองของความสามารถที่จะตองถูกประเมินใน
แบบทดสอบไอคิว160 

วิลเลี่ยมส และดันน (Williams & Dunn)ใหความหมายทักษะการคิดวิเคราะหวา เปน
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นทางสติปญญา ที่ถูกพัฒนาขึ้นและใชความคิดเชิงตรรกะ เหตุผลเชิง
นามธรรม และถอยคําออกมา เม่ือนักเรียนใชทักษะการคิดแบบจําแนก แยกแยะ เขาจะคิดโดย
ใชหลักความจริง หรือหลักการ161 

ทอมลินสัน และคณะ (Tomlinson and others) กลาววา ทักษะการคิดวิเคราะห 
หมายถึง กระบวนการคิดที่หลากหลาย ซึ่งตองอาศัยความรู ความเขาใจทักษะตางๆ ในเชิง
ลึก162 
 สวนแรนกิน (Rankin) กลาววา ทักษะการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการ
ตีความขอมูล ซึ่งตองอาศัยทักษะตอไปน้ี คือการจัดลําดับกอนหลัง การจัดกลุมขอมูล และการ
ตัดสินใจ163 

 จากความหมายของการคิดวิเคราะหที่นักวิชาการไดใหไวขางตน สรปุไดวา 
ทักษะการคิดวิเคราะห หมายถึง ความรู ความสามารถ และความชํานาญในการคดิวิเคราะห 
ในสถานการณตางๆ   
 

                                                                                                                                         
159 Carol Ann Tomlinson and others, The Parallel Curriculum in the Classroom: 

Essays for Application Across the Content Areas K-12, 2nd ed. (California : Corwin 
Press, 2005), 23. 

160 Bryan C. Hasseland and Emily Ayscue Hassel, Picky Parent Guide:    
    Choose Your Child's School with Confidence, the Elementary Years (K-6) (North    
    Carolina : Armchair Press, 2004), 45. 

161 R. Bruce Williams and Steven E. Dunn, Brain-Compatible Learning for the 
Block, 2nd ed. (Boston : Corwin Press, 2007), 142. 

162 Carol Ann Tomlinson and others, The Parallel Curriculum in the Classroom: 
Essays for Application Across the Content Areas K-12, 2nd ed. (Boston : Corwin Press, 
2005), 23. 

163 Virginia Rankin,  The Thoughtful Researcher: Teaching the Research 
Process to Middle School Students  (Connecticut : Libraries Unlimited, 1999), 131. 
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ลักษณะของบุคคลที่มีทักษะการคิดวิเคราะห 
 วัชรา  เลาเรียนดี สรุปลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ดังนี้ 

1.  มีความรอบคอบและคอยแกปญหาอยางเปนระบบ 
2. มีความสามารถในการอานและเลือกใหเหตุผลไดทันที 
3. ยึดเปาหมาย เปนหลักในการคิดแกปญหา 
4. ใชคํางายๆ ในการอธิบายสาระความรูที่ยาก ใหเขาใจงาย สามารถใช 

ความรูเดิม 
5. สามารถแยกประเด็นยอยจากปญหาใหม เสนอวิธีแกปญหาไดหลายวิธี 
6. กระตือรือรนที่จะแสวงหาคําตอบและความหมายของสิ่งของ 
7. สามารถนําความรูเดิมที่เกี่ยวของมาใชแกปญหาได 
8. มีความอดทนและแสวงหาวิธีแกปญหาอยางระมัดระวัง 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ระบุลักษณะนิสัยของผูที่มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะหไวดังนี้  

1.  ชางสังเกต 
2.  ชางสงสัย 
3. ชางใครครวญ 
4. ชางซักไซ 
5. ชางไตถาม 
6. ชางแจกแจง 
7. ชางสืบคน 
8. ชางสะสม 
9. ชางเรียนรู 
10. ชางคิด 
11. ชางวิเคราะห 
12. ไมอางวาไมมีเวลาคิด 
13. ชางคิดใหครบ 
14. คิดใหทะลุปรุโปรง164 

 
 

                                                 
164 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, การคิดวิเคราะห (กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย 

จํากัด,2549),145-158. 
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การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
 ลักขณา  สิริวัฒน ไดนําเสนอวิธีฝกทักษะการคิดวิเคราะหไว 3 ประการ  

1. ฝกวิเคราะหความสําคัญ คือ ฝกแยกแยะสิ่งที่กําหนดมาใหวาอะไรสําคัญ  
หรือจําเปน หรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล 

2. ฝกวิเคราะหความสัมพันธ คือ ฝกการคนหาวาความสําคัญยอยๆของ 
เรื่องราว หรือเหตุการณนั้นน้ันเกี่ยวเกี่ยวพันกันอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร 

3. ฝกวิเคราะหหลักการ คือ ฝกการคนหาโครงสรางและระบบของวัตถุ  
สิ่งของ เร่ืองราว และการกระทําตางๆวา สิ่งเหลานั้นรวมกันจนดํารงสภาพเชนน้ันอยูได
เน่ืองจากอะไร โดยยึดอะไรเปนหลักเปนแกนกลาง มีสิ่งใดเปนตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักการใด 
มีเทคนิคอยางไร หรือยึดคติใด165 
 
ทักษะการคิดสังเคราะห 
ความหมาย 

ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง ใหความหมายทักษะการคิดสังเคราะหวา เปน
ความสามารถในการคิดเพื่อประกอบสวนยอยๆ ใหเขาเปนเรื่องราว เปนความสามารถในการ
พิจารณาเรื่องราวในหลายๆแงมุม แลวนํามาจัดระบบโครงสรางเสียใหม ซึ่งมีความเหมาะสม 
กะทัดรัด และไดความหมายมากที่สุด166   

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ใหความหมายทักษะการคิดสังเคราะห วา เปน
ความสามารถในการคิดที่ดึงองคประกอบตางๆมาหลอมรวมหรือทักทอภายใตโครงรางใหม
อยางเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว167 

ฮันเตอร (Hunter) กลาววา ทักษะการคิดสังเคราะห หมายถึง ความสามารถการคิดที่
อยูบนพื้นฐานของการสรางองคความรูใหม เพ่ือสรางความคิดที่เปนของตนเอง168 

                                                 
165 ลักขณา  สริวัฒน, การคิด (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร,2549), 73. 
166 ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง, สอนเด็กใหคิดเปน (กรุงเทพฯ : บริษัท 

ทิปส พับบลิเคชั่น จํากัด,2544), 57. 
167 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, การคิดเชิงสังเคราะห (กรุงเทพฯ:บริษัท ซัคเซส มีเดีย 

จํากัด,2549), 16. 
168 Robin Hunter, Madeline Hunter's Mastery Teaching: Increasing Instructional 

Effectiveness in Elementary and Secondary Schools (Boston : Corwin Press, 
2004),106. 
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จากคํานิยามทักษะการคิดคิดสังเคราะหของนักวิชาการ  ดังกลาว สรุปไดวาทักษะการ
คิดสังเคราะห  หมายถึง ความรู ความสามารถ และความชํานาญใน การคิดสังเคราะห ใน
สถานการณตางๆ   

 
ลักษณะของบุคคลที่มีทักษะการคิดสังเคราะห 
 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ไดระบุลักษณะนิสัยของนักคิดสังเคราะห ดังนี้ 

1. ไมพอใจสิ่งเดิม...ชอบถามหาสิ่งใหม 
2. ไมนิ่งเฉย...ชอบสะสมขอมูล 
3. ไมจับแพะชนแกะ...ชอบเชื่อมโยงเหตุผล 
4. ไมแปลกแยก...ชอบผสมผสาน 
5. ไมคลุมเครือ...ชอบคมชัดในประเด็น 
6. ไมลําอียง...ชอบวางตนเปนกลาง 
7. ไมยุงเหยิง...ชอบระบบระเบียบ 
8. ไมทอถอย...ชอบมานะพากเพียร 
9.ไมคิดแยกสวน...ชอบคิดสิบมิติ169 

 สุวิทย  มูลคํา กลาววาบุคคลที่ มีความสามารถในดานการคิดสังเคราะห จะมี
บุคลิกลักษณะ ดังนี้  
  1. มีจินตนาการสูง 
  2. มีอารมณขัน  รื่นเริง 
  3. มีความสามารถในการแกปญหา 
  4. ไมชอบทําตามผูอ่ืนโดยไมมีเหตุผล 
  5. มีความคิดอิสระ ยืดหยุน ไมเครงครัดตอระเบียบแบบแผน และไมยีดม่ัน
กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากเกินไป 
  6. สนใจและยอมรับสิ่งแปลกใหม 
  7. มีใจเปนกลาง  ไมมีอคติตอขอมูลที่ไดรับ 
  8. มีคุณลักษณะเปนผูนํา กลาเผชิญความจริง 
  9. มีความรับผิดชอบสูง 
  10. รักการอาน  สนใจหนังสือทุกประเภท สนใจใฝรู 
  11. สุขุมเยือกเย็น 
  12. ขยันอดทน มานะพากเพียร 

                                                 
169 เรื่องเดียวกัน, 73-81. 
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  13. มีความพยายามสูง 
  14. สามารถทํางานกลุมไดดี 
  15. เปนผูฟงที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  16. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และคิดวิพากษสูง 
  17. มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนสูง และสามารถจับประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวของมาใชไดอยางถูกตอง แมนยํา170  
 
การพัฒนาทักษะการคิดสังเคราะห 
 ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง ไดนําเสนอการพัฒนาการคิดสังเคราะหไว  3 
ประการ 

1. ฝกสังเคราะหขอความ คือ ฝกความสามารถในการเรียบเรียงถอยคําให 
เปนขอความหรือเร่ืองราวเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางไดความมากที่สุด เชน การใหนักเรียนแสดง
ความคิดเห็นตอประเด็นหรือเรื่องราวที่หยิบขึ้นมาพิจารณา 

2. ฝกสังเคราะหแผนงาน คือ ฝกความสามารถในการสรางโครงการหรือ 
วางแผนการทํากิจกรรมตางๆ เปนการฝกความสามารถในการที่จะนําขอมูลเรื่องราว 
เหตุการณที่กําหนดใหมาหาวิธีวาจะทําอยางไร จึงจะทําใหเร่ืองที่ตองอาศัยขอมูลเหลานี้ 
สามารถดําเนินการไปสูเปาหมายได เชน ถาตองทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งรวมกัน สามารถ
วางแผนการทํางานรวมกันได 

3. ฝกสังเคราะหความสัมพันธ คือ ฝกความสามารถในการพิจารณาวา  
เร่ืองราวนั้นๆ มีเน้ือหาอะไรที่สัมพันธกัน และเม่ือนํามาสัมพันธกันแลวสามารถสรุปเปน
เรื่องราวใหมได เชน สามารถกําหนดสมมติบานเพื่ออธิบายปรากฏการณตางๆได หาแนวทาง
ในการจําแนกสิ่งของตางๆหรือเหตุการณได หรือคิดประดิษฐ วางโครงการหรือแผนงานในการ
ดําเนินงานตางๆได171 
 
การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ความหมาย 
 ชาติ  แจมนุช นิยามความหมายของทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ วา เปนการคิด
ที่ผานกระบวนการไตรตรองอยางรอบคอบ มีเหตุผล เกี่ยวกับขอมูลหรือสภาพการณที่ปรากฏ 

                                                 
170 สุวิทย  มูลคาํ,  กลยุทธการสอนคิดสังเคราะห (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2547), 26. 
171

 ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง, สอนเด็กใหคิดเปน (กรุงเทพฯ : บริษัท 
ทิปส พับบลิเคชั่น จํากัด,2544), 57. 
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โดยอาศัยความรู ความคิด และประสบการณของตนเอง และขอมูลหลักฐานที่เชื่อถือได 
แสวงหาความรู หรือความจริงเพ่ือนําไปสูการสรุปและตัดสินใจ อยางสมเหตุสมผลวาตนเอง
เชื่อหรือไมเชื่อ เลือกหรือไมเลือก ทําหรือไมทํา172 
  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ใหความหมายของการคิดจารณญาณวา หมายถึงความ
ตั้งใจที่จะพิจารณาตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยการไมเห็นคลอยตามขออางที่เสนอ แตตั้ง
คําถามทาทาย หรือโตแยงขออางนั้น เอเปดแนวทางความคิดออกสูทางตางๆ ที่แตกตาง อัน
นําไปสูการแสวงหาคําตอบที่สมเหตุสมผลมากกวาขออางเดิม173 
 ศันสนีย  ฉัตรคุปตและอุษา  ชูชาติ ใหความหมายทักษะการคิดวิจารณญาณ วา 
หมายถึง การคิดวิเคราะห สังเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาโดยยึดหลักการคิดดวยเหตุผล
จากขอมูลที่เปนจริงมากกวาอารมณและการคาดเดา174 
 ทอมลินสัน และคณะ (Tomlinson and others) ใหนิยามทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณวา หมายถึงทักษะการคิดที่หลากหลาย ซึ่งถูกใชวิเคราะห และประเมินขอมูล และ
หลักฐาน เพ่ือที่จะพัฒนาและตัดสินไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือตอบสนองขอโตแยง175 

โรซากีสซ (Rozakis) ใหความหมายทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณวา หมายถึง  
- ความสามารถในการแกปญหา 
- ความสามารถในการสรางผลผลติที่ถูกกาํหนดคานิยมในสังคมเฉพาะ 
- ความสามารถในการยืดหยุนระหวางความคิดสรางสรรคกับความคดิดั้งเดิม 
- ความสามารถที่จะคิดเกี่ยวกับการคิด 
- ความสามารถในการจัดตั้งเสนทางเพื่อไปสูจุดหมาย 
- ความสามารถในการคนหวาหาและถายโอนความรู 
- ความสามารถที่จะแสดงทศันอยางฉับพลันซ่ึงแยกออกจากความรูสกึ176 

                                                 
172 ชาติ  แจมนุช, สอนอยางไรใหคิดเปน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลี่ยงเชียง,2545), 47. 
  
173 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, การคิดเชิงวิพากษ (กรุงเทพฯ:บริษัท ซัคเซส มีเดีย 

จํากัด,2549), 11. 
174 ศันสนีย  ฉัตรคุปต และ อุษา ชูชาติ, ฝกสมองใหคิดอยางมีวิจารณญาณ 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพานิช,2544), 31-32 
175 Carol Ann Tomlinson and others, The Parallel Curriculum in the Classroom: 

Essays for Application Across the Content Areas K-12, 2nd ed. (California : Corwin 
Press, 2005), 23. 

176 Laurie Rozakis,  81 Fresh & Fun Critical-thinking Activities: Engaging 
Activities and Reproducibles to Develop Kids' Higher-level Thinking Skills (New York : 
Scholastic Inc., 1998), 8. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

87

 ฮิวส และลาเวรี่ (Hughes & Lavery) ใหความหมายทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
วา เปนความสามารถในการเรียนรู แยกแยะขอคิดเห็นที่แสดงออกมา จากสิ่งที่ดีออกจากสิ่งที่
ไมดี และคิดตอวาอะไรควรเชื่อและอะไรไมควรเชื่อ177 
 คาวลี่ย (Cowley) กลาวถึงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณวา เปนวิธีคิดรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งมากกวาทักษะการคิดทัว่ๆไป กลาวคอื การคิดอยางมีวิจารณญาณใชจํานวนเทคนิคการคิด
ที่หลากหลายมากกวา เชน การสิบคน ขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การเชื่อมโยง การ
แกปญหา การฝกฝน และการเปดใจรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน178 

เอนนิส (Ennis) นิยามความหมายทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณวา เปนการคดิเชิง
เหตุผล และการคิดแบบสะทอนกลับ ซึ่งการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานในสิ่งที่เชื่อและในสิ่งที่
กระทํา 179 

มูน (Moon) ไดใหคําจํากัดความของทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ไว 2 
ความหมาย ดังนี้ 

1) ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถที่จะตดัสินใจในระดับ
ของขอมูลที่ไดมาจากหลายแหลง ใชกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ทาทาย วิเคราะห และสรุป
ขอมูลที่ตองตดัสินใจ 

2) ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง การพัฒนาความคิดเห็นของตนเอง 
เปนการปรับโครงสรางทางความคิดใหม เปนการคิดทีมี่การสังเคราะห มีความซับซอน  แตมี
ขอสรุปที่เหมือนหรือแตกตางกันไดในเรื่องเดียวกัน180 

จากคํานิยามทักษะคิดอยางมีวิจารณญาณของนักวิชาการ  ดังกลาว สรุปไดวาทักษะ
คิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง ความรู ความสามารถ และความชํานาญในการคดิอยางมี
วิจารณญาณ ในสถานการณตางๆ    
 

                                                 
177 William Hughes and Jonathan Lavery, Critical Thinking : An Introduction to 

the Basic Skills, 5th ed. (New York : Broadview Press, 2008), 25. 
178 Sue Cowley, Getting the Buggers to Think (New York : Continuum 

International Publishing Group, 2004), 114. 
179 Robert H. Ennis, “Critical Thinking” quoted in David Moseley, Vivienne 

Baumfield and Julian Elliott, Frameworks for Thinking: A Handbook for Teaching and 
Learning (New York : Cambridge University Press, 2005), 152. 

180 Jennifer Moon, Critical Thinking: An Exploration of Theory and Practice 
(New York : Routledge, 2007), 19. 
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ลักษณะของบุคคลที่มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  ไดระบุการพัฒนาลักษณะนิสัยของผูที่มีทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณ ดังนี้ 

1. ฝกวิพากษความคิดของตนเอง 
2. เปดใจกวาง 
3. รอบคอบ ไมดวนสรุป 
4. จิตใจมั่นคง ไมหวั่นไหวงาย 
5. แสวงหาความรูเพ่ือตอบขอสงสยั  
6. ไมรูสึกวา “ฉันดีกวา” “ของฉันถูกกวา” 
7. ไมเลือกรับเฉพาะขอมูลที่สนใจ 
8. ไมลําเอียง 
9. ไมทําเปนแสรงรู 
10. ไมมีอคติตอการเปลี่ยนแปลง 
11. ไมคิดแบบสองขั้วตรงขาม181 

ศันสนีย  ฉัตรคุปตและอุษา  ชูชาติ ไดสรุปลักษณะของผูที่มีทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ดังนี้ 

1. การคิดตั้งคําถามที่ชัดเจน 
2. มีความสนใจใฝรู และตองการคิดคนหาคําตอบที่ถูกตอง โดยการเสาะ 

แสวงหาขอมูล รวบรวมขอเท็จจริง ตรวจสอบขอมูล  
3. วิเคราะหขอสันนิษฐานความเห็นตางๆ  
4. ประเมินขอถกเถียงได  
5. ตีความที่เปนไปไดหลายๆทาง 
6. ตัดสินและหาขอสรุปบนพื้นฐานของเหตุผลและขอเท็จจริงเพ่ือใชในการ 

ตัดสินใจ  
7. ไมใชอคติหรืออารมณในการตัดสิน 
8. ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นหรือจุดยืนได  

ถาหากไดรับขอมูลใหมเพ่ิมขึ้นหรือเม่ือมีเหตุผลที่ดีกวา182 
 

                                                 
181 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, การคิดเชิงวิพากษ (กรุงเทพฯ:บริษัท ซัคเซส มีเดีย 

จํากัด,2549), 108-119. 
182

 ศันสนีย  ฉัตรคุปต และอุษา ชูชาติ, ฝกสมองใหคิดอยางมีวิจารณญาณ (กรุงเทพฯ 
: สํานักพิมพวฒันาพานิช,2544), 40. 
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ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง ไดระบุลักษณะของนักคิดอยางมีวิจารณญาณ  
ไวดังนี้   

1. ใจกวาง 
2. เปลี่ยนแปลงงายเมื่อเห็นหลักฐาน 
3. มองสถานการณโดยรวม 
4. แสวงหาขอมูล 
5. คนหาประเด็นสําคัญของขอมูล 
6. พิจารณาทุกสวนชององคประกอบที่ซับซอน 
7. มองหาทางเลือก 
8. คนหาเหตุผล 
9. ทําประเด็นใหชัดเจน 
10. ระลึกถึงจุดเริ่มตนของปญหาเสมอ 
11. เลือกแหลงขอมูลที่เชื่อถือได 
12. เกาะติดกับเรื่องไมหลงประเด็น 
13. ไวตอความรูสึกและความคิดเห็นของผูอ่ืน183 

 
การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง ไดศึกษาและนําเสนอกิจกรรมที่จําเปนตอการ
พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารญาณ ดังนี้ 

1. ฝกคิดเกี่ยวกับรายละเอียดขององคประกอบของกิจกรรม สิ่งของ สถานที่  
และเหตุการณตางๆ  

2. ฝกแยกแยะองคประกอบที่ทําใหกิจกรรมลมเหลว หรือความเลวรายของ 
สถานการณ 

3. ฝกแยกแยะความเห็นที่แตกตาง หรือคลายกันของบุคคล หรือกลุมบุคคล 
วา แตกตางหรือเหมือนกันอยางไร 

4. ฝกแยกแยะหรือจําแนกขอมูลที่เปนจริง ที่เปนเพียงความคิดเห็นออกจา 
กัน 

5. ฝกแยกแยะขาวสารขอมูลที่ไดรับจากสื่อมวลชน และแหลงขอมูลอ่ืนวามี 
ความเหมือนหรือตางกันอยางไร 

6. ฝกแยกแยะขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่เห็นวาสมเหตุสมผลและไม 
สมเหตุสมผล 
                                                 

183
 ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง, สอนเด็กใหคิดเปน,63. 
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7.  ฝกสรางเกณฑในการตัดสินความถูกตอง ความเหมาะสม ความดี และ 
ความงามของสิ่งตางๆ  

8. ฝกหาขอมูลที่จะนํามาใชสนับสนุนความคิดเห็นและขอเท็จจริงที่ตน 
ตองการกลาวอาง  

9. ฝกแยกแยะขอคิดเห็นในเชิงทําลายและสรางสรรคของนักเรียน  
นักการเมือง และนักวิเคราะหวิจารณ 

10. ฝกแยกแยะความคิดเห็นยอยๆ ที่เปนอยูในบทความ คําบรรยายของ 
บุคคลตางๆ 

11. ฝกเลือกเกณฑที่ตนนํามาใชในการตัดสินใจสิ่งตางๆ 
12. ฝกตรวจสอบสมมติฐานที่ตนตั้งขึ้น 
13. ฝกตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และความเห็นที่คลายของกลุม 

บุคคล 
14. ฝกทํานายผลดี ผลรายที่จะตามมาจากเหตุการณ 
15. ฝกจัดลําดับความสําคัญของเหตุการณ 
16. ฝกสรุปประเด็นของการสนทนา การอภิปราย และการเสนอขอคิดเห็น 
17. ฝกสรุปผลจากขอมูลที่วิเคราะหและจัดหมวดหมูไว 
18. ฝกทํานายและพยากรณเหตุการณ 
19. ฝกตัดสินการสรุปที่ถูกตอง และที่ผิดพลาดของบุคคลจากขอมูลที่ 

กําหนดให 
20. ฝกอธิบายขอความจากขอมูล 
21. ฝกใหเหตุผลประกอบขอสรุปของตน 
22. ฝกจัดหมวดหมูขอมูลและความคิดเห็น 
23. ฝกเสนอเสนอขอมูลในรูปทรง แผนภูมิ และรูปภาพ 
24. ฝกมองหาขอลําเอียงของตนในเรื่องตางๆ 
25. ฝกหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได 
26. ฝกตีความการตูน และรูปภาพ 
27. ฝกมองหาเหตุและผลของปรากฏการณ และกิจกรรม 
28. ฝกสรุปผลโดยยดึขอเท็จจริง184 

 
 

                                                 
184

 ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง, สอนเด็กใหคิดเปน, 61-62. 
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ทักษะการคิดสรางสรรค 
ความหมาย 
 วัชรา  เลาเรียนดี ใหความหมายของทักษะการคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถ
ในการใชแนวคิดในการแกปญหาไดอยางหลากหลาย การฝกปฏิบัติเพื่อสงเสริมพัฒนา
ความคิดสรางสรรค คือ การแสดงความคิดเห็นตอกรณีปญหา  การออกแบบผลงาน ผลผลิต 
การนําทฤษฎีไปใชในการตัดสินใจ การนําเสนอโครงการแนวคิดใหมๆ การออกแบบการเรยีนรู 
การเขียนโครงการเสนอเพื่อขอทุนตางๆ เปนตน185 
 ชาญณรงค  พรรุงโรจน สรุปความหมายของทักษะการคิดสรางสรรควา หมายถึง 
ความสามารถของสมองที่คิดไดกวางไกลหลายแงมุม เรียกวา ความคิดแบบอเนกนัย ซึ่งทําให
เกิดความคิดแปลกใหมแตกตางไปจากเดิม เปนความสามารถในการในการมองเห็น
ความสัมพันธของสิ่งตางๆรอบตัว เกิดการเรียนรูเขาใจจนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองใหเกิด
ความคิดเชิงจินตนาการ ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของความคิดสรางสรรค อันจะนําไปสูการ
ประดิษฐ หรือคิดคนสิ่งแปลกใหม186 
 กรมวิชาการ สรุปความหมายของทักษะการคิดสรางสรรควา หมายถึงความสามารถ
ในการมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ โดยมีสิ่งเราเปนตัวกระตุนทําใหเกิดความคิดใหม
ตอเนื่องกันไป และความคิดสรางสรรคนี้ ประกอบดวยความคลองในการคิด ความคิดยืดหยุน
และเปนความคิดที่เปนของตนเองโดยเฉพาะหรือความคิดริเริ่ม187 

ชาติ  แจมนุช นิยามความหมายทักษะคิดสรางสรรควา  เปนการคิดเพ่ือใหคนพบสิ่ง
ใหม เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ หรือการสรางสิ่งใหมที่แปลกแตกตางจากเดิม188  

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  ใหความหมายทักษะการคิดเชิงสรางสรรควา  หมายถึง
การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู สูความคิดใหมที่ไมเคยมีมา
กอนเพ่ือคนหาคําตอบ ที่ดีที่สุดใหกับปญหาที่เกิดขึ้น189 

                                                 
185 วัชรา เลาเรียนดี, เทคนิคและยุทธวธิีพัฒนาทักษะการคิด การจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ, 7. 
186 ชาญณรงค  พรรุงโรจน, ความคิดสรางสรรค (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2546), 7. 
187 กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, ความคิดสรางสรรค หลักการ ทฤษฎี การ

เรียนการสอน การวัดผลประเมินผล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2535), 2. 
188 ชาติ  แจมนุช, สอนอยางไรใหคิดเปน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลี่ยงเชียง,2545), 51. 
189 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, การคิดเชิงสรางสรรค (กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มี

เดีย จํากัด,2549), 14. 
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ทอมลินสัน และคณะ (Tomlinson and others) ไดใหคาํนิยามทักษะการคิดสราง 
สรรควา เปนทักษะการคิดที่เกี่ยวพันกบัการสรางสรรคผลงานใหม ๆ190   

จอหนสัน(Johnson) กลาววา ทักษะการคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการคิดเพื่อ
ชวยใหเด็กสรางความคิดแบบเชื่อมโยง 191 

คิง (King) ใหความหมายทักษะการคิดสรางสรรควา เปนความสามารถในการคิดที่
เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคสูงสุด คือการคิดที่แตกตาง  คิดรอบดาน และคิดนอกกรอบ192 

คาวลีย (Cowley) นิยามความหมายทักษะการคิดสรางสรรควา หมายถึงการ
แสดงออกทั้งหมดของตัวเราในรูปแบบเฉพาะ และในรูปแบบที่เปนจินตนาการ ซึ่งเม่ือเราใช
ความคิดสรางสรรค เราจะตอง 1) รวบรวมสิ่งตางๆ ที่เรารูแลว มาเปนรูปแบบเฉพาะของเรา 
2) ตองมองเห็นสิ่งใหมในสิ่งเกา 3) ใชวิธีการที่ไมธรรมดามาแกปญหา 4๗ ใชความคิดรอบ
ดานมาประกอบเปนความคิดของเราเอง193 

จากคํานิยามทักษะการคิดสรางสรรคของนักวิชาการ  ดังกลาว สรุปไดวาทักษะการ
คิดสรางสรรค หมายถึง ความรู ความสามารถ และความชํานาญในการคิดสรางสรรค  ใน
สถานการณตางๆ   

 
ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการคิดสรางสรรค 
 กรมวิชาการ สรุปลักษณะของบุคคลสรางสรรค ดังนี้  

1. เปนตัวของตัวเอง มีความคิดอิสระ ไมชอบตามอยางใคร  ไมยอมคลอย 
ตามความคิดเห็นของคนอ่ืนอยางงายดาย 

2. รักที่จะกาวไปขางหนา เต็มใจทํางานหนัก อุทิศเวลาใหงาน มีความมานะ 
บากบั่นที่จะทํางานยากและซับซอนใหสําเร็จจนได 

3. ไวตอปญหา รับรูเร็วและงาย มองการณไกล มีความสามารถในการคิด 
หลายแงหลายมุม 
                                                 

190 Carol Ann Tomlinson and others, The Parallel Curriculum in the Classroom: 
Essays for Application Across the Content Areas K-12, 2nd ed. (California : Corwin 
Press, 2005), 24. 

191 Andrew Paul Johnson, Making Connections in Elementary and Middle 
School Social Studies (London : SAGE, 2005), 301. 

192 Lloyd King, Test Your Creative Thinking: Enhance Your Lateral Thinking - 
Learn to Think Outside the Box (London : Kogan Page Publishers, 2003), 1. 

193 Sue Cowley, Getting the Buggers to Think (London : Continuum 
International Publishing Group, 2004), 141. 
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4. มีความสามารถในการใชสมาธิ มีความสามารถในการพินพจอยางถี่ถวน 
5. มีความคิดริเริ่ม ชอบคิด ชอบทําสิ่งที่ซับซอนและแปลกใหม 
6. ยอมรับสิ่งที่ไมแนนอนและสิ่งที่เปนขอขัดแยง อดทนตอสิ่งที่ยังไมแนชัด 
7. มีความอดทนตอความไมเปนระเบียบ ไมชอบทําตามระเบียบ 
8. มีอารมณขัน มีจินตนาการ194 

อารีย พันธมณี ไดสรุปลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค ดังนี้ 
1. มีความสามารถในการพลอกแพลงแกปญหาตางๆใหลุลวงดวยดี 
2. ไมชอบทําตามอยางผูอ่ืนโดยไมมีเหตุผล 
3. มีจิตใจจดจอและผูกพันกับงานและมีความอดทนอยางทรหด 
4. เปนผูไมยอมเลิกลมอะไรงายๆ 
5. มีความคิดคํานึง หรือจินตนาการสูง  
6. มีลักษณะความเปนผูนํา 
7. มีลักษณะขี้เลน รื่นเริง 
8. ชอบรับประสบการณใหมๆ 
9. นับถือตนเอง และเชื่อม่ันในตนเองสูง 
10. มีความคิดอิสระและยืดหยุน 
11. ยอมรับและสนใจสิ่งแปลกๆ 
12. มีความซับซอนในการรับรู 
13. กลาหาญ กลาเผชิญความจริง 
14. ไมคอยเครงครัดกับระเบียบแบบแผน 
15. ไมยึดม่ันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไป ชอบทํางานเพื่อความสุข ความพอใจ 

ของตนเอง 
16. มีอารมณขัน195 

 
การพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ไดเสนอเทคนิคการพัฒนาความคิดสรางสรรคไวดังนี้  

1. หาความคิดใหมๆที่หลากหลายดวยการระดมสมอง 
2. ทําของเกาใหเปนของใหมดวยแผนตรวจสอบของ ออสบอรน 

                                                 
194 กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, ความคิดสรางสรรค หลักการ ทฤษฎี การ

เรียนการสอน การวัดผลประเมินผล,15. 
195 อารีย  พันธมณี, ฝกใหคิดเปน คิดใหสรางสรรค (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพใยไหม

,2547), 19. 
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3. ขยายขอบเขตปญหาจากรูปธรรม สูนามธรรมแลวคอยคิด 
4. ปรับสภาพแวดลอมและเวลาใหเหมาะสําหรับการคิด 
5. กลับในสิ่งที่คิด แลวคิดในมุมกลับ196 
6. อารีย  พันธมณี กําหนดแนวทางในการพัฒนาความคิดสรางสรรค สําหรับ 

ครูผูสอนไว ดังนี้ 
1. สงเสริมใหเด็กเรียนรูดวยตนเอง พยายามอยาบังคับเด็ก ใหเด็กทําตาม 

คําสั่งของครูอยูตลอดเวลา 
2. สงเสริมใหเด็กเปนคนชางสังเกต ชางซักชางถามและตอบคําถามดวย 

ความกระตือรือรน 
3. สนใจและตั้งฟงคําถามแปลกๆใหมๆของเด็ก และยอมรับความคิด 

แปลกๆของเด็ก 
4. แสดงใหเห็นความคิดของเด็กมีคุณคาและเปนประโยชนโดยการให 

กําลังใจ ชมเชย ยกยอง และนําผลงานมาใชใหเกิดประโยชน 
5. สงเสริมใหมีความคิดริเริ่ม นอกจากจะยอมรับความคิดแปลกๆของเด็ก 

แลวก็ไมควรตําหนิ หรือวิจารณความคิดของเด็ก 
6. สงเสริมใหเด็กเรียนรูตนเอง สํารวจ คนควา ทดลองดวยความสนใจของ 

ตนเอง มิใชหวังคะแนนที่จะไดรับ 
7. กระตุนใหเด็กมีบุคลิกภาพสรางสรรคดวยการสงเสริมความอยากรูอยาก 

เห็นและการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
8. สงเสริมใหเด็กประสบความสําเร็จ ใหกําลังใจ ยกยองและชมเชย 
9. ขจัดความกลัวและความกาวราวของเด็ก สรางความเชื่อม่ัน และความ 

ม่ันคงปลอดภัยแกเด็ก197 
 
 
 
 
 

                                                 
196 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, การคิดเชิงสรางสรรค (กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มี

เดีย จํากัด,2549), 107-126. 
197 อารีย พันธมณี, ฝกใหคิดเปน คิดใหสรางสรรค (กรุงทพฯ : สํานักพิมพใยไหม, 

2547), 125-126. 
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การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด 
 

การบริหารวิชาการที่สงเสริมทักษะการคิด 
 การบริหารวิชาการเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหาร 
และการจัดการสามารถ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล 
รวมทั้งการวัดปจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ จึงมีนักการศึกษาไดใหแนวทางการบริหารวิชาเพื่อสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียนไวดังนี้ 

1.1 การพัฒนาหลักสูตร 
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เสนอใหผูบริหารมีการ

พัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน  ดังนี้ 
1. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังที่เกี่ยวของกับการ 

คิดในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
2. จัดทําหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูใหมีความสอดคลองกับ 

มาตรฐาน โดยมีการบูรณาการการคิด 
  3. จัดทําสื่อฝกทักษะการคิด 
  4. จัดกิจกรรมการเรียนรู ฝกทักษะการคิดตามแผนที่กําหนด 
  5. วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูดานการคิด 
  6. วิจัย ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู198 

ดวงกมล  สินเพ็ง  กลาววา การพัฒนาผูเรียนสูสังคมแหงการเรียนรู ครูและโรงเรียน
ตองจัดหลักสูตรเติมเต็มเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองทั้งดาน
ทักษะ ความสามารถดานตางๆ  เพราะการจัดหลักสูตร กิจกรรมที่เหมือนกันใหกับนักเรียนทุก
คนในชั้นเดียวกัน เด็กจะเกิดความเบื่อหนาย บางคนถูกปดกั้นโอกาสในการพัฒนาในระดับที่
สูงขึ้นไป ที่เหมาะสมกับความสามารถ  ดังน้ันหลักสูตร ควรมีแนวทางพัฒนาผูเรียนไปสู
เปาหมายไดหลายๆ แนวทาง ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนที่

                                                 
198 สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, สานฝน ดวยการคิด (กรุงเทพฯ :

สํานักพิมพเสมาธรรม,2548), 131-135. 
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แตกตางกัน ผูเรียนเปนผูเลือกเสนทางสูเปาหมายแหงความสําเร็จดวยตนเอง โดยมีครูเปนผู
แนะนํา และสนับสนุน199  

อีริคสัน (Erickson) กลาววาในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการคิด  รูปแบบ
หลักสูตรและการเรียนการสอน จะตองจัดขึ้นอยางกลมกลืนระหวางขอเท็จจริง และลําดับ
ความคิดรวบยอดของการคิด ที่จําเปนตอการพัฒนาสติปญญา ที่มีการทํางานที่ซับซอน
ของสมองผานเซลสสมอง ซึ่งถูกจัดแบงไว เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของการปฏิบัติการของ
สมอง ซึ่งนักการศึกษาตองรับผิดชอบในการออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาเรื่องดังกลาว200 

วิลคส (Wilks) เสนอแนะวา การพัฒนาหลักสูตร ที่สงเสริมทักษะการคิด ควร
มุงเนนดานทักษะ มากกวาความรู ไมแยกสาระออกเปนสวนยอยๆ แตเปนแบบองครวม   
วัตถุประสงคจะตองสอดคลองกับความสนใจ ซึ่งอยูนอกเหนือไปจากการสอบเพื่อเลื่อนชั้น  
หลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิดควรเปนการกระตุนนักเรียนใหเกิดการเรียนรู และนําทักษะ 
ในการแกปญหา  การควบคุมตัวเอง  การอาน และการคิด  มาปรับใชในรายวิชาตางๆ  
นอกจากนี้ วิลคส ยังเสริมอีกวาการจัดหลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิด ควรจัดตั้งแตระดับ
เด็กเล็ก   ทักษะการคิดระดับสูง ควรจัดในระดับประถมปลาย สวนการนําทักษะการคิดไป
ใช ควรจัดในระดับมัธยม201

 

เซล (Sale) ไดสรุปขั้นตอนหลักๆ ในการออกแบบหลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิด  
ซึ่งทุกขั้นตอนตองมีการวางแผนแตไมจําเปนตองดําเนินตามลําดับกระบวนการพัฒนา 

ขั้นที่ 1 ระบุเหตุผล และรูปแบบทักษะการคิดที่ปฏิบัติไดจริง 
- ทักษะการคิดสามารถรับรู และเขาใจในเรื่องรูปแบบความสัมพันธรวมกันของการ

คิด 3 ประเภท คือ การคิดสรางสรรค  การคิดอภิปญญา และการคิดวิเคราะห ซึ่งทั้ง 3 
ประเภทนี้ เปนองคประกอบสําคัญของกระบวนการคิดแกปญหา ดังน้ันเม่ือรูปแบบทักษะ
เหลานี้ไปใชในการออกแบบหลักสูตร ยอมทําใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติและการ
นําไปใช 

                                                 
199

 ดวงกมล  สินเพ็ง, การพัฒนาผูเรียนสูสังคมแหงการเรียนรู : การจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  
2551), 15. 

200 H. Lynn Erickson, Concept-based Curriculum and Instruction for the 
Thinking Classroom (California. : Corwin Press, 2007), 14. 

201 Susan Wilks, Designing a thinking curriculum  (Melbourne : Aust Council for 
Ed Research, 2005), 2. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

97

ขั้นที่ 2 ระบุประเภทของการคิด ซึ่งจะตองบูรณาการไวในจุดประสงคปลายทางใน
หลักสูตร 

- เพ่ือที่จะระบุประเภทของของการคิด และบูรณาการไวในจุดประสงคปลายทาง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองระบุภาระงานที่เปนจริงในยุคสมัยปจจุบัน(real-world task) ซึ่ง
คาดหวังวาเด็กจะตองทําใหสําเร็จ จึงจําเปนตองระบุไวในหลักสูตร 

ขั้นที่ 3 ระบุเน้ือหา/สาระสําคัญหลักๆ ไวในเนื้อหาวิชา 
- ในหลักสูตรการคิด จุดเนนควรเปนความรูที่เปนความคิดหลัก เปนรูปแบบ และ

หลักการที่เปนประโยชนสําหรับเปนหัวขอในการสอน และบรรจุไวในจุดประสงคปลายทาง 
ความรูจะเปนแหลงขอมูลที่ถูกนํามาใช ตามจุดประสงคที่วางไว และนําไปสูการประยุกตใน
ชีวิตประจําวัน 

ขั้นที่ 4 ระบุวิธีสอน และกิจกรรม ภาระงานที่สงเสริมทักษะการคิด   
- วิธีการดังกลาว มาซาโน (Marzano) กลาววา 3 ทศวรรษที่ผานมามีทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีสอนมากพอที่จะบอกไดวา “การคิด เปนกระบวนการปฏิบัติ ซึ่งตอง
อาศัยวิธีการ ปฏิสัมพันธ และเทคนิค”  ซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนาทักษะการคิดจนถึง
ความสามารถของการคิดระดับสูง 

ขั้นที่ 5 การออกแบบ การประเมินผลตามสภาพจริง หรือประเมินรูปแบบการคิด 
- หลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิด มุงเนนการประเมินผลรูปแบบการคิดที่บอกถึง

เปาหมายของการเรียนรู ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายในการประเมินทักษะการคิดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน ประเมินจากแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา การ
นําเสนองาน การประเมินโดยใชสถานการณจําลองซึ่งเปนสิ่งที่ดี เพราะเด็กสามารถแสดง
ใหเห็นถึงความคิดในการประยุกตใช202 

1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
สุชิน  เพ็ชรักษ กลาววา แนวทางการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

เพ่ือสรางสรรคดวยปญญา (Constructionism) นั้น โรงเรียนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
 1. ผูเ รียนสามารถเลือกทําโครงการที่ตนเองสนใจ มองเห็นคุณคา มีความ
รับผิดชอบที่จะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จดวยตนเอง  และใชเวลาทํางานไดตามความ
ตองการ มีโอกาสที่จะวิเคราะหไดวา คําตอบที่สําคัญของตนเองคืออะไร และพยายามตอบ
คําถามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจจะไมพบคําตอบไดอยางชัดเจนเหมือนกับการตอบคําถามที่ครู
                                                 

202 Dennis Sale, “Practical Steps in Designing a Curriculum to Promote 
Critical & Creative Thinking,” CDTL Brief - National University of Singapore 4,4 
(December 2001) : 1-2.   
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กําหนดให กอใหเกิดความรูสึกวาตนเองมีพลังอํานาจที่จะรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง
ได 
 2. นักเรียนมีโอกาสพูด อธิบาย ความคิดเกี่ยวกับผลงานของตนเองไดอยางอิสระ 
ซื่อตรง และเปดเผย เปนการพัฒนาความสามารถในการทําความเขาใจกับกระบวนการ
เรียนรู ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาตนเองเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องการเรียนรูไดมากขึ้นเปนลําดับ 
 3. ใหความสําคัญของผูรวมเรียนรูในสถานการณเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันและกันอยางเปดเผยและจริงใจ และนําความคิดที่ไดไปใชในการปรับปรุง
ผลงานของตนเองไดตามตองการ 
 4. มีโอกาสใชเครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการออกแบบ และพัฒนามาใชสนับสนุนการ
เรียนรู ในการแสดงความคิดและสรางสรรคงานตางๆ ไดตามตองการ 
 5. ไดรับความชวยเหลืออยางพอเพียง  และเหมาะสมจากผูที่เขาใจกระบวนการ
เรียนรูเปนอยางดี ไมมีการบังคับใหทําตามคําแนะนําโดยไมไดคิดเอง หรือปลอยให
แกปญหาดวยตนเองนานจนเกินไป จนเกิดความรูสึกทอถอย 
 6. สามารถเลือกทํางานไดอยางอิสระ โดยเลือกทํางานกับกลุมผูสนใจศกึษาคนควา
ในเร่ืองเดียวกัน แมจะมีความสามารถที่แตกตางกันก็ตาม กลุมที่ทํางานรวมกันน้ัน อาจจะ
อยูในหองเรียนเดียวกัน หรืออยูตางสถานที่และติดตอสื่อสารกันผานทาง Internet ก็ได 
 7. ไดรับการสงเสริมใหประเมินความกาวหนาของตนเองอยูเสมอ มีการบันทึก
ผลงานและกระบวนการเรียนรูไวอยางตอเน่ือง เพ่ือใชวิเคราะหตนเองอยางเปนระบบ 
 8. ไดรับการสนับสนุนใหเชื่อมโยงสิ่งที่กําลังสํารวจ ทดลองเขากับสิ่งที่เรียนรู
มาแลว เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถสรางความหมายของสิ่งที่กําลังเรียนไดสะดวกขึ้น 

9. ใหการยอมรับความคิดแปลกใหมที่ผุดขึ้นในขณะที่ทําโครงการ ยอมรับใน
ทฤษฎีหรือคําอธิบายซึ่งใชในการอธิบายสิ่งตางๆ ที่ยังไมถูกตอง ยอมรับในขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นในขณะทําโครงการ เพ่ือใชเปนบันไดไปสูการปรับแกไขใหถูกตองดวยตัวของ
ผูเรียนเอง 

10. มีโอกาสไดรวมทํางานกับผูเชี่ยวชาญ ซึ่งศึกษาคนควาในเรื่องที่สนใจอยู
ตลอดเวลา ทําใหผูเรียนเห็นตัวแบบของผูเรียนที่แข็งขัน เห็นกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้น
อยางชัดเจนและตอเน่ือง และคอยๆรับเอาเขาไวเปนแบบแผนในการเรียนรูของตนเอง 

11. มีโอกาสเรียนรูตามธรรมชาติ คือเรียนรูหลายเรื่องไปพรอมกันในระหวางทํา
โครงการ มีการผสมผสานความรูและเจตคติเขาดวยกัน 
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12. ดวยพลังของเทคโนโลยีทันสมัย ทําใหผูเรียนมีโอกาสในการคนหาขอมูล 
แลกเปลี่ยนความคิดและทํางานรวมกับคนอ่ืนๆ และใชสิ่งสรางตางๆ ที่เปนประโยชนใน
การเรียนรูไดทุกเวลา ทกสถานที่ ตามความตองการ ขอจํากัดในการเรียนรูมีนอยลง203 

สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดแนวคิดในการ
จัดการเรียนรู เพ่ือกระตุนใหผู เ รียนไดพัฒนาทักษะการคิด และไดปฏิบัติงานดวย
เอกลักษณของตนเอง ซึ่งมีสาระสําคัญดังน้ี 

1. การจัดการเรียนรูเนนความสําคัญที่ผูเรียน  ใหผูเรียนมีความสําคัญที่สุดใน
กระบวนการเรียนรู 

2. ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการฝกทักษะการใชกระบวนการคิด การวิเคราะห การ
สังเกต การรวบรวมขอมูล และการปฏิบัติจริง ทําได คิดเปน ทําเปน 

3. ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข สนุกกับการเรียนรู ไดคิด แสดงออกอยางอิสระ 
บรรยากาศการเรียนรูที่เปนกัลยามิตร  

4. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทั้งระบบ 
5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของผูสอนใหมาเปนผูรับฟง ผูเสนอแนะ

ผูรวมเรียนรู เปนที่ปรึกษา ผูสรางโอกาส สรางบรรยากาศที่เ อ้ือตอการเรียนรูเปน
ผูออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมีบทบาทมากที่สุด  

7. ใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกจัดกิจกรรมไดเรียนรูตามความตองการ ความสนใจใฝ
เรียนรูในสิ่งที่ตองการอยางตอเน่ือง  เพ่ือใหไดรับประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง 

8. ถือวาการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ 
9. ปลูกฝงสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงคในทุกสาระการเรียนรู204 
พรพิไล  เลิศวิชา และคณะ ไดกลาวถึงความสําคัญในการสงเสริมกระบวนการคิด

วา โรงเรียนตองพยายามจัดการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งหลายรูปแบบและหลายวิธีการ 
เพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน  การใชสื่อ ตองเปนสื่อที่ชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู เชนการทําสื่อหนังสือเรียน ตองชวยกระตุนประสาทที่รับรูหลายทาง ทําให

                                                 
203 สุชิน  เพ็ชรักษ, การจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญาในประเทศ

ไทย  (กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2544), 250-252. 
204 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร,  การจัดการเรียนรูจาก

แหลงเรียนรู  (กรุงเทพมหานคร : ชุมชนสหกรณเกษตรแหงประเทศไทย, 2550), 3. 
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นักเรียนขมวดการเรียนรูทั้งภาคเรียนออกมาเปนการแสดง การพานักเรียนออกไปทํา
กิจกรรมนอกหองเรียน ไดมีโอกาสสัมผัสจริง205 

วิเชียร  ไชยบัง ไดใหแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมอง โดยยึดหลัก 
แนวคิดดังนี้   

1. ไมมีกลยุทธหรือเทคนิคใดเพียงอยางเดียวที่จะครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคลองกับการทํางานของสมองไดทั้งหมด แตตองใชการผสมผสานการจัดประสบการณ
การเรียนรูใหแกผูเรียนอยางหลากหลาย  

2. ผลกระทบทางกายภาพหลายๆ ประการ เชน การจัดการกับสภาวะความเครียด 
โภชนาการ การออกกําลังกาย การพักผอน หรือสุขภาพรางกายโดยรวมของผูเรียนก็สงผล
กระทบตอกระบวนการเรียนรูทั้งสิ้น  

3.สภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอนจะตองกอใหเกิดบรรยากาศของ
ความคุนเคย มีความรูสึกปลอดภัย แตกระตุนทาทายใหเกิดความกระหายตอการเรียนรู 
บทเรียนจะตองนาตื่นเตนมีความหมายตอผูเรียน และเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระ มีโอกาส
เลือก การเรียนรูที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงมากเพียงใดจะสงผลทางบวกตอการเรียนรูมากเพียง
นั้น  

4. การจัดรูปแบบ(Patterning) เปนการจัดระบบและจําแนกแยกแยะอยางมี
ความหมาย ซึ่งผูเรียนจะกระทําอยูโดยตลอด และครูผูสอนไมควรขดัขวางกระบวนการ
ดังกลาว  

5.อารมณเปนปจจัยที่สําคัญตอการจัดรูปแบบของผูเรียน ผูสอนจะตองเขาใจถึง
อารมณและทัศนคตขิองผูเรยีน  

6. ความรูเรื่องการทํางานของสมองทั้ง 2 ซีกจะชวยใหครูสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนการเรียนรูคําศัพท และภาษาอยางมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นไดก็
ตอเม่ือนําเอาประสบการณจริงมาใชรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักการทาง
วิทยาศาสตรทั้งหลายก็ควรที่จะเรียนรูภายใตสภาวะแวดลอมทางวทิยาศาสตรที่เปนจริง  

7. สมองตอบสนองตอการสื่อความกับทกุประสาทสัมผัส ดังนั้นศิลปะ และดนตรจึีงมี
อิทธิพลอยางมากตอการเรียนรู  

8. ความเขาใจในเรื่องที่เรียนนั้น อาจมิไดเกิดขึ้นในทันที ทันใด ควรใหเวลาในการ
ไตรตรอง  

                                                 
205 พรพิไล  เลิศวิชา และคณะ,  “สมองกับการเรียนรู (Brain-based Learning),”  

เอกสารสรุปการเสวนากลุมยอย การสัมมนาครั้งที่ 5 เรื่อง กระบวนทศันใหมกับการเรียนรูของ
ชุมชน เสนอที่โรงแรมหลุยส แทเวิรน กรงุเทพมหานคร, 3-4 มีนาคม 2547.  
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9. ความทรงจําก็เปนสิ่งสําคญั และมีประโยชน ดังนั้นการทองจําบางสิ่งบางอยาง เชน
การทองสูตรคณู  

10. การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากกระบวนการของการปฏิสัมพันธกับประสบการณที่
หลากหลาย ผูสอนจึงตองพยายามจัดกิจกรรมที่เปนกจิกรรมในชีวิตจริงของผูเรียน นอกจาก
การจัดกิจกรรมในหองเรียนแลว การออกไปทัศนศึกษา การไดพบเห็นของจริง  การเลานิทาน 
การอุปมาอุปไมย การเลนบทบาทสมมุติ การมีปฏิสมัพันธกับสิ่งตางๆ เหลานี้ลวนมี
ความสําคัญกบัการเรียนรูทัง้สิ้น  

11. สรางบรรยากาศการเรยีนรูที่กําหนดใหผูเรียนตองคิดและกลาเสีย่ง ใหคาดเดา 
สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ปราศจากการขูเข็ญ  

12. เม่ือตางเรียนรูมากขึ้น ความแตกตางก็จะเพ่ิมมากขึ้น สมองของแตละคนก็จะมี
ความเปนเอกลักษณมากขึน้206 

แมคกวินเนส (McGuinness) ซึ่งมีประสบการณในการพัฒนาการคิดของผูเรียนใน
สหราชอาณาจักร มากวา 15 ป ไดนําเสนอแนวทางการบริหารวิชาการเพื่อขับเคลื่อน
กระบวนการคิดสูหองเรียน ดังนี้  

1.กําหนดกรอบเกี่ยวกับการคิดใหชัดเจนตามเปาหมายที่ตองการ    
2.กําหนดวิธีการนําเรื่องการคิดสูหลักสูตรการเรียนการสอน   
3.การสรางบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดี เอ้ือใหนักเรียนกลาคิด  
4.กําหนดวิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในหองเรียน    
5.พัฒนาครูใหสามารถสอดแทรกทักษะหรือกระบวนการคิด ใชคําถามในการสอน

สาระฯ ตางๆ    
6.จัดโอกาสใหนักเรียนแสดงผลการคิด  
7. การประเมินความกาวหนาของโครงการ 207 
เชฟพารดสัน (Shepardson) สรุปวา นักเรียนจะสามารถพัฒนาการคิดของตนไดถา

ไดรับการฝกฝนใหเรียนรูที่จะพิสูจนขอมูล ขอเท็จจริง รวมทั้งการจัดสรรกิจกรรมที่สงเสริม
กระบวนการคิดใหกับนักเรียน208  
                                                 

206 วิเชียร  ไชยบัง, โรงเรียนนอกกะลา (บรุีรัมย : อภิชาตการพิมพ 2551), 110 – 
112. 

207 Carol McGuinness, From Thinking Skills to Thinking Classrooms : A review 
and evaluation of approaches for developing pupils' thinking (Nottingham : DfEE 
Publications,1999), 1. 

208 Daniel P. Shepardson, “The Nature of Student Thinking in Life Science 
Laboratories”. School  Science and Mathematics, 1, 37(1997) : 44. 
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เบเยอร (Beyer) ไดใหแนวทางสําหรับผูบริหารในการพัฒนาความสามารถการคิดของ
นักเรียน ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 1.จัดเตรียมหองเรียนแหงการคิด และสรางบรรยากาศแหงการ
คิด รวมถึงใหการสนับสนุน  2.สรางการคิดที่เปนรูปธรรม ชัดเจนและใหนักเรียนไดแสดงออก 
3. แนะนํา และสนับสนุนใหนักเรียนไดคิดอยางกวางขวาง และ4.บูรณาการกลุมสาระการ
เรียนรู การเรียนรูอยางตอเน่ือง ระบบการเรียนการสอนที่เนนพัฒนาการคิด209 

ลูกัส (Lucas) ไดนําเสนอกลวิธีที่จะเตรียมผูเรียนเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานสมองและ
การเรียนรู ดังนี้ 

1. เริ่มดวยการจัดอบรมและกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเห็นจุดประสงคและ
เน้ือหาของการเรียนทั้งหมด และอธิบายใหผูเรียนทราบถึงวิธีการเรียนรูและตองทําที่
หลากหลาย รวมถึงการจบหลักสูตรหรือเน้ือหานี้ 

2. กําหนดใหมีปฏิสัมพันธในการเรียนรู การมีสวนรวมกับคนอื่นๆซึ่งจะชวยพัฒนาทั้ง
ดานรางการและสติปญญา 

3. เชื่อมเน้ือหายอยๆ ทั้งหมดเขาดวยกัน ทั้งนี้เพ่ือนักเรียนจะไดติดตามเนื้อหาและ
หัวขอการเรียนไดอยางราบรื่น 

4. เชื่อมการเรียนรูโยงเขากับโลกแหงความเปนจริง จําไววามี2สิ่งที่จะตองจําคือ 1. 
ตองทําใหผูไดมากกวาความรูและขอมูลที่มีอยู และ 2. จะตองใหสมองของเด็กๆ ไดทํางานจาก
งานที่เขาทํา 

5. ตองแนใจวาเวลาที่จัดใหนักเรียนเพ่ือไดทบทวนสิ่งที่ไดเรียนไปแลว ซึ่งสามารถทํา
ไดในชวงเวลาสั้น โดยผานกิจกรรมประกวด กิจกรรมสนุกสนาน การคันหาคํา การเลน cross-
word ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะตองเช่ือมโยงกับหัวขอที่ไดเรียนมา 

6. กําหนดใหมีการแสดงออกของนักเรียนเม่ือจบหลักสูตร  เพ่ือแสดงใหเห็นวาเขาได
นําสิ่งที่เรียนไปประยุกตใช210 

เคน และคณะ (Caine and others)  ไดนําเสนอหลักการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
สมองหรือสติปญญาไว 12 ประการ ดังนี้ 

1. การเรียนรูทั้งหมดเปนสิ่งที่เกี่ยวกับกายภาพ/สรีรวิทยา 
2. สมองและสติปญญาเปนสิ่งที่เกี่ยวกับสังคม 
3. การคนหาความหมายเปนสิ่งที่มีมาตั้งแตกําเนิด 

                                                 
209

 Barry K. Beyer,  Improving Student Thinking: A Comprehensive Approach   
(London : Allyn & Bacon, 1997), 303. 

210 Bob Lucas, Engage Your Brain for Learning   (Virginia : American Society 
for Training and Development,2008), 11. 
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4. การคนหาความหมายเปนสิ่งที่มีแบบแผน (เปนธรรมเนียมปฏิบัติ) (patterning) 
5. อารมณเปน critical to patterning  
6. สมองและสติปญญาดําเนินการหลายสวนและพรอมกันทั้งหมด 
7. การเรียนรูตองแกไขไปที่ความสนใจ และแนวคิด 
8. การเรียนรูตองแกไขการดําเนินการอยางมีสติและไมมีสติ 
9. มีอยางนอย2 วิธีที่จะตองจํา คือ ตองแยกแยะระหวางขอเท็จจริงกับทักษะ  และ

ตองสรางประสบการณการเรียนรู 
10. การเรียนรูเปนการพัฒนา 
11. การเรียนรูที่ซับซอนจะถูกสงเสริมใหเกิดขึ้นเม่ือมีสถานการณคุกคามหรือตอง

ความชวยเหลือ 
12. สมองของแตละคนมีการทํางานที่เปนหน่ึงเดียวกัน211 
เจนเซน (Jensen) ไดนําเสนอวิธีการใหมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมอง 

ดังนี้ 
1. ตองเขาใจ หัวใจของหลักการ 
2. ใชการคิดแบบองครวม 
3. เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
4. ยอมรับความแตกตางดานสมองของแตละบุคคล 
5. เปรียบเทียบนักเรียนเฉพาะในงานสําคัญๆเทานั้น 
6. สรางพื้นฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
7. มุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงสมองในดานบวก 
8. สงเสริมบทบาทในการเรียนรู 
9. บริหารจัดการอยางเปนขั้นเปนตอน 
10. อาหารบํารุงสมอง 
11. เตรียมความพรอมดานอารมณ  
12. วางกฎเกณฑในการทํางาน 
13. กําหนดเวลาเพื่อประสิทธิภาพของงาน212 

                                                 
211 Renate Nummela Caine and others, 12 Brain/mind Learning Principles in 

Action: Developing Executive Functions of the Human Brain, 2nd ed. (Boston : Corwin 
Press, 2008), 13. 
 

212 Eric Jensen, Introduction to Brain-compatible Learning,  2nd ed. (Boston : 
Corwin Press, 2007), 7. 
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บีทตี้ (Beatty) ไดนําขอคนพบของบลูม (Benjamin Bloom) ที่เชื่อวารอยละ 95 ของ
คําถามที่ใชในชั้นเรียนเปนคําถามในระดับต่ํา คือประเมินผูเรียนเฉพาะความรูความจําเทานั้น  
เขาจึงพิจารณาวา คําถามควรจะมีระดับของความซับซอนจากระดับต่ําที่เนนความรูความจะ 
ไปจนถึงระดับกาวหนา213 

สอดคลองกับ เกรโกรี และแชปแมน (Gregory and Chapman) ที่กลาววา 
บอยครั้งที่ครูตั้งคําถาม หรือกําหนดปญหาโดยใชคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดคิด ซึ่งการ
เสริมสรางทักษะการคิดดวยคําถามที่ดี นอกจากจะชวยฝกฝนเพิ่มพูนทักษะการคิดแลว  
ยังชวยใหเด็กเรียนรูอยางสนุกสนาน ไมนาเบื่ออีกดวย  ซึ่งแนวทางการตั้งคําถามที่เปนที่
นิยมคือ กระบวนการตั้งคําถาม 6 ขั้น ตามแนวคิดของ บลูม (Bloom thinking Taxonomy) 
เปนการตั้งคําถามที่พัฒนาทักษะการคิด จากงายสุดไปสูความซับซอนมากขึ้น  ประกอบ 
ดวย  6 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ความรู-ความจํา : เรื่องนี้เปนเรื่องเก่ียวกับอะไร? 
 ขั้นที่ 2 ความเขาใจ- การอธิบาย : ทําไมสิ่งเหลานี้จึงเกิดขึ้น? 
 ขั้นที่ 3 การประยุกตใช – การถายโอน : ใชขอมูลน้ีเพ่ือทํานายวา.... 
 ขั้นที่ 4 การวิเคราะหเคราะห – การพิจารณา : มีกี่องคประกอบที่นําเสนอ? 
 ขั้นที่ 5 การสังเคราะห – การรวมกัน : เปลี่ยนเรื่องแลวไปเขียนเปนเรื่องใหม 
 ขั้นที่ 6 ประเมินผล – การจัดลําดับ : จัดลําดับการแกปญหา 
ในระดับของความรู ความจํา ความเขาใจ และการนําไปใชเปนเรื่องการคิดเปนรูปธรรม 
สวนการคิดวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินผล ตองใชความคิดที่เปนนามธรรม
เขามาชวย  ซึ่งครูสามารถมองเห็นความแตกตางของความคิดของผูเรียนในระดับที่งายสุด 
ไปสูความสลับซับซอนมากขึ้น214 

วอลช และซัทเทส (Walsh and Sattes) เชื่อวา คําถามเปนเครื่องมือที่ชวยกระตุนการ
เรียนรูของนักเรียน ซึ่งครูจะตองใชเวลาในการเตรียมคําถาม  ครูจะตองกําหนดวัตถุประสงค
ของคําถามที่จะชวยใหนักเรียนไดสรางความคิดรวบยอดใหมๆ  ดังนั้นครูจะตองตระหนักถึง
ความสัมพันธระหวางคุณภาพของคําถามและการคิดและการเรียนรูของนักเรียน215 

                                                 
213 Ken Beatty, Teaching and Researching Computer-assisted Language 

Learning (Great Britain : Pearson Educations Limited, 2003), 141. 
214 Gayle Gregory, Carolyn Chapman, Differentiated Instructional Strategies: 

One Size Doesn't Fit All, 2nd ed. (Boston : Corwin Press, 2006), 120. 
215 Jackie A. Walsh and Beth Dankert Sattes,  Quality Questioning: Research-

based Practice to Engage Every Learner (Boston : Corwin Press, 2004), 21. 
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สตริพลิงก (Stripling) กลาววา นักการศึกษาและนักเรียนสามารถใชคําถามในการ 
เขาถึงระดับของความรู และทักษะการคิด  คําถามปลายเปดและปลายปดก็สามารถใหคําตอบ
ทั้งที่ถูกและที่ผิด ซึ่งการใชคําถามชวยสงเสริมทักษะการคิดที่แตกตางกันออกไป อาทิการคิด
ระดับสูง และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังน้ันคําถามที่ครูสรางขึ้นมาจะตองมีเปาหมาย
มากกวาการไดความรูหรือความเขาใจ  ที่มากกวาคําตอบที่วา ใช หรือไมใช  และไมใชเปน
การบังคับคําตอบตามที่ครูตองการ  ดังน้ันคําถามจะตองมุงพัฒนาทักษะการคิดในระดับที่
สูงขึ้น216 

ลิปแมน (Lipman) กลาววา การสอนทักษะการคิด ไดถูกนําเสนออยางชัดเจน ไวใน
วารสารภาวะผูนําทางการศึกษา ซึ่งวารสารดังกลาวเขียนโดย แบรนท (Ron Brandt)ที่ได
เสนอแนะยุทธวิธีการสอนทักษะการคิด ดังนี้ 

1. การสอนใหคิด ครูตองจัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ชักชวนใหผูเรียน
ไดใชความคิด เชนการโตวาที การแกปญหา การเผชิญสถานการณจําลอง การทดลอง การ
เขียนรายงาน 

2. การสอนวิธีคิด เปนการสอนทักษะการคิดและวิธีการใชทักษะพื้นฐานสําหรับการคิด
ในการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับความรูดานตางๆ 

3. การสอนที่เกี่ยวกับการคิด  การสอนในสวนนี้ มีองคประกอบ 3 สวน คือ  
3.1 การใหความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของสมอง 
3.2 การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตของความรู หรือความรูเพ่ิมพูน 

ไดอยางไร 
3.3 การใหความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบความคิดของตนเอง217 

นอกจากนี้ กัฟฟย (Guffey) ยังไดกลาวถึงบันได 5 ขั้นสูการคิดเปน แกปญหาเปน 
และตัดสินใจเปน ไวดังนี้  

ขั้นที่ 1 การระบุ และชัดเจนกับปญหา (Identify and clarify the problem) คือ 
การมองเห็นปญหาอยางทะลุปรุโปรงการมองใหเห็นวาอะไรคือปญหาหลัก และอะไรคือปญหา
ยอย 

ขั้นที่ 2  การรวบรวมขอมูล (Gather information) คือ บอกไดวาอะไรคือ 
สาเหตุของปญหา 

ขั้นที่ 3  การตรวจสอบหลักฐาน (Evaluate the evidence) คือการตรวจสอบ 
                                                 

216 Barbara K. Stripling, Learning and Libraries in an Information Age: 
Principles and Practice (Connecticut :  Libraries Unlimited, 1999), 47-48. 

217 Matthew Lipman, Thinking in Education, 2nd ed. (New York : Cambridge 
University Press, 2003), 31. 
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ขอมูลวา ขอมูลที่ไดมาจากไหน เปนแคความคิดเห็นหรือเปนขอเท็จจริงที่ไมอาจโตแยงได 
ขั้นที่ 4 การพิจารณาทางเลือก (Consider alternatives and implications)  

คือการวิเคราะหดูวา มีวิธีการแกปญหาไดกี่ทาง  
ขั้นที่ 5  การตัดสินใจและการนําทางเลือกไปใช (Choose and implement  

the best alternative) การติดตามผลหลังจากการแกปญหาวา ไดผลหรือไมอยางไร หรือ
อาจตองมีการปรับเปลี่ยนแนวทางแกปญหาเพื่อใหไดผลออกมาดีที่สุด218  

สอดคลองกับแนวคิดของ คอสตา (Costa) ที่กลาววาโรงเรียนที่เปนบาน 
เพ่ือพัฒนาสติปญญา (The School as a Home for the Mind) โดยความเชื่อที่วามนุษย
สามารถพัฒนาศักยภาพดานสติปญญาไดตลอดชีวิต  ดังน้ันการเรียนรูการคิดจึงเปน
เปาหมายสําคัญ  การคิดไมไดมีคุณคาเฉพาะนักเรียนเทานั้นยังรวมไปถึงผูบริหารดวย  ซึ่ง
ผูบริหารแตละคนจะตองกําหนดขอบเขตและใหความชัดเจนในเรื่องของการคิดซึ่งเปน
เปาหมาย และเปนหนทางที่จะบรรลุความสําเร็จ ซึ่งพวกเขาจะตองมีการรายงาน และ
แบงปนกระบวนการตางๆ ที่จะนําทักษะการคิดเขาสู โรงเรียนและหองเรียน ซึ่ง
กระบวนการพัฒนาสติปญญาดังกลาวในโรงเรียนมีขั้นตอนดังตอไปน้ี  

1.ระบุภาระงาน  (Identify Tasks) 
- อะไรที่ฉันจะตองทํา? 
2. พิจารณาทางเลือก(Review options) 
- ตัวเลือก หรือกลวิธีอะไรที่ฉันจะตองใช? 
3. คัดเลือกทางเลือก(Select options) 
- ตัวเลือกหรือกลวิธีใดที่จะตองใช และทําไม? 
4. การใหขอมูลสะทอนภาพของตัวเลือก (Reflect on choice) 
- ทําอยางไรงานถึงจะประสบความสําเร็จ? อะไรที่จะตองเก็บรักษาไว หรือ 

เปลี่ยนแปลงในโอกาสหนา?219 
ทองสุข รวยสูงเนิน ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสําหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวิจัยครั้งน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสําหรับ

                                                 
218 Mary Ellen Guffey, Business Communication: Process and Product, 

[online], accessed 25 January 2009 Available from http://www.asa3.org/ASA/ 
education/think/ ps-guffey.htm    

219 Arthur L. Costa, The School as a Home for the Mind: Creating Mindful 
Curriculum, Instruction, and Dialogue, 2nd ed. (Boston : Corwin Press, 2007), 4-5. 
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นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศึกษาผลการใชรูปแบบที่มีตอการพัฒนาคุณภาพครู
และนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิด  ซึ่งผลการวิจัยพบวา 

1.ผลการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
สําหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น พบวา  

1.1 ประสิทธิภาพของการพัฒนาครูการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือ 
พัฒนา ทักษะการคิดมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดทุกระยะของการทดสอบ
ประสิทธิภาพ  

1.2 ประสิทธิภาพของการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะ  
การคิดสําหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใชในหองเรียนของครูผูสอน มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดทุกระยะของการทดสอบประสิทธิภาพ  

2.ผลการศึกษาผลการใชรูปแบบที่มีตอการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน ในการ
จัดการเรียนการสอนทักษะการคิด พบวา  

2.1 การพัฒนาคุณภาพครูดานความสามารถในการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนา 
ทักษะการคิดตามรูปแบบที่กําหนด ในเรื่องการออกแบบการเรียนรูบูรณาการทักษะการคิด
ระดับหนวยการเรียน การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสรางเครื่องมือและเกณฑ 
การประเมินผลการเรียนรู พฤติกรรมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด มีคะแนนเฉลี่ยระดับดี
ทุกมิติการประเมิน คะแนนรวมเฉลี่ยรอยละความสามารถของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
อยูในระดับดี ทุกกลุมสาระและทุกมิติการประเมินจากการทดสอบ ทั้ง 3 ระยะ  

2.2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานทักษะการคิด นักเรียนทั้งระดับ 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบอยูในระดับดีทุกมิติการ
ประเมิน ทุกชั้นทุกระยะการทดสอบ  

2.3 ความคิดเห็นความรูสึกของครูตอการใชรูปแบบจากการสนทนากลุม ครู 
เห็นวา ครูเขาใจในกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดตามรูปแบบ และสามารถนําไปใชไดอยาง
ม่ันใจ พอใจที่ใชรูปแบบแลวนักเรียนเรียนรูดวยความสนใจ มีผลการเรียนดีขึ้นและเกิดนิสัย
การคิดที่ดี  

ในภาพรวมรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสําหรับนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สรางและพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมระดับดี มีประสิทธิภาพการนําไปใช
ระดับดีสูงกวาเกณฑที่กําหนด220 

เฉลิม ฟกออน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดใหกับผูเรียนในสถาน  
                                                 

220 ทองสุข รวยสูงเนิน,  “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดสําหรับนักเรียนระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานผลงานวิจัย” (สุรินทร : สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุรินทร เขต 1,2549), 1. 
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ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1ปการศึกษา 2548   พบวาผูบริหาร
สถานศึกษาใหการสนับสนุนสงเสริมใหครูพัฒนากระบวนการคิด ครูกระตุนทางบวกให
ผูเรียนใชวิธีคิดหลากหลายวิธี ครูสงเสริมใหผูเรียนประเมินผลการเรียน และเผยแพร
ผลงานที่เกิดจากการคิดของผูเรียน การใหแรงเสริมตอการแสดงความสามารถดานการคิด
ของผูเรียน อยูในระดับมาก ซึ่งตลอดปการศึกษา ครูจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการคิด
วิเคราะหมากที่สุด สําหรับความประทับใจของครูตอการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดใหกับผูเรียน คือ พบวาผูเรียนมีพัฒนาการคิดที่เปนระบบมากขึ้น สราง
ผลงานไดอยางสรางสรรคและผูเรียนนําประสบการณที่ไดรับจากการพัฒนาการคิดไป
พัฒนาตนเองดานการเรียน และการดํารงชีวิตประจําวัน สวนผูเรียนบอกวาครูกระตุน 
สงเสริมใหผูเรียนคิดอยางอิสระ ดวยวิธีการคิดอยางหลากหลาย และยอมรับวาตนมีการคิด
เปนระบบมากขึ้น พอใจผลงานของตนเอง มีความมั่นใจและมีการทํางานที่รอบคอบมากขึ้น 
ซึ่งทําใหเขาใจ และจําเรื่องที่เรียนไดนานขึ้น สวนผูปกครองเห็นวา ผูเรียนมีพัฒนาการดาน
การคิดเปนระบบมากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น และสนใจเอาใจใสการเรียนมากขึ้น221 

เฮาสโฮลเตอร และ ชร็อก (Householter and Schrock) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน มีวัตถุประสงคเพ่ือแกปญหา และการตัดสินใจของ
นักเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีทักษะการแกปญหาและการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น มี
การใชการคิดระดับสูงในวิชาคณิตศาสตร และทักษะทางภาษามากขึ้น  สวนดานผูปกครอง
ใหผลในเชิงบวกในเรื่องการมีสวนรวมในกิจกรรม ระหวางผูปกครองกับนักเรียนขณะอยูที่
บาน222 

1.3 การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน 
พอลล็อก (Pollock) กลาวถึงเรื่องการวัดประเมินทักษะการคิดวา ครูควรมอบหมายให

นักเรียนคิดเอง สรางองคความรูเอง และแสดงใหเห็นวานักเรียนเหลานั้น ไดนําความรูออกมา
ใชไดอยางมีความหมาย  ดังนั้นครูจึงมีทางเลือกที่หลากหลายในการวัดผล ประเมินผลดวย
ทักษะการคิด โดออกแบบภาระงานที่ปฏิบัติได และสื่อสารออกมาใหเห็นเปนรูปธรรมใน
รูปแบบของ การแสดงละครสั้น แผนภาพโปสเตอร การโฆษณา และสถานการณจําลอง223 
                                                 

221 เฉลิม ฟกออน, “การพัฒนากระบวนการคิดใหกับผูเรียนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 ปการศึกษา 2548” (ลําพนู : สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําพูน เขต 1, 2549), 3.  

222 Inez Householter and Geraldine Schrock,  “Improve Higher Order Thinking 
Skills of  Students”  (Master’s Thesis, Saint Xavier University  1997), Abstract. 

223 Jane E. Pollock,  Improving Student Learning One Teacher at a Time: one 
teacher at a time  (Virginia : ASCD, 2007), 87. 
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การเทน (Karten) ไดนําเสนอแนวคิดในการออกแบบและวิธีการวัด ประเมินผลทักษะ
การคิดไวดังนี้  

1. ตองไมมีรูปแบบที่ตายตัว 
2. จากแฟมสะสมงานของนักเรียน 
3. จากการสังเกตของครู 
4. จากการสาธิตการทํางาน 
5. การประเมินที่เนนไปที่มาตรฐานของแตละชั้น 
6. การตั้งคําถามจะตองมีการปรับแตงใหลึกกวาคําถามที่ใชประเมินทั่วไป 
7. มีการเปรียบเทียบผลการประเมินตามมาตรฐานกับการประเมินที่ มุงเนน

ความสามารถดานการคิด 
8. การตั้งหัวขอประเมินมีทั้งแบบอิสระ และแบบเจาะจง 
9. ตองชัดเจนในเรื่องการจัดการเรียนรู และขั้นตอนการประเมิน 
10. เนนความสามารถในดานการอาน และความเขาใจใหมากที่สุด 
11. มีการกําหนดเกณฑใหคะแนนทักษะการคิดที่เปนมาตรฐาน 
12. ตองมีผูเชี่ยวชาญมาใหความรูแกครูในการออกแบบหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะการ

คิด 
13.ตองมีแนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
14. มีความมุงม่ันในผลลัพธ คือผูเรียนมีความสามารถดานการคิด224 
สอดคลองกับ สถาบันสงเสรมิอัจฉริยภาพและนวตักรรมการเรียนรู (สสอน.) ที่ได

นําเสนอวิธีการและแหลงขอมูลที่ใชในการประเมินทักษะการคิด ไวดังนี้ 
          1. สังเกตและจดบนัทึกจากพฤตกิรรมการเรียนรูของนักเรียน 
          2. สัมภาษณ 
          3. พิจารณาจากชิ้นงาน โครงงาน รายงาน ผลงาน 
          4. การสนทนากลุม 
          5. การวัดและประเมินผลภาคปฏบิัติ (practical assessment) 
          6. การจัดและประเมินผลความสามารถ (performance assessment) 

                                                 
224 Toby J. Karten, More Inclusion Strategies that Work!: Aligning Student 

Strengths with Standards  (Boston : Corwin Press, 2007), 43. 
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          7. การประเมินตนเอง ประเมินเพ่ือน ประเมินกลุม 
          8. การประเมินโดยแบบทดสอบ225 

นอกจากนี้สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู (สสอน.) ยังไดใหแนว
ทางการวัดและการประเมินผลวา  การจัดการเรียนการสอนสําเร็จหรือไมนั้น โรงเรียนมักจะใช 
ขอสอบหรือการทดสอบ เปนเครื่องมือ แมวาปจจุบันน้ีจะมีผูโตแยงอยางจริงจังวา การทดสอบ 
มิใชสิ่งที่จะตัดสินไดวา เด็กมีความรูความสามารถอะไรเพิ่มขึ้น แตการทดสอบก็ยังคงครอง
ความศักดิ์สิทธอยูนั่นเอง นี่คือเหตุผลสําคัญทําใหความหมายของการเรียนรูถูกบิดเบือนไป  
การจัดกระบวนการเรียนรูโดยสนใจการทํางานของสมอง หรือ Brain-based learning เห็นวา
การทดสอบเปนเพียงสวนยอยๆ ของการจัดและประเมินผลการเรียนรูเทานั้น โรงเรียนจะตอง
ยึดหลักการสําคัญตอไปน้ีในการประเมินผล                                                                            

1. การวัดผลและประเมินผลดําเนินไปพรอมๆกับการเรียนการสอน กลาวคือ การ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลเปนกระบวนการเดียวกัน ขณะที่เราสนทนาเราทราบวา 
ผูฟงเขาใจหรือวาสงสัย เราปรับปรุงการพูด พยายามสรรหาวิธีตางๆเพื่อใหผูฟงเขาใจ การ
เรียนการสอนเปนอยางเดียวกันคือผูสอนประเมินดูพรอมกับพัฒนากระบวนการเรียนรูทุกขณะ 

2. การวัดผลและประเมินผล ควรหันมาใหความสําคัญตอการประเมิน “กระบวนการ
เรียนรู” ตรวจสอบดูวา กระบวนการที่ใชนั้นสามารถกระตุนการเรียนรู และทําใหสมองทํางาน
เต็มที่หรือไม การประเมินกระบวนการอาจสรางแบบประเมินขึ้นมาได เพ่ือควบคุมการใช
ขั้นตอน เครื่องมือ กระบวนการที่มีประสิทธิภาพตามขอเสนอในหลักสูตร หรือตามแนวทาง
เพ่ิมเติมที่ครูคิดขึ้นมาใช 

3. การวัดและประเมินดวยวิธีการหลากหลายและตอเน่ืองตามสภาพจริง ในความเปน
จริงกระบวนการเรียนรูดําเนินไปอยางหลากหลายและซับซอน นักเรียนมีกิจกรรมตางๆ เชน 
กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมภาคสนาม กิจกรรมการทดลอง กิจกรรมศึกษาคนควา กิจกรรม
โครงการ เปนตน การวัดและประเมินตองสนใจประวัติและความตอเน่ืองในกระบวนการเรียนรู
ของเด็กแตละคนที่แตกตางกัน ความสามารถของนักเรียนแสดงออกมาตางกัน เขาใจ สนใจ
และใหเวลาไมเทากัน การประเมินที่ไมใชสูตรสําเร็จแบบน้ีตองสนใจเก็บขอมูล แฟมงาน 
ผลงานของเด็กเปนรายบุคคล ควรสรางแบบประเมินชนิดนี้ขึ้นเพ่ือความสะดวกของครูในการ

                                                 
225 สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวตักรรมการเรียนรู (สสอน.), หลักสูตรการเรียนรู

แบบ Brain-Based learning : การวัดและประเมินผล [online], accessed 25 January 2009, 
Available from http://www.nbl.or.th/course/ course1.html 
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จดบันทึกและรวบรวมผลงานของเด็ก วิธีการเชนน้ีเทานั้นที่จะทําใหเราไดขอมูลมากพอเพียงที่
จะสะทอนความรูความสามารถของนักเรียนได 226  

คิง และแชปแมน (King and Chapman) ไดนําหลักการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมอง
หรือสติปญญา 12 ประการของ เคน และคณะ (Caine, and others) มาปรับประยุกตใชกับการ
เตรียมการทดสอบ ดังนี้                                                  

1. สรางสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูและการทดสอบทั้งทางดานกายภาพและดาน
สังคม    

2. วางแผนการเตรียมกิจกรรมทดสอบสําหรับการพัฒนาของนักเรียนและวิธีการ
เรียนรู 

3. ออกแบบการจัดประสบการณอยางมีความหมายกับการเรียนการเรียนการสอน 
และการทดสอบ เพ่ือสนับสนุนความจําที่ฝงแนน  

4. จัดโอกาสใหนักเรียนทํางานรวมกันเพื่อเปนการซักซอมทักษะและกลวิธีตางๆ 
5. การวางแผนการเรียนการสอนที่เนนความสนใจของนักเรียน  จะตองตระหนักวา

ความคาดหวังทุกสิ่งทุกอยางในตัวนักเรียน จะตองสะทอนออกมาจากการเรียนรู 
6. ทักษะและกลวิธีการสอนจะตองเปนหนึ่งเด่ียวกับการเรียนรูของนักเรียน 
7. จัดเวลาสําหรับนักเรียนใหผานกระบวนการสอบที่เนนทักษะและกลวิธี โดยใช

เน้ือหาที่เรียนมาตลอดป227   
1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เอลลิส (Ellis) กลาวถึงการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการคิดวา ถึงเวลาที่จะตอง

ตัดสินใจใหเวลาสําหรับครูในการฝกฝน  พัฒนาครูใหใชงานวิจัยเปนฐานเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการสอน เปนการเชื่อมตอกับการพัฒนาดานการสอนและทักษะการคิดของ
นักเรียน228 

 
 
 
 

                                                 
226 เรื่องเดียวกัน. 
227 Rita S. King and Carolyn Chapman, Test Success in the Brain-Compatible 

Classroom, 2nd ed. (Boston : Corwin Press,2008), 13. 
228 Arthur K. Ellis, Research on Educational Innovations, 4th ed. (New York : 

Eye On Education, Inc., 2005), 115. 
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1.5 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
โพลลอกค (Pollock) กลาววา ทุกวันน้ีมีแหลงขอมูลที่หลากหลาย ทั้งที่เปนสื่อ 

สิ่งพิมพ และจากอินเทอรเน็ตที่สงเสริมทักษะการคิด ตัวอยางเชน เว็บไซตของ James 
Madison University ซึ่งเปนเว็บไซตที่สงเสริมทักษะการคิด เพ่ือชวยเหลือนักเรียน ครู 
และผูปกครอง ใหเขาใจเกี่ยวกับหัวขอที่ตองการฝกปฏิบัติ หรือเว็บไซต  
http://coe.jmu.edu/learningtoolbox/strategies.html ที่ได เสนอรูปแบบในการสงเสริม
ทักษะการคิดระดับสูง ซึ่งสามารถนํามาใชประกอบการสอนและชวยเหลือนักเรียนได229 
 แมคเคน (McCain) กลาววาการใชเทคโนโลยีในการสอนในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิด เปนสิ่งสําคัญในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นเพื่อที่จะทําใหนักเรียนใชเทคโนโลยีเปน
เครื่องมือในการแกปญหา และทํางานใหเกิดประโยชน การใชเทคโนโลยีจึงมีความ
จําเปนตองถูกสอนควบคูไปกับทักษะการคิดระดับสูงเพ่ือใชแกปญหา230 
 แมคกวินเนส (McGuinness) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ ICTในการ
พัฒนาทักษะการคิดวา การนําเทคโนโลยีมาใช และการนําเขาในชั้นเรียน ที่เปนสื่อกลาง 
เปนนวัตกรรมใหม ที่สงเสริมทักษะการคิด มีดังนี้ 
 1.โลกแหงการสื่อสารระหวางกัน หรือโลกใบเล็ก (Interactive exploratory 
environments or micro worlds) ชวยใหเด็กเขาถึงการเรียนรูดวยตนเอง ผานกระบวน 
การคนพบ ซึ่งชวยใหการคิดชัดเจนมากขึ้น และสามารถทําใหเด็กตั้งสมมติฐาน  ทําการ
ทดลอง และชวยไดขอมูลยอนกลับทันที และชวยในการพูดคุย แบงปนกับเพ่ือนในกลุมได
อีกดวย 
 2. วีดิโอ และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Video and multimedia technology) การใช
สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย เปนการสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการคนพบดวยตนเอง 
 3. เครือขายสื่อสารภายใน (Local and networks) เชน ขอมูลพ้ืนฐาน / e-mail 
www. เปนการใหโอกาสในการเรียนรูแบบมีสวนรวม  มีการจัดระบบ networks ใน
หองเรียนเพ่ือพัฒนาดานการคิดและเรียนรูที่ตองมีเอกสารประกอบ231 

                                                 
229 Jane E. Pollock,  Improving Student Learning One Teacher at a Time , 

(Virginia : ASCD, 2007), 91. 
230 Ted D. E. McCain, Teaching for Tomorrow: Teaching Content and Problem-

solving Skills (Boston : Corwin Press, 2005), 84. 
231 Carol  McGuinness, From Thinking Skills to Thinking Classrooms : A review 

and evaluation of approaches for developing pupils' thinking (Nottingham : DfEE 
Publications,1999), 3. 
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 ริช และบริกซ (Rich and Briggs) ไดเขียนบทความเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการ
คิดของนักเรียนโดยใช ICT ซึ่งมีขอเสนอแนะวากิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดสําหรับเด็ก
เล็ก โดยใชโปรแกรมที่ชื่อวา “Kidspiration”  โปรแกรมน้ีจะชวยใหเด็กมีจินตนาการ การ
ทํางานของเครื่องจะแสดงใหเห็นรูปแบบ และความสัมพันธภายในภาพ และขอความที่
เชื่อมโยงกัน นักเรียนสามารถทํางานผานเครื่องคอมพิวเตอรเปนกลุม กลุมละ 3 คน เพ่ือ
เชื่อมตอ 12 สิ่งที่อยูบนจอภาพ และใช “Mapping tool”  ใน “Kidspiration” เพ่ือสรางการ
เชื่อมโยงระบบความคิดของนักเรียน 232 

คอสมา (Kozma) กลาววาประเทศสิงคโปรบนเกาะเล็กๆ มีครูจํานวน 24,00 คน 
และนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน 480,000 คน ในปค.ศ. 1997 
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร  ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรใหรวม ICT เขาไป
ในระบบโรงเรียนของทุกโรงเรียนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใช ICT ในกระบวนการเรียนรู การ
พัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค และทักษะการสื่อสารในโรงเรียนใหกับเด็กทุกๆคน ซึ่งแผน
ยุทธศาสตรดังกลาวมีเปาหมายดังตอไปน้ี 

1. สงเสริมการเชื่อมตอระหวางโรงเรียนและโลกกวาง 
2. สงเสริมทักษะการคิดสรางสรรค การเรียนรูตลอดชีวิต และความรับผิดชอบตอ

สังคม 
3. ผลักดันนวัตกรรมใหมๆ ในดานการศึกษา 
4. สนับสนุนการบริหารจัดการมืออาชีพในระบบการศึกษา233 

 สอดคลองกับ ชาง (chan) ไดกลาวถึงบทบาทของ ICT ที่ชวยสงเสริมทักษะการ
คิด ที่ประเทศสิงคโปรนํามาใชคือ โปรแกรม Bono’s CoRT โดยนํามาใชในโรงเรียนระดับ
มัธยมตั้งแตป ค.ศ.1985จนถึงปจจุบัน โดยมีเปาหมาย 3 ประการ คือ 1.เพ่ือชวยใหเด็กมี
ความ สามารถ และเขาใจแกนของทักษะการคิด และกระบวนการคิดที่เกี่ยวของ  2. เพ่ือ
เปนเครื่องมือในการเรียนเน้ือหารายวิชาตางๆ และสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตจริงในดาน
การตัดสินใจ และการแกปญหา  3. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมดานบวกที่จะสงเสริมใหเด็ก
สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค และเปนผูคนพบความรูดวยตนเอง  ซึ่งผล

                                                 
232 Kerry Rich and Rachel Briggs,  Making Links: Developing Children's 

Thinking Skills using ICT [online], accessed 25 January 2009, Available from 
http://primary.naace.co.uk/curriculum/pdf_thinking/Making%20links.pdf 

233 Robert B. Kozma, Technology, Innovation, and Educational Change: A 
Global Perspective (Singapore : ISTE 2003),179. 
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จากการใชโปรแกรม พบวาโปรแกรมนี้มีประโยชนและมีประสิทธิภาพ ในการสอนทักษะ
การคิดอยางเห็นไดชัด234 

เวเจรีฟ และดาเวส (Wegerif and Dawes) ไดสรุปการใช ICTเพ่ือสงเสริมทักษะ
การคิดไวอยางนาสนใจวา ดูเหมือนจะไมมีหลักฐานวาเด็กๆ จะเรียนรูทักษะการคิดผาน
การทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการใชภาษาโปรแกรม และ ”Mindtools”    
แตอยางไรก็ตามก็ปรากฏหลักฐานวากิจกรรมเกี่ยวกับ ICT ถูกใชในการสอนทักษะการคิด 
เม่ือใชเปนแหลงขอมูลในการสอนและการสนทนาการเรียนรู  การสนทนาขณะกําลังทํางาน
บนเครื่องคอมพิวเตอร จะชวยสงเสริมการพูดเกี่ยวกับวิธีการทํางานอยางชัดเจน ชวยสราง
ทักษะการเรียนรู ซึ่งสามารถนําไปใชในสถานการณใหมๆ  ครูซึ่งมีบทบาทในการสราง
จุดประสงคของการคิดโดยผานกิจกรรมการแสดงความรูความ สามารถออกมา รูปแบบ
ของกลวิธีการคิดที่ดี  และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูซึ่งทักษะที่ถูกเรียนรูจากบริบท
หนึ่ง จะสามารถนําไปประยุกตใชในบริบทใหมๆไดเปนอยางดี235 

1.6 การพัฒนาแหลงเรียนรู 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กลาวถึงการใชแหลงเรียนรูวามีความสําคัญใน

กระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน เพราะผูเรียนสามารถเรียนรูจากสภาพจริง การ
จัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูจะเกี่ยวของกับบุคคล สถานที่ ธรรมชาติ หนวยงาน องคกร 
สถานประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ซึ่งผูเรียน ผูสอนสามารถศึกษาคนควาหา
ความรูหรือเรื่องที่สนใจไดจากแหลงเรียนรูทั้งที่เปนธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น ชุมชน 
และธรรมชาติเปนขุมทรัพยมหาศาลที่เราสามารถคนพบความรูไดไมรูจบ ทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูและสรางองคความรูดวยตนเอง236 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เสนอใหผูบริหารจัดให
มีบรรยากาศและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะการคิดของ
นักเรียน ดังนี้  

                                                 
234 David  chan, The role of ICT in a constructivist approach to the teaching of 

thinking skills [online], accessed 25 January 2009 Available from 
http://www.learnerstogether.net/PDF/ICT-in-Constructivist-Teaching-of-Thinking-
Skills.pdf 

235 Rupert Wegerif and Lyn Dawes, Thinking and Learning with ICT: Raising 
Achievement in Primary Classrooms (New York : Routledge, 2004), 59. 

236 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธกิาร, การจัดการเรียนรูจาก
แหลงเรียนรู  (กรุงเทพมหานคร : ชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550), 1. 
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 1. แหลงเรียนรูภายนอก เชน สถานประกอบการ พิพิธภัณฑ วัด/โบสถ ภูมิปญญา 
ทองถิ่น 
 2. แหลงเรียนรูภายใน เชน หองสมุด หองปฏิบัติการกลุมสาระ หองโสตทัศนศึกษา 
สวนพฤกษศาสตร หองเรียนธรรมชาติ237 

ฮินเกล (Hinkel) กลาวถึงความสําคัญของบรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลตอการพัฒนา
ทักษะการคิดวา การทําความเขาใจและการควบคุมกระบวนการทางปญญา สวนใหญอยูในชั้น
เรียน ซึ่งครูสามารถพัฒนาสิ่งเลานี้ในการทํางานของนักเรียน  ดังน้ันความสนใจของนักเรียน
จึงมีความสัมพันธกับเน้ือหาการเรียนรู ประสิทธิภาพของครู ซึ่งเปนบรรยากาศที่มีผลตอการ
พัฒนาการคิดของนักเรียน ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู  และจะนําไปสูทักษะการเรียนที่
เขมแข็ง ดังน้ันการพัฒนาความรูที่ เกี่ยวกับการคิด จะนําไปสูทักษะการคิดที่ เข็มแข็ง
เชนเดียวกัน238 
 ฮันท และเซนีย (Hunt and Seney)  กลาววาการสรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ เปนสิ่งที่โรงเรียนตองลงทุน ในขณะที่กระบวนการ ผลผลิต และเนื้อหาการ
เรียนรูถูกใหความสนใจในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  แตการใหความสําคัญกับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนกลับถูกมองขาม ทั้งๆ ที่รับรูวาสิ่งแวดลอมน้ันมีผลตอ
การเรียนของนักเรียน  หองเรียนเปนภาพสะทอนใหรูถึงความคิดและปรัชญาของครูผูสอนวา
เด็กจะถูกสอนและถูกพัฒนาอยางไร   ถาการเรียนรูเปาหมายของการลงทุน ดังน้ันสิ่งแวดลอม
แหงการเรียนรูจะถูกสรางเพ่ือการคนควา แหลงทรัพยากรจะถูกจัดเตรียม โอกาสและ
ตารางเวลาจะมีการยืดหยุน และเด็กจะมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น239 
 สอดคลองกับความคิดของ เมคเกอร และนีลสัน (Maker and Nielson) ที่วา การ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรูเปนสิ่งที่ตองมากอนการปรับเปลี่ยนเนื้อหา กระบวนการ 
และผลผลิต บริบทของการเรียนรูจะถูกบรรจุเขาไวในปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต 
ดังนั้นเม่ือสิ่งแวดลอมถูกปรับเปลี่ยน จะโอกาสที่ดีก็จะเปดใหกับครูและนักเรียน แตหาก
ปราศจากการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม โอกาสจะถูกปด และนักเรียนก็จะไมไดรับการพัฒนา

                                                 
237 สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, สานฝน ดวยการคิด (กรุงเทพมหานคร:

สํานักพิมพเสมาธรรม, 2548), 131-135. 
238 Eli Hinkel, Handbook of Research in Second Language Teaching and 

Learning (New York : Routledge, 2005), 767. 
239 Barbara G. Hunt and Robert W. Seney, “Planning the learning environment”   

Methods and Materials for Teaching the Gifted, 2nd ed. Frances A. Karnes, Suzanne 
M. Bean, (Texas : Prufrock Press Inc., 2005), 37. 
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อยางมีประสิทธิภาพ240 นอกจากนี้ เมคเกอร และนีลสัน (Maker and Nielson)ยังไดเสนอหลัก
ในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรูสําหรับนักเรียนไว 8 ประการ ดังนี้ 
 1. สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรูจะตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ มากกวาเนนครูหรือเนื้อหา
เปนสําคัญ  
 2. สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรูจะตองมุงเนนความเปนอิสระ มากกวาการอยูกับที่ 
 3. สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรูจะตองถูกเปดสูโลกกวาง มากกวาถูกปดกั้นในเรื่อง
ความคิดใหมๆ นวัตกรรม และการคนหา 
 4. สิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูจะตองถูกสนับสนุนในเรื่องการยอมรับ มากกวาการ
ตัดสิน 
 5. สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรูจะตองมุงไปที่ความสลับซับซอน มากกวาเปนสิ่งงายๆ 
 6. สิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูจะตองถูกจัดเพื่อรองรับกลุมตางๆที่มีความหลากหลาย 
มากกวารองรับกลุมๆ เดียวและเปนกลุมธรรมดา 
 7. สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรูจะตองมีความยืดหยุน มากกวาการมีโครงสรางที่ตายตัว 
หรือไมมีโครงสราง 
 8. สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรูจะตองมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงเสมอ มากวาไม
สามารถเคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลง241 

สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู (สสอน.) ใหความสําคัญตอ
สิ่งแวดลอมแหงการเรียนรู ที่เนนการพัฒนาของสมองจึงกําหนดใหการปรับปรุงสิ่งแวดลอม
ของโรงเรียนใหรองรับบรรยากาศที่เด็กจะเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ โรงเรียนพึง
จัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและในหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางเต็มที่ เปลี่ยนพ้ืนที่วาง 
(open space) ใหเปนพ้ืนที่แหงการเรียนรู (learning space)  นอกจากนี้  หองสมุดและแหลง
เรียนรูมีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จในการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก การเรียนรูที่มาจากการ
ประกอบสรางความรู (construction) นั้นจําเปนตองมีแหลงที่เด็กจะแสวงหาความรูได การ
ออกแบบแผนการสอนจะตองแสดงใหเห็นประจักษวา มีการออกแบบใหเด็กทุกคนเรียนรู
วิธีการหาความรูจากแหลงเรียนรูและหองสมุดอยางสม่ําเสมอ การพาเด็กไปทัศนศึกษาปละ 2-
3 ครั้งนั้น ยังไมใชสิ่งที่แสดงวาเด็กไดเรียนรูผานแหลงเรียนรู แทที่จริงตลอดทั้งปตองออกแบบ

                                                 
240 C. June Maker, Aleene B. Nielson, Curriculum Development and Teaching 

Strategies for Gifted Learners, 2nd ed. (Texas : Pro-Ed, 1996), 23. 
241 Ibid., 31. 
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ไวลวงหนาวาในแตละหนวยแบบเรียนรูเด็กจะเขาถึงแหลงเรียนรูตางๆ อยางไร และดวย
กระบวนการแบบไหน242 

1.7 การนิเทศการศึกษา 
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เสนอใหผูบริหาร

จัดการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ควรมีแนวทางใน
การปฏิบัติ ดังนี้  
  1. เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอน 
  2. ใหคําปรึกษาแนะนําดานการพัฒนาความสามารถการคิด 
  3. จัดประชุมพัฒนาสื่อทักษะการคิดอยางตอเน่ือง 
  4. ศึกษาดูงาน สถาบันหรือโรงเรียนที่สงเสริมการคิด 

 5. อํานวยความสะดวก และสนับสนุนทรัพยากร เชน หนังสือ สื่อ แบบฝกการ 
คิดงบประมาณ 

7. สรางขวัญกําลังใจ เชนการประกวดผลงานการคิดสรางสรรค การยกยอง 
เชิดชูเกียรติ 

โรบินส, ไอวี่ และปเตอรสัน (Robbins, Alvy and Peterson) กลาวถึงการสงเสริม
ความกาวหนาของครูผูสอนโดยผานการนิเทศและการประเมินผลที่จะชวยสนับสนุนการเรียนรู
และทักษะการคิดของนักเรียน และพวกเขาไดนําเสนอวิธีการนิเทศแบบชนะ-ชนะ (Win-Win) 
ซึ่งมีหลัก 8 ประการ ดังนี้  

1. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เปนหัวใจของการนิเทศ 
2. กระบวนการนิเทศตองถูกนํามาใชเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด ที่เกี่ยวกับการ 

เรียนการสอน และการประเมินผล 
 
3. การนิเทศควรถูกใชเพ่ือเอ้ือตอการสะทอนใหเห็นภาพของตนเอง การ 

วิเคราะหตนเอง และการปรับปรุงตนเอง 
4. ครูมีหนาที่ที่จะตองพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 
5. เปนภาระงานของศึกษานิเทศกที่จะชวยใหครูพัฒนาตนเองไปถึงชัยชนะ 

(Win) 
6. ศึกษานิเทศกจะตองสรางความเชื่อม่ันเปนอันดับแรก กอนที่ครูจะรูสึกวา 

จะตองพบกับความเสี่ยง 
                                                 

242 สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวตักรรมการเรียนรู (สสอน.), หลักสูตรการ
เรียนรูแบบBBL  (Brain-based Learning)ระดับประถมศึกษา [online], accessed 25 
January 2009, Available from http://www.nbl.or.th/course/ course1-2.html 
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    7. ในชีวิตการทํางาน การจัดการเรียนการสอนของครู พวกเขาเปนผูเชี่ยวชาญใน
การสอน  ศึกษานิเทศกจะตองเรียนรูจากครูเหลานี้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน และวิธีการนิเทศที่
มีประสิทธิภาพ 

8. จะตองมีความเชื่อม่ัน 95% ในงานที่ทํา และตองอยูในกลุมของผูควาชัย 
ชนะ243 

คอสตา และการมสตัน (Costa and Garmston) ไดพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เนนการ
ชี้นําทางปญญา (Cognitive Coaching) ซึ่งมีฐานความเชื่อวา   

1.ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได   
2.การปฏิบัติการสอนอยูบนพื้นฐานของทักษะการตัดสินใจ   
3.ซึ่งจูงใจใหพัฒนาทักษะ และมีความประณีต   
4.ครูมีความสามารในการสงเสริมกระบวนทางปญญา และการตัดสินใจของแตละคน   
ซึ่งกระบวนการชี้นําทางปญญา (Cognitive Coaching)  สามารถพัฒนาการคิดโดย 

การชี้นํา ซึ่งมีหลักการดังนี้ 
 1. ประยุกตใชทักษะตางๆ ไปพรอมกัน (การจับคูสวนตางๆของรางกาย การออกเสียง
, ภาษา) 
 2. การทําโครงราง (เวลา, สถานที่ , จุดประสงค) 
 3. การตั้งประเด็นคําถามที่สะทอนกลับ (ใชขอสมมติฐานเชิงบวก) 

4. การถายทอดขอความ (ความรูสึก เน้ือหา และสรุป) 
5. การยอมรับ (ทั้งการพูด และไมพูด) 
6. การทําใหกระจางแจง (การไตถามรายละเอียด คุณคา และความหมาย) 
7. การจัดเตรียม (ขอมูล และทรัพยากร)244  
1.8 การแนะแนว 
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เสนอใหผูบริหารจัด 

กิจกรรมเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนวา ควร 
 
 
                                                 

243 Pamela Robbins, Harvey B. Alvy and Kent D. Peterson, The Principal's 
Companion: Strategies and Hints to Make the Job Easier (Boston : Corwin Press, 
2002), 105. 

244 Arthur L Costa and Robert J Garmston, “Cognitive Coaching”  1994 :5  
Instructional Supervision: Applying Tools and Concepts, 2nd ed. Sally J. Zepeda  (New 
York : Eye On Education, Inc., 2007), 233. 
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มีการจัดกิจกรรมในลักษณะตางๆใหนักเรียนไดฝกและพัฒนาทักษะความสามารถการคิด เพ่ือ 
การดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข เชน โครงงาน แนะแนว กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชมรม
ชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน 

คณะกรรมการแนะแนวและใหคําปรึกษาในโรงเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา (the 
American School Counselor Association Governing Board) กลาววา การใหคําปรึกษาและ
แนะแนวในโรงเรียน เปนกระบวนการที่ชวยเหลือเด็กทุกคน โดยการชวยพวกเขาใหรูจักคิด
ตัดสินใจ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เจาหนาที่ที่ใหคําปรึกษาและแนะแนวจะตองทํางานกับ
นักเรียนทุกคน ผูบริหาร ครอบครัว และสมาชิกในชุมชน การใหคําปรึกษาและแนะแนวใน
โรงเรียนจะชวยใหโรงเรียนประสบความสําเร็จผานการมุงเนนไปที่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
กิจกรรมที่ชวยปองกัน  กิจกรรมทางสังคม  การใหแรงจูงใจ 245 

วอรซบีท, ออรูค และแดนเดโน (Worzbyt, O'Rourke and Dandeneau) ไดนําเสนอ
โปรแกรมใหคําปรึกษาภายในโรงเรียน ซึ่งเชื่อวามีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือครู และ
ผูปกครองในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ผานการเรียนการสอนในหองเรียน โดยการ
สรางสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู  ใหโอกาส  และประสบการณแก เ ด็กไดทาทาย
ความสามารถดานสติปญญา เนนทักษะการคิดที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรูโดย
ผานกิจกรรม 10 กิจกรรม ดังนี้ 

1. การสังเกต 
- ใหเด็กดูภาพ / ขอมูล / สิ่งของ / และใหเด็กสังเกต และบรรยายสิ่งที่เด็กสังเกต 
2.  การเปรียบเทียบ 
- ใชทักษะการสังเกตตรวจสอบสิ่งของสองสิ่ง และบอกวามีความเหมือน หรือ

ความตางอยางไร 
3. การจัดประเภท 
- ใชการสังเกต และทักษะการเปรียบเทียบ แลวจัดสิ่งของเขาตามสภาพการณ 

หรือความคิดไปในแตละกลุม  
4. การแยกแยะระหวางขอเท็จจริงกับสิ่งที่คาดวาจะเปนจริง 
- ใหขอมูลเด็กที่เปนขอมูลจริง และขอมูลที่เปนการพยากรณ ใหเด็กแยกขอมูลวา

เปนขอมูลประเภทใด แลวอธิบายประกอบ 
                                                 

245 The American School Counselor  Association Governing Board, 1997, 
Quoted in Rosemary Thompson, School Counseling: Best Practices for Working in the 
Schools, 2nd ed. (New York : Routledge Mental Health, 2002), 1. 
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5. การตั้งสมมติฐาน 
- ใหเด็กตั้งสมมติฐานจากความรู / ประสบการณ และอธิบายผลจากขอมูลความ

เปนไปไดจริง จากโจทยที่กําหนดให แลวถามคําถามเด็กที่ขึ้นประโยควา “ถา.....คุณคิดวา
....,  ถาคุณเปน......., คุณคิดวาจะเกิดอะไรขึ้น 

6. การใหขอมูลยอนกลับ 
- บอกกับเพ่ือนคนอื่นวาคุณชอบ และไมชอบ โดยใหขอมูลเพ่ือสนับสนุนมุมมอง

นั้นๆ 
7. การตีความ 
- ใหเด็กดูภาพ สังเกตในสิ่งที่เห็น หลังจากนั้นจัดขอมูลจากภาพที่สังเกต วาเปน

ขอมูลจริง หรือขอมูลเท็จ และสรุปวาทําไมจึงเปนเชนน้ัน 
8. การจินตนาการ 
- ใหเด็กใชจินตนาการสรางความคิด, รูปภาพ และความรูสึกตอบสนองตอการ

บอกทิศทางที่เด็กจะพาความคิดนั้นไป 
9. การสรุปความ 
- ใหหัวเรื่อง และใหเด็กระบุวา ประเด็นไหนในเร่ืองมีความสําคัญมากที่สุด จนถึง

นอยที่สุด ในขั้นนี้อาจจะตองใชทักษะการคิด เพ่ือชวยในการจัดลําดับความสําคัญจาก
สําคัญที่สุด ไปสูสําคัญนอยที่สุด 

10. การคาดเดา 
- ใหขอมูลที่เปนภาพ หรือเหตุการณแกนักเรียน และใหนักเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรมนั้นๆ โดยใหสังเกตภาพ เหตุการณ และตีความวาเกิดอะไรขึ้นในฉากนั้น และ
ทําไม246 

1.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เสนอใหผูบริหารจัดให

มีการประกันคุณภาพ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ดังนี้  
 1  จัดใหมีระบบประกันคุณภาพในโรงเรียน 
 2  มีการประเมินภายในและสนับสนุนการประเมินภายนอกโดยเนนดานการคิด 

           3  ใหมีการรายงานการประเมินตนเองที่ปรากฏดานการคิด 
    4 มีผลการประเมินภายในและภายนอกดานการคิด247 

                                                 
246 John C. Worzbyt, Kathleen O'Rourke and Claire J. Dandeneau, Elementary 

School Counseling: A Commitment to Caring and Community Building, 2nd ed. (New 
York : Routledge Mental Health, 2003), 331-334. 
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1.10 การสงเสริมความรูดานวิชาการแกครอบครัว และชุมชน 
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกลาววา การสนับสนุน

ชองชุมชนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้  
1. ประสานความรวมมือจากผูปกครองในดานตางๆ เชนโครงการ อานหนังสือ 

ใหลูกฟง การเลานิทาน การพาบุตรไปใชแหลงเรียนรูที่เหมาะสม 
2. จัดใหมีการเชิญภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรู ฝกปฏิบัติงานในสถาน 

ประกอบการ จัดใหศึกษาดูงาน 248 
ยงยุทธ วงศภิรมยศาสนติ์ กลาววา โรงเรียนอยูในฐานะของสถาบันที่มีบทบาท

สําคัญในการพัฒนาการเรียนรูของเด็กทั้งที่จัดโดยตรง และที่เชื่อมประสานกับพอแมและ
สถาบันอ่ืนๆของสังคม  เม่ือวิเคราะหโรงเรียนจากระบบแลว จะเห็นไดวาระบบที่มีผล
โดยตรงตอการเรียนรูของเด็กมีอยู 3 ระบบ คือระบบเรียนรู ซึ่งเปนความรูในวิชาตางๆ  
ระบบชวยเหลือนักเรียน ซึ่งเนนการชวยเหลือนักเรียน ในการปรับตัวจากการมีพ้ืนฐานดาน
บุคคลและครอบครัวที่แตกตางกัน และระบบกิจกรรมนักเรียนที่เนนการพัฒนาการพัฒนา
พหุปญญาตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน ซึ่งผลของการเรียนรู ขึ้นอยูกับ 3 
ระบบนี้249 

สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู (สสอน.) เปนองคกร
ระดับชาติที่มีบทบาทสําคัญในการใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนตาม
พัฒนาการของสมอง เสนอแนะวาโรงเรียนควรจัดใหมีกิจกรรมรวมกับชุมชน  เชน เชิญ
เปนวิทยากร  รวมกิจกรรมวันสําคัญของชุมชน ฯลฯวางแผนใชแหลงเรียนรูในชุมชนให
หลากหลาย250 

นัทบราวน (Nutbrown) กลาววา นักการศึกษาจะตองแสดงใหเห็นวา ยอมรับใน
บทบาทของพอแมในการมีสวนรวมจัดการเรียนรูและพัฒนาสติปญญาของเด็กๆ ซึ่งตองพัฒนา
โอกาสเหลานี้ใหมีมากที่สุดเทาที่จะมากได   และสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไมไดคือทัศนคติที่แตกตาง
                                                                                                                                         

247 สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, สานฝน ดวยการ
คิด (กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพเสมาธรรม,2548),131-135. 

248  เร่ืองเดียวกัน. 
249 ยงยุทธ  วงศภิรมยศาสนติ์,  สมองกับการเรียนรู  [online], accessed 25 January 

2009, Available from http://nbl.igil.or.th/download/article/ brainlearn.pdf    
250 สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวตักรรมการเรียนรู (สสอน.) หลักสูตรการ

เรียนรูแบบBBL  (Brain-based Learning)ระดับประถมศึกษา [online], accessed 25 
January 2009, Available from http://www.nbl.or.th/course/ course1-2.html 
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กันของพอแมแตละครอบครัวอันมีผลมาจากความคิดและประสบการณที่แตกตางกัน ดังนั้น
โรงเรียนจะตองจัดใหมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหลอมรวมและกําหนดบทบาทของ
พอแมรวมกัน  เชนแนวทางการชวยเหลือเด็กๆดานการศึกษาเรียนรู  การชวยคนหาขอมูลที่
บาน และการสงเสริมความสามารถของเด็กๆในดานตางๆ251  

กูเวน (Gauvain) ไดกลาวถึงอิทธิพลของพอแมในการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กๆ
วา ปฏิสัมพันธทางสังคมในครอบครัวเปนหนทางที่จะนําไปสูเปาหมาย  จุดประสงคของการมี
ปฏิสัมพันธคือการจัดเตรียมเด็กทั้งทางดานรางกาย อารมณ รวมถึงสภาพแวดลอมเพ่ือการ
เจริญเติบโตที่ดีของเด็กๆ  อยางไรก็ตามพอแมมีอิทธิพลตอการแสดงออกของทักษะทาง
สติปญญาของเด็กๆ ผานพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งพอแมจะตองเตรียมใหกับเด็กๆทั้งในและ
นอกบาน อิทธิพลของพอแม แมวากิจกรรมนั้นจะเปนกิจกรรมที่พอแมไมไดตั้งใจเชน การให
รางวัลหรือการลงโทษก็ตาม ลวนมีผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาเด็กทั้งในดานสังคม และ
สติปญญา การพัฒนาสติปญญาในบริบทของครอบครัวไมใชเปนลักษณะของการรับแตฝาย
เดียว แตทั้งพอแม และลูกจะตองกิจกรรมแบบมีสวนรวม ซึ่งปฏิสัมพันธนี้จะสงผลตอ
บุคลิกลักษณะ  พฤติกรรมทางสังคมอารมณ และทักษะดานสติปญญาของเด็ก252 

เฟรนช และโรเดอร (French and Rhoder)  กลาววาผูปกครองเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการคิดของเด็ก ผูปกครองบางโรงเรียนมีสวนรวมสนับสนุนทักษะการคิด และการทํา
โครงงานที่หลากหลาย บางโรงเรียนผูปกครองเขามาเปนอาสาสมัคร  การที่ผูปกครองเขารวม
เปนสวนหน่ึงของโรงเรียนในการสอนทักษะการคิด มีเปาหมายเพื่อใหความรูแกผูปกครอง 
และเพื่อวาจะชวยเพิ่มเติมการมีสวนรวมกับเด็กที่บาน  ผูปกครองควรเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และเรียนรูไปกับลูกๆ ที่บานและมาพบปะกันที่โรงเรียน 253 

คอสตา (Costa)ยืนยันวาในปจจุบันบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียนอยูในขั้นที่จะตองปรับปรุง  ซึ่งเขาเชื่อวา ผูบริหารสามารถสงเสริมคุณภาพ
ทางปญญาของนักเรียนไดตามบทบาทหนาที่ของคน โดยการสรางสรรคสิ่งแวดลอมที่เปนสิ่ง

                                                 
251 Cathy Nutbrown, Threads of Thinking: Young Children Learning and the 

Role of Early Education, 3rd ed. (London : SAGE, 2006), 139-140. 
252 Mary Gauvain, The Social Context of Cognitive Development (New York : 

Guilford Press, 2000), 56-57. 
253 Joyce N. French and Carol Rhoder, Teaching Thinking Skills: Theory and 

Practice (Oxford : Taylor & Francis, 1992), 146. 
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เราทางปญญา ซึ่งสิ่งแวดลอมทางปญญาสามารถสรางไดโดยอาศัยคุณครู พอแม และ
นักเรียน254 
  
การบริหารงบประมาณที่สงเสริมทักษะการคิด 
 ศันสนีย  ฉัตรคุปต และอุษา ชูชาติ ใหความเห็นวา  นักการศึกษาพยายามจําแนกเด็ก
ในชวงวัยระดับประถมศึกษาวาเด็กคนไหนมีความสามารถในการเรียนสูง จัดวาเปนเด็กฉลาด 
มีความสามารถ เปนเด็กหัวกะทิ จะใหความสนใจเด็กคนนั้น และผลักดันใหเขาประสบ
ความสําเร็จเม่ือโตขึ้น การสอน การเก็บขอมูล การจํา ถือเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรู ซึ่ง
เปนสิ่งที่ขัดกับธรรมชาติการเรียนรูของสมองของเด็กในชั้นประถมศึกษาตอนตนที่อยากจะ
เรียนรู อยากจะคิด อยากจะแกปญหา อยากจะลงมือทํา ความคิดดังกลาวทําใหมีการจัดสรร
งบประมาณคาใชจายตอหัวทางการศึกษา และจํานวนนักเรียนตอหอง ซึ่งสวนทางกับ
ธรรมชาติที่ควรจะเปน  กลาวคือการจัดการเรียนรูแบบเดิมจะเนนงบประมาณคาใชจายตอหัว
ทางการศึกษาในชั้นเด็กโตและระดับอุดมศึกษา ขณะที่ในชั้นเรียนเด็กเล็กจะไดรับการจัดสรร
งบประมาณคาใชจายตอหัวทางการศึกษานอยกวา ซึ่งในความเปนจริงแลว ควรลงทุนดาน
การศึกษาสําหรับเด็กเล็กใหมากขึ้นกวาเดิม โดยเนนงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากร 
อบรมใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนาผูเรียน255 

 สอดคลองกับ เพอโต (Piirto ) ที่กลาววา ผูบริหารควรจัดงบประมาณเพื่อใหครูได
เพ่ิมศักยภาพในการสงเสริมทักษะการคิดใหกับผูเรียน และมีการจัดกิจกรรมฝกทักษะการคิด
ในระหวางสัปดาห256 

ศูนยวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา (Centre for Educational Research and 
Innovation ) มีขอเสนอแนะในการบริหารโรงเรียนวา  งบประมาณโรงเรียนและแผน
ยุทธศาสตร ตองถูกกําหนดใหมีงบประมาณสนับสนุน ดานผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการ เชน 
นักเรียนไดรับการจัดหา ดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล  การจัดสงเสริมหลักสูตรที่เนน

                                                 
254 Arthur L. Costa and Robin (FRW) Fogarty, The school as a home for the 

mind: creating mindful curriculum, instruction, and dialogue  (California : Corwin Press), 

2007, 48. 
255 ศันสนีย  ฉัตรคุปต และอุษา ชูชาติ, การเรียนรูแบบใหม : ยุทธศาสตรดาน

นโยบายและการใชทรัพยากร  (กรุงเทพฯ; หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ,2544), 81-82. 
256 Jane Piirto. Talented Children and Adults: Their Development and 

Education, 3rd ed. (Texas : Prufrock Press Inc.,2007), 455.   
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ทักษะการคิดอยางหลากหลาย ตามความตองการของแตละบุคคล รวมถึงควรจัดใหมี
งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยทางการศึกษาดวย257 

เบนสันและ โรเจอรส (Benson and Rogers)  กลาววาเพื่อสงเสริมใหเด็กไดแสดงออก
ในดานการคิด  ดังน้ันกิจกรรม  บทเรียน และบรรยากาศของหองเรียนจะตองสรางสรรคดวย 
หากครูไมรูวิธีที่จะสงเสริมทักษะการคิด เปนหนาที่ของครูที่จะศึกษาหาความรูและฝกฝน โดย
โรงเรียนตองจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถดังกลาว258 
 
การบริหารงานบุคคลที่สงเสริมทักษะการคิด 
   กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาความสามารถการคิดในสถานศึกษาวา จําเปนจะตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 1. มีจิตวิญญาณความเปนครู 2.มีทักษะการคิด 3.
บูรณาการสอนดวยการคิด 4.ใชสื่อนวัตกรรมการสอนสงเสริมการคิด 5.ดูแลชวยเหลือนักเรียน
ใหเปนนักคิด และ 6. ใช ICT เพ่ือพัฒนาการคิด259 
  จอยสและ เชาวเออรส (Joyce and Showers) เสนอแนะวาในการพัฒนาทักษะการ
คิดของนักเรียน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาหัวหนากลุมงาน(Staff) ในดานตอไปน้ี 
 1. ความเปนหน่ึงเดียวของหัวหนากลุมงาน ที่จะศึกษารวมกัน รวมปฏิบัติ มีการเรียนรู
และแบงปนผลที่ได 
 2. เน้ือหาของการพัฒนาหัวหนากลุมงานในดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการพัฒนาผูเรียนในดานการคิด 
 3. การเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนรูปแบบการสอน หรือสิ่งใดจะตองมีความชัดเจนอยาง
เพียงพอ ที่จะสรางใหเด็กมีความรูความสามารถ 

                                                 
257 Centre for Educational Research and Innovation, New School Management 

Approaches: what works in innovation in education  (Washington D.C. : OECD 
Publishing, 2001), 222. 

258 Barbara P. Benson and Spence Rogers,  How to Meet Standards, Motivate 
Students, and Still Enjoy Teaching!: Four Practices that Improve Student Learning  
(California : Corwin Press, 2002), 9. 

259 กระทรวงศึกษาธิการ,สํานกัพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, สานฝนดวยการคิด 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเสมาธรรม, 2548),132. 
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 4. กระบวนการพัฒนาหัวหนากลุมงาน จะตองเปนการพัฒนาทักษะที่จะตอง
นําไปใช260 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในการพัฒนาศักยภาพทางสมองของเด็ก
ใหเต็มประสิทธิภาพ ไดมีการเสนอใหพัฒนาบุคลากร เชนครู อาจารย ใหมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการ เทคนิควิธีสอน และการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กที่มีความบกพรองในการ
เรียนรู รวมถึงการใหกําลังใจ ใหความใสใจ สนับสนุนการทํางานใหสําเร็จ ใหคําแนะนําที่เปน
จุดออน และกระตุนใหเด็กพัฒนาจุดออนของตนเอง261 
 บรูออกซ (Breaux) ไดนําเสนอหัวขอการพัฒนาบุคลากร ในการสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน ดังนี้ 

1.สรางความคุนเคยกับแตละระดับขั้นของการคิดในรูปแบบตางๆ และการตั้งคําถาม 
เชน รูปแบบของ Bloom’s taxonomy  

2. ใชขอมูล และประเมินการตั้งคําถามในแบบทดสอบของครู เชนคําถามที่ใช สามารถ
วัดทักษะการคิดไดหรือไม และวัดทักษะการคิดระดับใด 

3. ใชขอมูล และประเมินบทสนทนาประจําวันของคุณวา ชวยกระตุนทักษะการคิดของ
นักเรียนหรือไม 

4. เขียนรายการบัตรคําตางๆ ที่ใชในการตั้งประโยคคําถาม เพ่ือกระตุนทักษะการคิด 
เชน อธิบาย  เปรียบเทียบ ประเมินผล ทําไม  หากวา  ออกแบบ  เรียงลําดับ เรียงลําดับใหม  
ลงความเห็นวา  สรุป เปลี่ยนแปลงใหม  วางแผน  จําแนก แยกประเภท 

5. ฝกปฏิบัติการถามการเปนคู ที่จะกลายเปนการประเมินตัวครู 
6. ใชแบบทดสอบ และตรวจสอบวาคําถามนั้นเปนคําถามที่กระตุนทักษะการคิด

หรือไม 
7. ศึกษาคนควา เกี่ยวกับแบบทดสอบทักษะการคิดจากเว็บไซตๆ ของหนวยงานทาง

การศึกษา262
 

บริดจส (Bridges)  ครูหรือผูที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอนเปนกุญแจสําคัญในการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดไปใช   ครูมีความเชื่อม่ันวา จุดประสงคการ
                                                 

260 Bruce R. Joyce and Beverly Showers, Student Achievement Through Staff 
Development, 3rd ed. (Ontario : ASCD, 2002), 4. 

261 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, รายงานสรุปสาระการสัมมนา เทคนิค
การพัฒนาศักยภาพทางสมองใหเต็มประสิทธิภาพ (กรุงเทพมหานคร :  สํานักงานคณะกรรม 
การการศึกษาแหงชาติ, 2543), 65-66. 

262 Elizabeth Breaux,  Classroom Management Simplified  (Los Angeles : Eye 
On Education, Inc., 2005), 24-25. 
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เรียนรูในระดับประถมศึกษาไมเพียงแตจะบอกถึงความรูที่จะไดรับเทานั้น แตจะบอกถึงการ
พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ครูตองมีความพรอมและเขาใจวิธีการพัฒนาทักษะการคิด
อยางลึกซึ้ง ในแตละทักษะมีแนวทางในการปฏิบัติอยางไร บทบาทและแนวทางการสอน
จะตองมีรายละเอียดที่ชัดเจน สิ่งที่กลาวมานี้มีความสําคัญ เพราะวาเม่ือผูเรียนตองการที่จะใช
แนวทางดังกลาว ครูจะสามารถหลอมรวมและหยิบยกความคิดดังกลาวมาใชในการพัฒนา
ทักษะการคิดของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ263 

แมคคารทนี และ ชรารก (McCartney and Schrag)ไดสรุปบทบาทของหัวหนาฝาย 
และผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนวาจะตองวางแผนหรือ
ระบบ  กําหนดแผนการเรียนที่มุงพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งจะตองควบคูไปกับบทบาทที่
ชัดเจนของผูบริหารโรงเรียนในการสนับสนุนหัวหนาฝาย โดยไมจําเปนตองผลักดันให
หองเรียนมีคะแนนสูงๆเพ่ือแขงขันในเขตพื้นที่ ที่สําคัญหัวหนาฝาย และผูบริหารโรงเรียน
จะตองมีความรูสึกวาแผนการเรียนเปนของตน  ซึ่งความสําเร็จในการพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สูงของนักเรียน คือภาวะผูนําในฝาย  นั่นก็คือการกระตุนใหครูไดปรับปรุงคุณภาพการคิดใน
ระดับชั้นของตนโดยระบุไวในวัตถุประสงค ไมใชเปนการขอรอง ซึ่งจะเปนการสนับสนุนทักษะ
การคิดขั้นสูงที่เปนวัฒนธรรมขององคกร264 

อารี พันธมณี ไดกําหนดบทบาทของโรงเรียนกับการพัฒนาการคิดวา ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองจัดและเลือกสรรครู ทัง้ครูที่ทําหนาที่สอนโดยตรง หรือครูที่ทําหนาที่ 
สงเสริมการสอน265 

แมคกวินเนส (McGuinness) ซึ่งมีประสบการณในการพัฒนาการคิดของผูเรียนใน 
สหราชอาณาจักร มากวา 15 ป ไดนําเสนอแนวทางการพัฒนาการคิด ไวดังน้ี แนวทางการ
ขับเคลื่อนกระบวนการคิดสูหองเรียน วาตองพัฒนาครูใหสามารถสอดแทรกทักษะหรือ
กระบวนการคิด ใชคําถามในการสอนสาระฯ ตางๆ266   
                                                 

263 David Bridges,  Education, Autonomy, and Democratic Citizenship: 
Philosophy in a Changing World  (New York : Routledge, 1997), 268. 

264 Cameron McCartney and Francis Scharg, “Departmental and school 
leadership in promoting higher-order thinking”  Journal of Curriculum Students, Volume 
22, Issue 6 (November 1990) : 529-543.  

265อารี  พันธมณี, ฝกตนใหคิดเปน คิดใหสรางสรรค (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพใยไหม, 
2547), 107-108. 

266 Carol McGuinness, From Thinking Skills to Thinking Classrooms : A review 
and evaluation of approaches for developing pupils' thinking (Nottingham : DfEE 
Publications,1999), 1-3. 
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 อุดม  นาคบุตร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนที่ประสบ
ผลสําเร็จในการพัฒนาความสามารถดานการคิดของนักเรียน” งานวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงค   1) เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารจัดการของ
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาความสามารถดานการคิดของนักเรียน 2) เพ่ือ
ศึกษาเงื่อนไขที่มีผลตอการบริหารจัดการของโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการประเมิน
มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานดาน
ผูเรียน มาตรฐานที่ 4 คือผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน ผลการวิจัยพบวา 1. 
กระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาความสามารถ ดานการ
คิดของนักเรียน มี 5 ขั้นตอน คือ 1) การประชุมวางแผน เปนการเตรียมความพรอมไว 
ลวงหนากอนลงมือปฏิบัติ โดยการศึกษาสภาพปญหา กําหนดนโยบาย มอบหมายหนาที่ 
ผูรับผิดชอบจึงจะลงมือปฏิบัติ 2) การลงมือปฏิบัติ ผูบริหารโรงเรยีนและบุคลากรที่เกี่ยวของลง 
มือปฏิบัติตามแผนที่กําหนดเพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 3) การกํากับติดตามและการ
นิเทศ เปนสิ่งกระตุนใหผูปฏิบัติงานทํางานใหมีประสิทธิภาพ มีกําลังใจ เปนการสงเสริม
สนับสนุนใหการ ทํางานประสบผลสําเร็จ 4) การตรวจสอบประเมินผล เปนกลไกที่สะทอนให
เห็นวาบรรลุตาม เปาหมายหรือไม มีอะไรที่ยังบกพรองและตองปรับปรุงแกไข 5) นําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแกไข เปนขั้นตอนสุดทายที่นําผลการประเมินผลมาวิเคราะหหาคุณภาพ
ของงานเพ่ือนําไปสูการ พัฒนาและปรับปรุงแกไขตอไป 2. เง่ือนไขที่สงผลตอการบริหาร
จัดการพัฒนาความสามารถดานการคิดของนักเรียนมี 4 เง่ือนไข คือ 1) การมีสวนรวม นํา
แนวคิดที่รวมกันออกแบบไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม 2) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ผูเกี่ยวของทุกฝายรวมกันดูแล ชวยเหลืออยางใกลชิด รูจักนักเรียน เปนรายบุคคล รูศักยภาพ
นักเรียนที่จะนําไปเปนแนวทางสูการพัฒนา 3) การทํางานอยางจริงจัง และตอเน่ือง 4) ดาน
บุคลากร ผูเกี่ยวของทุกฝายมีความสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาใหบรรลุตาม เปาหมาย 5) 
สภาพแวดลอม เปนบริบทเสริมที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและสรางองคความรู จาก
ปรากฏการณ267  
 อับดูลลาซิซ, ฮูมูด และโมฮัมหมัด (Abdulaziz al-Muqate, Humood and 
Mohammad) ไดศึกษาวิจัยบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนในประเทศคูเวต  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจของผูบริหาร
สถานศึกษาทีมี่ตอทักษะการคิด และบทบาทของผูบรหิารที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
                                                 

267 อุดม  นาคบุตร,  “ศึกษากระบวนการบรหิารจัดการของโรงเรียนที่ประสบผลสําเรจ็
ในการพัฒนาความสามารถดานการคิดของนักเรียน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต, 2550), บทคัดยอ. 
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ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีความเขาใจในทักษะการคิดของนักเรียนในแงกิจกรรมการคิด
ระดับสูง ซึ่งผูบริหารสามารถมีบทบาทสําคัญในความพยายามเปดโอกาสใหครูมีความคิดริเริ่ม 
และสนับสนุน สงเสริม และชวยเหลือครทูี่อาจถูกขัดขวางจากระเบยีบขอบังคบั อํานาจในการ
บริหาร และดานเวลาที่จะตองสอนใหจบตามหลักสูตรที่กําหนดไว 268   
 
การบริหารทั่วไปที่สงเสริมทักษะการคิด  

คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เสนอวาในการพัฒนาความสามารถ
การคิด จะตองคํานึงถึงการสนับสนุนของชุมชน อันประกอบดวย การประสานความรวมมือ
จากผูปกครองในดานตางๆ เชนโครงการ อานหนังสือใหลูกฟง การเลานิทาน การพาบุตรไป
ใชแหลงเรียนรูที่เหมาะสม การจัดใหมีการเชิญภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรู ฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ จัดใหศึกษาดูงาน การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ ดานไอซีที 
(ICT)269   

สวนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการ
ขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียนวาผูบริหารจะตองมีความตระหนัก  ใหความสําคัญในการ
ขับเคลื่อน  มีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการคิด  สามารถบริหารจัดการ
ไดอยางมืออาชีพ และเผยแพร ประชาสัมพันธ ขยายผลการพัฒนาการคิดไปอยาง
กวางขวาง270   

เจนเซน (Jensen) ไดเสนอแนวทางการวางนโยบายการบริหารเพื่อสงเสริมทักษะการ
คิด จะตองเนนการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง ที่ไมใชอํานาจ271  

โกลดิ้ง (Golding)  ที่กลาววาสิ่งที่ครูใหญจะตองคํานึงในพัฒนาทักษะการคิด คือตอง
กําหนด ใหการพัฒนาทักษะการคิด เปนเปาหมายหลักของโรงเรียน272  

                                                 
268

 al-Mhelby, Abdulaziz,   al-Muqate, Humood and al-Dhafiri, Mohammad, The 
Role of school  administrators in promoting student thinking 2004 [Online]. Accessed  
5 February 2009  Available from http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3852/ 
is_200401/ai_n9403929/pg_1 

269
 สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, สานฝน ดวยการคิด (กรุงเทพฯ:

สํานักพิมพเสมาธรรม,2548),131-135. 
270

 คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.),สํานักงาน, “รายงานการประชุม 
สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียน” วันที่ 1 ธันวาคม 2549, 13. 
  

 
271 Eric Jensen, Introduction to Brain-compatible Learning,  2nd. (Boston : 

Corwin Press, 2007), 8. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

129

แมคกวินเนส (McGuinness)  ที่ระบุวาการพัฒนาทักษะการคิด ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองกําหนดกรอบเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะคิดใหชัดเจนตามเปาหมายที่ตองการ273    

วิเชียร  ไชยบัง ไดเสนอแนวการสรางบรรยากาศและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
ดังนี้  

1) สรางกัลยาณมิตรใหเกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งแสดงออกดวยการสบตา กลาวคําชื่นชม ใช
คําพูดดานบวก การสัมผัส โอบกอดและใหความรัก  

2) ใชการเลาเรื่องที่ดี ทําใหเด็กเกิดจินตนาการ มีอารมณรวมและผอนคลาย  
3) การใชแสงและสี เนนโทนเย็น เชนสีเขียว สีฟาจะทําใหคลื่นสมองต่ํา  
4) ฝกสมาธิ เพราะเมื่อเด็กมีสมาธิจดจอ ความถี่คลื่นสมองจะต่ําและถาเด็กสามารถคง

สมาธิไดยาว ก็จะทําใหเกิดการเรียนรูไดดี  
5) ใชดนตรีชวยในการพัฒนาสมอง ดนตรีที่มีคลื่นความถี่ต่ํา จะทําใหสมองของผูฟง

ลดความถี่ลง เชนเสียงพระฤๅษีสวด เพลงSpa  เพลงMantra เปนตน  
6) ใหเด็กดื่มนํ้าบอยๆ เพราะสมองจะแสดงอาการขาดน้ําไดเร็วกวารางกายสวนอ่ืน 

อาการสมองขาดน้ํา เชน เครียด สมองออนลา คิดอะไรไมออก   
7) อาหารประเภทคารโบไฮเดรตจะทําใหรูสึกสบายและหลับงาย  
8) หายใจรับอากาศบริสุทธิ์ เพราะสมองใชออกซิเจน 1 ใน 4 ของออกซิเจนที่เราหาย

ในเขาไป  
9) การเคลื่อนไหวเพื่อบริหารสมอง (Brain Gym) เปนกิจกรรมที่ชวยลดความเครียด

ของสมอง  
10) กลิ่นหอมบางอยางชวยทําใหสมองและกลามเน้ือผอนคลายชวยกระตุนการ

ไหลเวียนของโลหิต  
11) ฝกโยคะ เพ่ือฝกควบคุมตนเองทางดานรางกายและจิตใจ274 
ลูกัส (Lucas) กลาววาอาหารมีความสําคัญตอรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสมองซึ่ง

เปนอวัยวะที่มีความสําคัญที่สุด และไดนําเสนอหลักการ 3 ขอ เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
                                                                                                                                         

272
 Clinton Golding,  “Creating a thinking school” in Designing a thinking 

curriculum, Susan Wilks  (South Melbourne, Vic. : Aust Council for Ed Research, 
2005), 32. 

273
 Carol McGuinness, From Thinking Skills to Thinking Classrooms : A review 

and evaluation of approaches for developing pupils' thinking (Nottingham : DfEE 
Publications,1999), 1-3. 

274วิเชียร  ไชยบงั, โรงเรียนนอกกะลา (บุรีรมัย : อภิชาตการพิมพ, 2551), 73-84. 
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เพ่ือพัฒนา สมอง คือ 1. รับประทานอาหารจําพวกของเหลว  2. รับประทานอาหารหลักครบ 5 
หมู อยางสมดุล และ 3. รับประทานนอย และบอยครั้ง 

1. อาหารที่เปนของเหลว   สมองตองการน้ําเพื่อสามารถทําหนาที่ไดอยาง 
ประสิทธิภาพ ดังน้ันควรดื่มน้ําวันละหลายๆ ลิตร เพ่ือการพัฒนาสมองที่ดี จากผลการศึกษา
ของ บล็อกเกิลแบงค (Blocklebank) ที่มหาวิทยาลัยลีดส ประเทศอังกฤษพบวา เด็กที่ด่ืมน้าํใน
หองเรียนและมีผลการสอบที่ดี เพราะไดด่ืมน้ํามากกวา 8 แกวขึ้นไปตอวัน 

2. รับประทานอาหารหลักครบ 5 หมู   ควรใหความสนใจกับอาหารหลัก 5  
หมู เชนโปรตีนจากไข โยเกิรต ปลา ไก และเน้ือหมู ซึ่งมีกรดอะมิโนที่จําเปนตอสมอง ทําให
สมองตื่นตัว และชวยทําหนาที่ดานความจําไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนอาหารประเภท
คารโบไฮเดรต เชน ผัก ขาว ผลไม จะทําใหการทํางานของสมองลดลง อาหารประเภทไขมัน 
ดีตอความจํา และการทํางานของประสาทสวนกลาง และสวนอาหารประเภทเกลือแร ดีตอการ
ทํางานของสมอง 

3. การรับประทานอาหารควรรับประทานไมมากจนเกินไป เพราะจะสงผลให 
รางกายตองทํางานอยางหนักเพื่อเผาผลาญอาหาร และขณะเดียวกันก็ไมควรปลอยใหทองวาง
เพราะไมเกิดผลดีตอสุขภาพ นอกจากอาหารแลว  

ลูกัส (Lucas) ยังไดเสนอวิธีกระตุนสมองดวยการหัวเราะ ฟงดนตรี และการนอน 
1.  การหัวเราะ  เปนสิ่งสําคัญในการลดระดับความตึงเครียด และการหัวเราะ 

นี้เองจะนําไปสูการลดปริมาณลงของโฮโมนจากตอมหมวกไต ที่ไหลผานระบบการทํางานของ
สมอง  เม่ือมีสถานการณเครียด จากการศึกษาวิจัยพบวา การหัวเราะยังชวยพัฒนา และเสริม
ระบบภูมิคุมกัน และนําไปสูการแกปญหาที่ดี 

2. ดนตรี  ดนตรีเปนอีกแหลงหนึ่งที่ชวยใหสมองผอนคลาย จากผลการวิจัย 
พบวา ดนตรีสามารถชวยใหมนุษยมีความสุขที่สุด  เพราะเมื่อฟงดนตรี สมองทั้งสองซีกจะถูก
ใชไปกับทํานองและรูปแบบ ดังน้ันการฟงดนตรี จึงมีสวนทําใหสมองของเราทํางานอยางมี
ความหมาย และเปนการเตรียมตัวที่ดี เพ่ือการเรียนรู  อีกประการหนึ่งการฟงดนตรียัง
สามารถลดระดับความตึงเครียด  เปนสื่อในการผอนคลาย และสงผลตอระบบการไหลเวียน
ของโลหิต ตัวอยางเชน การเตนของหัวใจจะลดความเร็วลง เม่ือไดฟงดนตรีทํานองชาๆ และ
ยังชวยใหจิตใจอยูในภวังค ดังเชน เพลงกลอมเด็กที่ใชมาหลายชั่วอายุคนแลว ทําใหเด็กนอย
นอนหลับใหล  ซึ่งโลซานอฟ (Lozanov) เสนอแนะวาประเภทของคนตรีที่แตกตางกัน จะสงผล
ตอสมองที่แตกตางกัน เชน ดนตรีคลาสสิก และโรแมนติก มีสวนชวยในการรับขอมูลใหม ๆได
อยางมีประสิทธิ ภาพ สวนดนตรีบาร็อค (baroque) ชวยสมองในเรื่องการทบทวนขอมูล275 
                                                 

275 Bill Lucas, Power Up Your Mind: Learn Faster, Work Smarter     
(Massachusetts : Nicholas Brealey Publishing, 2001), 22-26. 
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3. การนอน  การนอนเปนการรักษาสุขภาพสมองอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งที่ 
สําคัญที่สุดสําหรับสมองของเรา หากเราพักผอนนอย การทํางานของสมองจะลดประสิทธิภาพ
ในการทํางานลง ดังนั้นการนอนหลับ จึงเปนวิธียืดอายุการทํางานของสมองไมใหเสื่อมลง 

เอมเซลเลม และไวทลี่ย (Emsellem and Whiteley) เสนอแนะวาหองเรียนที่มี 
แสงสวางมาก จะสงสัญญาณใหกับสมอง ซึ่งจะชวยใหสมองและรางกายตื่นตัว276 

สอดคลองกับ ฮาเกอร (Hager)  ที่กลาววาการพัฒนาสมองตองอาศัยสิ่ง 
ตอไปน้ี 

1. แสงสวาง  หองทํางานตองมีแสงสวางเพียงพอ เพราะแสงสวางจะชวย 
กระตุนการทํางาน  

2. น้ํา  สมองใชพลังงานมหาศาลจากรางกาย ดังนั้นควรดื่มน้ํามากๆ เพ่ือให 
สมองทํางานไดดี  ควรดื่มนํ้าเปลาวันละ 6 แกวเปนอยางนอย 

3. อาหาร  ควรเริ่มวันใหมดวยการทานอาหารเชาม้ือใหญ และเต็มไปดวย 
คุณคาสารอาหาร  รวมถึงม้ือเที่ยงและอาหารวางที่ควรเปนอาหารที่มีประโยชน และเปน
อาหารบํารุงสมอง เพราะถารางกายมีสุขภาพดี สมองก็จะดีไปดวย 

4. การออกกําลังกาย  สมองจะทํางานไดดี ถามีการทําทาบริหารสมอง (Brain  
Gym)  

5. ดนตรี  จากการศึกษาวิจัยคลื่นสมอง พบวาดนตรีจังหวะชา หรือแบบ 
บรรเลง ชวยใหสมองเรียนรูไดดี ดนตรีที่มีความเหมาะสม  เชนเพลง Vivaldi  Mozart   
Hayden  Brahms Beethoven  Tchaikovsky และ Mendelssohn 

4. การนอน ควรปดโทรทัศน หรือคอมพิวเตอร หรือเกมส เพ่ือใหสมองได 
พักผอน277 
  

 
 

                                                 
276 Helene A. Emsellem, Carol Whiteley, Snooze-- Or Lose!: 10 "no-war" Ways 

to Improve Your Teen's Sleep Habits (Washington, DC, : National Academies Press, 
2006), 138. 

277 Mandy Hager, Help My Brain Hurts: A Guide to Understanding and 
Supporting Learners with Specific Learning Differences (Waikiwi : Essential 
Resources, 2004), 46-47. 
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สรุป 
 

 จากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสรมิ
ทักษะการคิดของนักเรียน สามารถสรุปไดวา การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน ประกอบไปดวยการบริหารวิชาการ ซึ่งประกอบดวยการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู   การพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนาแหลงเรียนรู   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   การนิเทศการศึกษา   การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  การแนะ
แนว  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกครอบครัวและชุมชน การวัดประเมินผลและการเทียบ
โอน  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น   การบริหารงบประมาณ ซึ่งประกอบดวย การจัดตั้งและเสนองบประมาณ 
การจัดสรรเสนองบประมาณ  การบริหารการเงิน  การตรวจสอบติดตามประเมินผลรายงานผล
การใชเงินและผลการดําเนินงาน   การบริหารพัสดุและทรัพยสิน และการระดมทรัพยากรและ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา  การบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบดวย การวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง การเสริมสรางในการปฏิบัติงาน และการสรรหาและการบรรจุแตงตั้งและการ
บริหารทั่วไป ซึ่งประกอบดวย การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร   การสงเสริมงาน
กิจการนักเรียน  วางแผนการบริหารการศึกษา การพัฒนาระบบและเครือขายระบบขอมูล
สารสนเทศ  งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การประชาสัมพันธการศึกษา การดูแลอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอม  และการประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
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บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง  “ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน” มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน  เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูบริหารในการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) หนวยวิเคราะห
ในการวิจัย คือ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีผูใหขอมูลคือ ผูอํานวยการ
สถานศึกษา จํานวน 222 คน โดยใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม  ซึ่งวิธีการดําเนินการวิจัยครั้ง
นี้มีขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัย  ดังตอไปน้ี  
 
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

เพ่ือใหการวิจัยดําเนินการเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการวิจัยตาม
ระเบียบ วิธีการดําเนินการวิจัย โดยการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาการจัดการศึกษาของไทย
ในดานการสงเสริมการคิดโดยอาศัยขอมูลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วประเทศ จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องคการมหาชน)   และไดศึกษาเอกสารตํารา ขอมูล สถิติ การวิจัยของหนวยงาน
ตางๆ  รวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน เพ่ือจัดทําโครงการวิจัย โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข และเสนอขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 

   ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห กําหนดกรอบ 
แนวคิดเพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมือ นําไปทดลองใช ปรับปรุงคุณภาพ  รวมถึงนําเครื่องมือที่
สรางและพัฒนาแลว ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความ
ถูกตอง วิเคราะหขอมูล และแปรผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือพัฒนาเปนตัวบงชี้  
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย  
เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไข
ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ พิมพ และสงรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอจบการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 2  แสดงขั้นตอนของการทําวิจัย 
ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี และกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
   

ข้ันตอนที่ 2  การเก็บขอมูลตัวบงชี้โดยใชคําถามปลายเปด (Open-ended opinionaire) 
 
 
 

  

ข้ันตอนที่ 3  การพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ 
     3.1 สรางกระทงคําถาม 
 
 
 
 

  

     3.2 พิจารณา ตรวจสอบ และคัดเลือกตัวบงชี้ (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 
 
 
 

  

     3.3  หาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย 
 
 
 
 

  

ข้ันตอนที่ 4 การวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้ 
 
 
 
 

  

ข้ันตอนที่ 5 การวิเคราะหความสอดคลองตัวบงชี้กับขอมูลเชิงประจักษในภาคสนาม 
 
 
 
 

  
 
 

ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีและ 
งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถาน 
ศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด  

กรอบแนวคิดการบริหารสถาน 
ศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 

สรุปแนวคิด ทฤษฎีและงาน 
วิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถาน 
ศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด  

สอบถามความคิดเห็นผูบริหาร
สถานศึกษาที่ผานการประเมิน
ของ สมศ. 

สรางกระทงคําถามของเครื่องมือ
วิจัย 

ขอมูลเกี่ยวกับตัวบงชี้การบริหาร
สถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียน 

พิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสม ความสอดคลอง และ
ความตรงเชิงเน้ือหาขององค 
ประกอบและตัวบงชี้ 

ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจ 
สอบความเหมาะสม ความสอด 
คลอง และความตรงเชิงเน้ือหา
ขององค ประกอบและตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
ที่ผานการพิจารณาจากผูทรง 
คุณวุฒิ 

กลุมตัวอยางตอบแบบ สอบถามตัว
บงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สง 
เสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

ความเชื่อม่ันของตัวบงชี้การ
บริหารสถานศึกษาที่สงเสริม 
ทักษะการคิดของนักเรียน 

หาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ
วิจัย 

วิเคราะหองคประกอบและตัว
บงชี้การบริหารถานศึกษาที่สง 
เสริมทักษะการคิดของนักเรียน  

ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน  
 

สอบถามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

วิเคราะหความสอดคลองขอมูล
เชิงประจักษกับตัวบงชี้การ
บริหารสถานศึกษา ที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนเก็บ

ศึกษาขอมูลเชิงประจักษใน
ภาคสนาม 

ความสอดคลองขอมูลเชิง
ประจักษ กับตัวบงชี้การบริหาร
สถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียน 

รวบรวมตัวบงชี้การบริหาร
สถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียน 

วิเคราะหขอมูลตัวบงชี้การ
บริหารสถานศึกษาที่สงเสริม
ทักษะการคิดกับกรอบแนวคิด 

กระทงคําถามตัวบงชี้การบริหาร 
สถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียน 
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ระเบียบวิธีวจิัย 
 

 เพ่ือใหงานวิจัยนี้เกิดประสิทธิผล ผูวิจัยกําหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวยแผน
แบบของการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
 
แผนแบบของการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีรูปแบบการวิจัยเปน
แบบกลุมตัวอยางเดียว ไมมีการทดลอง (The one-shot, non-experimental case study 
design) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram)ไดดังนี้ 

 
     
 

 
 
 

 
 เม่ือ R  หมายถึง   กลุมตัวอยางที่ไดมาจากการสุม 

         X  หมายถึง   องคประกอบและตัวบงชี้ที่ศึกษา 
         O  หมายถึง   ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
         
 ประชากร และกลุมตัวอยาง 
           ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลของการ
วิจัย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การสอบถามความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งตัวบงชี้
การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด  ประชากรที่ใชในขั้นตอนนี้คือ ผูอํานวยการ
สถานศึกษาของสถานศึกษาที่ผานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 1 ระหวางป 
2544-2548 ที่ไดผลประเมินดี ในทุกมาตรฐานการชี้วัด จํานวน 701 โรงเรียน ใชวิธีการสุม
แบบ Snow ball technique ไดกลุมตัวอยางจํานวน 100 โรงเรียน แตไดรับแบบสอบถาม
กลับมา 91 โรงเรียน  

ข้ันตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะหความเปนไปได และพัฒนาตัวบงชี้การบริหาร
สถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ี ผูวิจัยไดนํา
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แบบสอบถามนําเครื่องมือที่ไดไปใชสอบถามความคิดเห็นกับกลุมตัวอยาง ซึ่งสุมมาจาก
ประชากรที่เปนผูบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 1 
ระหวางป 2544-2548  ไดผลประเมินระดับดี ในทุกมาตรฐานการชี้วัด  โดยใชวิธีการสุมอยาง
งาย และใชวิธีคํานวณของกลุมตัวอยางจากตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ ยามาเน 
(Yamane) ที่มีความเชื่อม่ัน 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 222 โรงเรียน278 แลวจึงทําการแบง
และสุมกลุมตัวอยางตามสัดสวนของจํานวนโรงเรียนในแตละภาคของประเทศไทย 
ประกอบดวยภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  

ข้ันตอนที่ 3 เพ่ือยืนยันความสอดคลองระหวางตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนที่ได กับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมโรงเรียน 
ทางเลือก ที่มีความโดดเดนในดานการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
จํานวน 5 โรงเรียน จาก 13 โรงเรียน  ไดแก โรงเรียนรุงอรุณ โรงเรียนวรรณสวางจิต โรงเรียน
ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนเพลินพัฒนา และโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา เพ่ือเขาไปศึกษาความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษของตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยรายละเอียดตัวแปร  ดังนี้  
1) ดานการบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 12 องคประกอบยอย ดังนี้ 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  การวัดผล ประเมินผล  การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  การพัฒนาแหลง
เรียนรู  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนว  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การสงเสริมความรูดานวิชาการแก
ครอบครัวและชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นๆ 

2) ดานการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 6 องคประกอบยอย ดังนี้ 
การจัดทําและเสนองบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
การบริหารการเงิน  การบริหารพัสดุและสินทรัพย   
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3) ดานการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย ดังนี้ 
การวางแผน อัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

4) ดานการบริหารทั่วไป ประกอบดวย  8 องคประกอบยอย ดังนี้ การ 
ดําเนินงานธุรการ  การวางแผนการบริหารสถานศึกษา การประสานงานเครือขายการศึกษา  
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอม  การสงเสริมงานกิจการนักเรียน  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย    

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในแตละขั้นตอน รวม
ทั้งหมด  4 ชนิด คือ 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษาแบบปลายเปด(Open-ended 
opinionaire) 

2. แบบตรวจสอบรายการสําหรับผูทรงคุณวุฒิ (Check list) 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษา (Questionnaires) 
4. แบบตรวจสอบรายการเพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม (Check list) 
ซึ่งเครื่องมือแตละประเภทไดนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ดังนี้ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาแบบมีโครงสราง (Open-

ended opinionaire)ใชเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาที่ผาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 1 ระหวางป 2544-2548 ที่ไดผลประเมินดีใน
ทุกมาตรฐานการชี้วัดจํานวน 91 โรงเรียน 

แบบตรวจสอบรายการสําหรับผูทรงคุณวุฒิ (Check list) ใชเพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสม ความสอดคลอง และความตรงเชิงเนื้อหาขององคประกอบและตัวบงชี้ (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) พรอมทั้งขอเสนอแนะ และขอแกไขเพิ่มเติมของตัวบงชี้
ใหมีความเหมาะสมและสมบูรณยิ่งขึ้น  

แบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษา (Questionnaires) ใชเพ่ือ
วิเคราะหความเปนไปไดและพัฒนา องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน  

แบบตรวจสอบรายการเพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม (Check list)ใชในการศึกษา
ภาคสนามเพื่อตรวจสอบองคประกอบและตัวบงชี้ และเปนการยืนยันขอมูลถึงความเปนไปได
ของตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือนําไปศึกษาวิจัยในแตละขั้นตอน มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

ตอนที่ 1 การสรางกระทงคําถาม 
ผูวิจัยศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทกัษะการ

คิดของนักเรียน  และสอบถามความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษาโดยใชแบบสอบถาม
ปลายเปดแบบมีโครงสราง (Open-ended opinionaire) เพ่ือใหไดขอมูลตัวบงชี้การบริหาร
สถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน แลวขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหขอมูลโดยใช
เทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis)279 ตามกรอบแนวคิดการบริหารสถานศึกษา 4 
ดาน และสรางเปนขอกระทงคําถาม  

ตอนที่ 2 การสรางและพัฒนาแบบตรวจสอบรายการสําหรับผูทรงคุณวุฒิ (Check list) 
นําขอกระทงคําถามจากขั้นตอนที่ 1มาสรางแบบตรวจสอบรายการตัวบงชี้การบริหาร

สถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน และใหผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเหมาะสม 
ความสอดคลอง และความตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item Objective Congruence : IOC)280 
ขององคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน  
แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวบงชี้  ไดตัวบงชี้ จํานวน 154 ขอ ซึ่ง
ครอบคลุมองคประกอบหลัก 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป  สวนการใหคะแนนของผูทรงคุณวุฒิแต
ละคนใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้ 

ใหคะแนน +1 เม่ือผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิแนใจวา ตัวบงชี้นั้นมีความเหมาะสม 
ความสอดคลอง และความตรงเชิงเน้ือหากับองคประกอบ 

ใหคะแนน 0 เม่ือผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิไมแนใจวา ตัวบงชี้นั้นมีความเหมาะสม 
ความสอดคลอง และความตรงเชิงเน้ือหากับองคประกอบ 

ใหคะแนน -1 เม่ือผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิแนใจวา ตัวบงชี้นั้นไมมีความเหมาะสม 
ความสอดคลอง และความตรงเชิงเน้ือหากับองคประกอบ 

                                                 
279 Klaus Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, 

2nd ed. (London : SAGE, 2004), 18. 
280 Raymond J. Corsini,  The Dictionary of Psychology (New York : Psychology 

Press, 1999), 211. 
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   จากนั้นผูวิจัยเลือกตัวบงชี้ที่มีคาความเหมาะสม ความสอดคลอง และความตรงเชิง
เน้ือหากับองคประกอบตั้งแต 0.5 ขึ้นไปไว281   
 ตอนที่ 3  การสรางและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษา 
(Questionnaires)    

  การสรางแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นของผูบริหาร นํามาจากขอกระทง
คําถามที่ไดจากแบบตรวจสอบรายการสําหรับผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม มาสรางแบบสอบถามครอบคลุมองคประกอบหลัก และองคประกอบยอย ดังนี้ 

1. ดานการบริหารวิชาการ มีองคประกอบยอยจํานวน 11 องคประกอบ ไดแก การ
พัฒนาหลักสูตร  การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการพัฒนาแหลง
เรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน 
ศึกษา  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกครอบ ครัว และชุมชน และการประสานความรวม 
มือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

2. ดานการบริหารงบประมาณ มีองคประกอบยอยจํานวน 6 องคประกอบ ไดแก การ
จัดทําและเสนองบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบติดตามประเมินผลรายงาน
ผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  การ
บริหารการเงิน  และการบริหารพัสดุและสินทรัพย 

3. ดานการบริหารงานบุคคล มีองคประกอบยอยจํานวน 3 องคประกอบ ไดแก 
การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง และการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

 4. ดานการบริหารทั่วไปมีองคประกอบยอยจํานวน 8 องคประกอบ ไดแก การพัฒนา
ระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา การ
วางแผนการบริหารการศึกษา  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม การสงเสริมงานกิจการนักเรียน และ 
การประชาสัมพันธการศึกษา 

แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบงการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  ตามแนวคิดของลิเคิรท  
(Likert – type opinionnaire)  ชนิด 5 ระดับ282  โดยแตละระดับมีความหมายดังนี้ 
                                                 

281 ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, เทคนิคการวัดผลการเรียนรู (กรุงเทพฯ : 
ชมรมเด็ก, 2539), 249. 

282 Rennis  Likert, “A Technique for the Measurement of Attitudes”,  quoted in 
David H. Miles, The 30-second Encyclopedia of Learning and Performance: A 
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ระดับ 5 หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาวชวยสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอยูในระดับ
มากที่สุด ใหมีคาเทากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาวชวยสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอยูในระดับ
มาก ใหมีคาเทากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาวชวยสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง ใหมีคาเทากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาวชวยสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอยูในระดับ
นอย ใหมีคาเทากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาวชวยสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอยูในระดับ
นอยที่สุด ใหมีคาเทากับ 1 คะแนน 
 นําแบบสอบถามไปทดลองใชเพ่ือทดสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือกับ ผูบริหาร
โรงเรียนที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ไดประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 1 ระหวางป 2544-2548  ซึ่งไดผลประเมินระดับดีในทุก
มาตรฐานการชี้วัด แตไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 50 คน   แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือหาคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค
(Cronbach’s Coefficient Alpha)283 ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คาความเชื่อม่ันของแบบ 
สอบถามทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.9889  ดังตารางที่ 2  แลวนําไปสอบถามความคิดเห็นของ
ผูบริหารจากโรงเรียนที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ได
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 1 ระหวางป 2544-2548  ซึ่งไดผลประเมินระดับดี
ในทุกมาตรฐานการชี้วัด จํานวน 222 คน    
 
 
 
 
                                                                                                                                         
Trainer's Guide to Theory, Terminology, and Practice (New York : AMACOM Div 
American Mgmt Assn, 2003), 115. 

283 Lee J. Cronbach, “Cronbach Coefficient Alpha”  quoted in Susan B. Gerber, 
Kristin Voelkl Finn,  Using SPSS for Windows: Data Analysis and Graphics, 2nd ed. 
(New York : Springer, 2005), 191. 
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ตารางที่ 2  แสดงคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่ใชวิจัย 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาทีส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน คาความเชื่อม่ัน 
1. ดานการบริหารวิชาการ 
2. ดานการบริหารงบประมาณ 
3. ดานการบริหารงานบุคคล 
4. ดานการบริหารทั่วไป 

.9751 

.9782 

.9561 

.9374 
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ .9889 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยมีขั้นตอนการเก็บขอมูล 
ดังตอไปน้ี 

1. ผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนกลุมตัวอยาง โดยสงแบบสอบ 
ถามแบบปลายเปด ไปยังผูบริหาร จํานวน 100 โรงเรียน และไดรับกลับมา 91 โรงเรียน 

2. ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบ ความสอดคลอง  
และความเหมาะสมของตัวบงชี้ และติดตอ สอบถามดวยตนเอง 

3. สงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ถึงโรงเรียนโดยทางไปรษณีย โดยแนบซองเปลาติดแสตมปพรอมไปกับแบบสอบถาม เพ่ือให
โรงเรียนสงกลับคืนมาทางไปรษณีย 

4. ตรวจนับแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา พบวาไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 222 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

5. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล 
 6. เก็บขอมูลเชิงประจักษใน 5 โรงเรียนดวยตนเอง โรงเรียนละ 2 ชวงเวลา 
 
การวิเคราะหขอม ูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้  
 1.  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็นผูบริหาร ใชเทคนิคการวิเคราะห
เน้ือหา (Content Analysis)   

2. วิเคราะหขอมูลตรวจสอบ ความสอดคลอง และความเหมาะสมของตัวบงชี้จาก
ผูทรงคุณวุฒิ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งในการวิเคราะหขอมูล ตัว
บงชี้ใดที่ไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 0.50 จะถูกคัดออก   

3. วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชคารอยละ (%) 
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4. วิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาโดยใช
สัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha)  

5. วิเคราะหเพ่ือยืนยันองคประกอบและตัวบงชี้ความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษาของ
กลุมตัวอยาง  เกี่ยวกับตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน โดย
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาทําการตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปรผลการ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และ วิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามโครงสรางดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะหคาความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม ใชคาเฉลี่ย( X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งน้ีในการวิเคราะหถือวา
คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูล ตกอยูในชวงพฤติกรรมใด 
ก็แสดงวาตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอยูในระดับน้ัน  โดย
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best)284 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาวชวยสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
อยูในระดับมากที่สุด  
    คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาวชวยสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
อยูในระดับมาก  
    คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาวชวยสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
อยูในระดับปานกลาง  
    คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ตวับงชี้ดังกลาวชวยสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
อยูในระดับนอย  
    คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ตัวบงชีดั้งกลาวชวยสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนอยูในระดับนอยที่สดุ  

  
 
 
 
 
 

                                                 
284 John W. Best and James V. Kahn, Research in education, 3rd ed. (New 

Jersey : Prentice-Hall, 1977), 190. 
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สรุป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งน้ี คือ เพ่ือพัฒนาตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน  สําหรับวิธีการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการขั้นตอน
ใน 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียมโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย  และการรายงานผลการวิจัย 
ซึ่งในขั้นตอนการดําเนินการวิจัยนั้นไดแบงออกเปน 5 ตอน คือ  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
วิเคราะหแนวคิดทฤษฎี เพ่ือกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  ขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยไดเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน เพ่ือนํามาวิเคราะห และสรุปรวมกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการกําหนดตัวแปรที่จะศึกษา  ประชากรที่ใชในขั้นตอนนี้คือ 
ผูบริหารสถานศึกษาของสถาน ศึกษาที่ผานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 1 
ระหวางป 2544-2548 ที่ไดผลประเมินดี ในทุกมาตรฐานการชี้วัดจํานวน 701 โรงเรียน ใช
วิธีการสุมแบบ Snow ball technique ไดกลุมตัวอยางจํานวน 100 โรงเรียน แตไดรับ
แบบสอบถามกลับมา 91 โรงเรียน  ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ 
ประกอบดวย 3.1 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห และสรุปรวมกับหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีในการกําหนดตัวแปรที่ศึกษา แลวจัดทําเปนตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน  3.2 นําตัวบงชี้ที่ไดไปใหผูทรงคุณวุฒิ 5 คน ไดตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความสอดคลอง และความตรงเชิงเน้ือหา(Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ขององคประกอบและตัวบงชี้ พรอมทั้งขอเสนอแนะ และขอแกไขเพิ่มเติม
ของตัวบงชี้ใหมีความเหมาะสมและสมบูรณยิ่งขึ้น  3.3 นําขอมูลที่ไดผานการวิเคราะหขอมูล 
และแกไขปรับปรุงจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลว  มาสรางแบบสอบถาม แลวไป
ทดสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  ขั้นตอนที่ 4  ศึกษาวิเคราะหความเปนไปได และพัฒนา
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน การเก็บรวบรวมขอมูลใน
ครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามนําเครื่องมือที่ไดไปใชสอบถามความคิดเห็นกับกลุมตัวอยาง 
ซึ่งสุมมาจากประชากรที่เปนผูบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ไดประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบที่ 1 ระหวางป 2544-2548  ไดผลประเมินระดับดี ในทุกมาตรฐานการชี้วัด โดย
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling)  และใชวิธีคํานวณของกลุม
ตัวอยางจากตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ  ยามาเน (Yamane) ที่มีความเชื่อม่ัน 95% 
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 222 โรงเรียน285 แลวจึงทําการแบงและสุมกลุมตัวอยางตามสัดสวน
ของจํานวนโรงเรียนในแตละภาคของประเทศไทย ประกอบดวยภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

                                                 
285
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ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  ขั้นตอนที่ 5 ผูวิจัยไดเขาไปศึกษาขอมูล
ภาคสนาม ในกลุมโรงเรียนทางเลือกที่มีความโดดเดนในดานการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน จํานวน 5 โรงเรียน เพ่ือยืนยันความสอดคลองระหวางตัวบงชี้การ
บริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนที่ไดกับขอมูลเชิงประจักษ 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน
การวิจัยเรื่อง “ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด” ผูวิจัยไดนําขอมูลมา
วิเคราะห และเสนอผลการวิเคราะห โดยใชตารางประกอบคําบรรยายจําแนกออกเปน 3 ตอน 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหกําหนดองคประกอบ และตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา
ที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ซึ่งเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1.1 วิเคราะหเอกสาร ตํารา และงานวิ จัยเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการบริหาร
สถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน  

1.2 สอบถามความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษาที่ผานการประเมินของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ที่ไดประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบที่ 1 ระหวางป 2544-2548  และไดผลประเมินระดับดี ในทุกมาตรฐานการชี้วัด 
แลวนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) เพ่ือเปน
ขอมูลในการสรางตัวบงชี้ 
 1.3 สอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเหมาะสม ความ
สอดคลอง และความตรงเชิงเนื้อหาขององคประกอบและตัวบงชี้ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) เกี่ยวกับองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน จํานวน 5 ทาน และสรุปผลจากผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือนํามาสรางแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะหความเปนไปได และพัฒนาตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้เชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis)จากความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาของกลุมตัวอยาง
จํานวน 222 คน  เกี่ยวกับตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
โดยผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาทําการตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปรผล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันดวยโปรแกรม
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สําเร็จรูป และใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสอดคลองตามโครงสราง  

ข้ันตอนที่ 3 เพ่ือยืนยันความสอดคลองระหวางตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนที่ได กับขอมูลเชิงประจักษในกลุมโรงเรียนทางเลือกที่มี
ความโดดเดน ในดานการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน จํานวน 5 
โรงเรียนจาก 13 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนรุงอรุณ โรงเรียนวรรณสวางจิต โรงเรียนดรุณสิกขา
ลัย โรงเรียนเพลินพัฒนา และโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา 
 
ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหกําหนดองคประกอบ และตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน  

ซึ่งใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดกําหนดการศึกษาวิเคราะหขอมูลและดําเนินการ 
ดังนี้ 
 1.1 การศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน ตามแนวคิดของเจนเซน(Jensen), แมคกวินเนส (McGuinness), 
โกลดิ้ง (Golding), คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา  และแนวคิดการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  
 1.2 การสอบถามความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษาที่ผานการประเมินของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ที่ไดประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบที่ 1 ระหวางป 2544-2548  และไดผลประเมินระดับดีทุกมาตรฐาน 
 ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลทั้งการศึกษาแนวคิดทฤษฏี และการสัมภาษณผูบริหาร
สถานศึกษาโดยโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) สามารถสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดจาก 
             การสอบถามความคิดเห็นผูบริหารสถานศกึษา ที่ผานการประเมินคณุภาพภายนอก   
             ไดผลการประเมนิระดับดีทุกมาตรฐาน จํานวน 91 โรง 
การบริหาร
สถานศึกษา 

ตัวบงชี ้

1. มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรทีส่งเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 

1.  ดานการ
บริหาร
วิชาการ 2. มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่สงเสริม

การคิดของนักเรียนที่ชัดเจน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

148

ตารางที่ 3 (ตอ) 
การบริหาร
สถานศึกษา 

ตัวบงชี ้

3. มีการศึกษา วิเคราะหรายละเอียดหลักสูตรที่เกีย่วกบัทักษะการคดิของ
นักเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
4. มีการจัดโครงสรางเน้ือหา กิจกรรม เวลาเรียน และตารางสอนที่เอ้ือตอ
การสงเสริมทักษะการคิดและเหมาะสมกบัผูเรียน 
5. มีเอกสารประกอบหลักสตูร เชน คูมือหลักสูตร คูมือครู คูมือจัดการเรียน
การสอน คูมือการวัดประเมนิผล ฯลฯ ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 
6. มีหลักสูตรเสริมหรือหลักสูตรเพ่ิมเติมที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
ที่สอดคลองและเหมาะสมกบัผูเรียน 
7. มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชมรม ลูกเสือ เนตรนารี) ที่สงเสริมทักษะการคิด
และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

8. มีการประชาสัมพันธ ประชุมชี้แจงใหคณะครู ผูปกครอง และนักเรียนได
ทราบเกี่ยวกบัการจัดหลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิด 
9. มีการติดตาม ประเมินผลการใชหลักสตูรที่สงเสริมทกัษะการคิดของ
นักเรียน อยางเปนระบบและตอเน่ือง 
10. มีการวางแผน และกําหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 
11. มีการศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และนําขอมูลมาใชในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
12. แผนการจัดการเรียนรู มีระบุขั้นตอน วิธีการหรือรูปแบบการสอนที่
สงเสริมทักษะกระบวนการคดิของนักเรียนในทุกกลุมสาระและทุกระดับชั้น 
13. กิจกรรมการเรียนรูเนนการทํางานเปนกลุม การมีสวนรวมของนักเรียน 
14. กิจกรรมการจัดการเรียนรูเนนกระบวนการเรียนรูของนักเรียนมากกวา
เนนเนื้อหาวิชา 
15. แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการทักษะการคิดในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. มีการนํารูปแบบการสอนที่ฝกทักษะการคิดของนักเรียนมาใชอยาง
หลากหลาย เชน แบบโครงงาน  การสอนโดยใชหมวก 6 ใบ แบบ BBL 
แบบอริยสัจ แบบการสอนโดยสรางศรัทธาแบบโยนิโสมนสิการ ฯลฯ 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
การบริหาร
สถานศึกษา 

ตัวบงชี ้

17. มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของ  นักเรียน 
เชน การอภิปราย การทํากิจกรรมกลุม การทําโครงงาน การทํารายงาน การ
โตวาที การพดู การตอบปญหา การแกปญหา การคิดประดิษฐ การแขงขัน
ทางวิชาการ การนําเสนอผลงานของนักเรียน ฯลฯ 
18. มีการกระตุนใหเด็กกลาคิด กลาแสดงความคิดเห็น กลาใชเหตุผล 
รวมถึงการใหกําลังใจ การใหคําชมเชย การใหความใกลชิดใหความจริงใจ 
19. มีการจัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางวชิาการและความสามารถทาง
ความคิดโดยใชเวลานอกเวลาเรียน เชน การแขงขันตอบปญหา การแขง
ขันหมากฮอด การแขงขันหมากรุก หมากลอมหรือการแขงขันความสามารถ
ดานการคิดประเภทอื่นๆ 
20. มีรายงานการติดตาม ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ทักษะการคิดเปนระยะๆอยางตอเน่ือง 
21. มีการนําผลการประเมนิ มาแกไข ปรับปรุงและพฒันาอยางตอเน่ือง 
22. มีการวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตรที่เกีย่วของกับการประเมิน
ทักษะการคิดเพื่อกําหนดแนวทางการวัดประเมินผลทักษะการคิด ในแตละ
สาระการเรียนรู 
23. มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย และแนวทางการวดัประเมินผล ดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน 
24. มีคูมือการวัดประเมินผลทักษะการคดิของนักเรียนสําหรับคร ู
25. มีเครื่องมือวัดประเมินทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คดิอยางมี
วิจารณญาณ และคิดสรางสรรคอยางหลากหลาย ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
มาตรฐาน และแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น 
26. มีการกําหนดตัวบงชีเ้พ่ือการวัดประเมินผลทักษะการคิดวิเคราะห  
คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณและความคิดสรางสรรค 
27. มีเกณฑการวัดประเมินผลทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณและความคิดสรางสรรค 

 

28. มีการประเมินดานการคิดของนักเรียนเปนรายบุคคล ดวยวธิีที่หลาก 
หลาย และเกบ็ขอมูลไวอยางเปนระบบ เชน จากแฟมสะสมงาน   
แบบประเมินสภาพจริง ประเมินแบบอัตนัย ฯลฯ 
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29. มีระบบการติดตาม และประเมิน รูปแบบและวธิีการวัดผลประเมินผล
กระบวนการคดิอยางตอเน่ือง 
30. มีการนําผลการประเมนิ มาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการวัด 
ประเมินผลการใหมีประสิทธภิาพยิ่งๆขึ้น 
31. มีการวางแผน กําหนดเปาหมายและแนวทางปฏิบตัิ การจัดทํางานวิจัย
ในชั้นเรียนทีส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนแตละกลุมสาระอยางชัดเจน 
32. มีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ในทุก
กลุมสาระ และทุกระดับชั้น 
33. มีการติดตาม ประเมิน และสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียนอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
34. มีการนําผลของการวิจัย มาปรับปรุง แกไข และพัฒนาวิธีการสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนใหมีคุณภาพยิ่งๆขึ้น 
35. มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการจัดหาและการผลิตสื่อการเรียน
การสอน นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
36. มีสื่อประกอบการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนที่
หลากหลาย เชน แบบฝก ใบงาน บัตรภาพ เกม หรือบทเรียนสําเร็จรูป ฯลฯ 

37. มีการนํา ICT (คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร เกม
คอมพิวเตอร ฯลฯ) มาเปนสื่อในการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
38. มีการสนับสนุนปจจัยทีจํ่าเปนใหกับครูผูสอนเพื่อสามารถคิดคนหรือ
สรางสื่อการเรียนการสอนและนวตักรรมใหมๆมาใชในการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียน 
39. มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศสื่อการเรียนการสอนและนวตักรรมใหมๆ
เพ่ือนํามาใชพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนอยางเปนระบบ-ชัดเจน 

 

40. มีการติดตาม ประเมินและสรุปผลการใชสื่อนวตักรรม และเทคโนโลยี
เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

 41. มีการนําผลการประเมนิมาใชในการปรับปรุง สื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
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42. มีการวางแผนและกําหนดแนวทางพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
สถานศึกษาเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
43. มีขอมูลสารสนเทศเกีย่วกับแหลงเรยีนรู และภูมิปญญาทองถิ่นทั้งในและ
นอกสถานโรงเรียนที่สงเสรมิทักษะการคดิของนักเรียน 
44. มีการจัดสถานที่ทั้งในและนอกหองเรียนเปนแหลงเรียนรู เพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิด เชน จัดสวนคณิตศาสตร สวนพฤกษศาสตร หองเรียน
ธรรมชาติ ศูนยการเรียนรูกลุมสาระตางๆ ฯลฯ 
45. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหมีบรรยากาศประชาธิปไตยที่สงเสริม
การแสดงออก และมีระเบียบ วินัย เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
46. มีการวางแผนงาน และโครงการพัฒนาหองสมุดใหเปนศูนยการเรียนรู
ของสถานศึกษา 
47. มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการอานทุกระดับชัน้อยาง
เปนระบบและตอเน่ือง 
48. หองสมุดมี เอกสาร ตํารา สิ่งพิมพ Internet ที่เปนแหลงความรูทัน
เหตุการณอยางเพียงพอกับจํานวนของผูใชบริการ 
49. มีการจัด หรือตกแตงหองสมุดใหนาสนใจ เปนระเบียบเรียบรอย สะดวก
เพ่ือจูงใจใหแกผูใชบริการ 
50. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมและใหบริการของหองสมุด 
51. มีการติดตาม ประเมิน และสรุปผลการใชแหลงเรยีนรูเพ่ือสงเสริม
กระบวนการคดิของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนอยางตอเน่ือง 
52. มีการนําผลการประเมนิ มาปรับปรุง แกไข และพัฒนาแหลงเรียนรูและ
บรรยากาศสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 
53. มีแผนภูมิโครงสรางการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษาทีช่ัดเจน 
54. มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการดําเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษาทีส่งเสริมทักษะการคิด โดยเนนการมีสวนรวม 

 

55. มีการใชรูปแบบการนิเทศภายในที่เนนการพัฒนา และชวยเหลอือยาง
หลากหลาย เชน แบบมีสวนรวมคิดรวมทํา แบบกัลยาณมิตร แบบเพ่ือน
ชวยเพ่ือน แบบคลินิก ฯลฯ 
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56. มีการใชวธิีการนิเทศทีห่ลากหลายเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่
สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน เชน การเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกต 
การณสอน การสาธิตและการแนะนําเทคนิคการสอน การใหคําปรึกษาแนะ 
นํา การประชุมเพ่ือแลกเปลีย่นความรู การศึกษาดูงานสถาบันหรือโรงเรียน
ที่สงเสริมกระบวนการคิด การเขารับการอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯลฯ 
57. มีการใชเครื่องมือสําหรับการนิเทศภายในอยางหลากหลายเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิด เชน แบบสํารวจ แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบบันทึก
พฤติกรรม ฯลฯ 
58. มีการติดตาม ประเมิน และสรุปผลการนิเทศเพื่อสงเสริมทักษะการคิด
อยางเปนระบบและตอเน่ือง 
59. มีการนําผลการประเมนิ มาปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนาการ
นิเทศภายในสถานศึกษา 
60. มีการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบตัิงานการแนะแนวที่เนนการ
สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนไวอยางชัดเจน 
61. มีการจัดเก็บขอมูลผูเรยีนดานพัฒนาทักษะการคดิของนักเรียนเปน
รายบุคคลอยางตอเน่ือง 
62. มีระบบดูแล ชวยเหลือ และใหคําปรกึษาแกนักเรยีนในดานการสงเสริม
ทักษะการคิดเปนรายบุคคล พรอมทั้งบันทึกและจัดเกบ็ไวอยางเปนระบบ 
63. มีกิจกรรมสอนซอมเสริมนักเรียน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด
ของนักเรียน 
64. มีเครื่องมือเก็บขอมูลที่ใชในกิจกรรมการแนะแนวเพื่อสงเสริมทักษะการ
คิดที่หลากหลาย เชน แบบสํารวจ แบบสงัเกต แบบสัมภาษณ ฯลฯ 
65. มีตารางเวลา การใหคาํปรึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการ
คิด และประชาสัมพันธ แนะนําการใชบรกิารแนะแนวแกครู นักเรียน 
ผูปกครอง ทั้งภายในและภายนอก 
66. มีการติดตอประสานความรวมมือกับผูปกครองอยางใกลชิดเพ่ือชวย
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

 

67. มีรายงานการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนวที่สงเสรมิ
กระบวนการคดิของผูเรียนไวเปนหลักฐานอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
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68. มีการนําผลจากการ ประเมินผลมาปรับปรุงแกไขการแนะแนวเพือ่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอยางตอเน่ือง 
69. มีผังโครงสรางการบริหารงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เปนระบบ 
70. มีการวางแผน และการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทีเ่นนการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
71. มีรายงานการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาประจําป ในดานการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอยางชัดเจน 
72. มีระบบกาํกับ ติดตาม ดูแลการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพ่ือใหปฏิบัตติามแผนที่กําหนด 
73. มีการนําผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษามาปรับปรุงพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
74. มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการสงเสริมและใหความรูแก
ผูปกครอง ชุมชน ในดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
75. มีการจัดกิจกรรมใหโรงเรียนใหเปนศูนยการเรียนรูดานการสงเสริมการ
คิดสําหรับชุมชน 
76. มีการใหความรูแกผูปกครองในการเอาใจใสดูแลในครอบครัว เพ่ือ
สงเสริมและพฒันาทักษะการคิดแกบุตรหลาน 
77. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวาง ครอบครัว 
ชุมชน ทองถิ่นเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ผานการประชมุ
ผูปกครอง แผนพับ เว็บไซด วารสารของโรงเรียน ฯลฯ 
78. มีระบบการติดตาม และประเมินผลการสงเสริมใหความรูแกผูปกครอง 
ชุมชน ในดานการสงเสริมการคิดของนักเรียน 
79. มีการเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
80. มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการประสานความรวมมือในการ
สงเสริมทักษะการคิดกับสถานศึกษา หรอืสถาบันอ่ืน 

 

81. มีการศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาดีเดนดานการสงเสริมทักษะ
การคิดในระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

154

 
ตารางที่ 3 (ตอ) 
การบริหาร
สถานศึกษา 

ตัวบงชี ้

82. มีการประสานกับสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
และระดับอุดมศึกษาหรือหนวยงานอื่นๆเพ่ือขอรับการสนับสนุนเพื่อการ
พัฒนาทักษะการคิด 

 

83. มีการติดตามประเมินผลการประสานความรวมมือในการพัฒนาทักษะ
การคิดกับสถานศึกษาอื่น 

1. มีขอมูลสารสนเทศที่แสดงฐานะทางการเงินและผลดําเนินงานทั้งในอดีต
และปจจุบัน 
2. มีการพัฒนาระบบการจัดตั้งงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ เชน การนํา
ระบบการบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
(Performance Based Budgeting : PBB) มาใช 
3. มีการวางแผนและจัดทํางบประมาณของสถานศึกษาที่เนนการมีสวนรวม 
และสอดคลองกับแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
4. มีคณะกรรมการและโครงสรางการบริหารที่รับผิดชอบดานงบประมาณ
อยางชัดเจน 
5. มีการจัดสรรงบประมาณใหกับฝายตางๆ เชน ฝายวชิาการ ฝาย
งบประมาณ ฝายบุคคล และฝายบริหารงานทั่วไป เพ่ือสงเสริมกระบวนการ
คิดของนักเรียน 
6. มีการจัดลําดับความสําคญัของการจัดสรรงบประมาณของฝายตางๆใน
การสงเสริมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน 
7. มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการใช
งบประมาณทีส่อดคลองกับแผนพัฒนาของสถานศึกษาในดานการสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 
8. มีการวิเคราะห และประเมินความมีประสิทธิภาพ ความประหยัด และ
ความคุมคาในการใชทรัพยากรเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนของ
หนวยงานในสถานศึกษา 

2. การ
บริหาร
งบประมาณ 

9. มีการสรุปผลการติดตามตรวจสอบการใชเงินและนําผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาการใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
การบริหาร
สถานศึกษา 

ตัวบงชี ้

10. มีขอมูลสารสนเทศเกีย่วกับทรัพยากรหรือแหลงทุน และผูที่ใหการ
สนับสนุนการศึกษา 
11. มีรูปแบบและวธิีการแสวงหาทรัพยากร หรือแหลงทุนเพื่อสงเสรมิและ
สนับสนุนกระบวนการคิดของนักเรียนที่หลากหลาย 
12. มีการประสานกับชุมชน องคกรและหนวยงานตางๆเพื่อเขามามีสวน
รวมในการระดมทุนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
13. มีการวางแผนการบริหารการเงิน จัดหา และใชงบประมาณเพื่อการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
14. มีระบบการเบิก-จายเงินในแตละกิจกรรมตรงตามแผนการใช
งบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในดานการสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน 
15. มีรายงานสรุปการบริหารการเงินของสถานศึกษาประจําปที่เกี่ยวกับการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
16. มีระบบขอมูลและสารสนเทศทีเ่กี่ยวกับพัสดุและสนิทรัพยเพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 
17. มีการวางแผนจัดหาพัสดุที่สงเสริมทกัษะการคิดของนักเรียน 

 

19. มีระบบการควบคุม ดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุและสินทรัพยให
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1. มีฐานขอมูลสารสนเทศของบุคลากรเปนรายบุคคล เพ่ือนํามาใชในการ
วางแผน และพัฒนาบุคลากรดานการสงเสริมทักษะการคิด 
2. การวางแผนอัตรากําลังบุคลากรเนนการมีสวนรวมจากฝายตางๆ  ที่
เกี่ยวของ 
3. มีการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรทั้งในปจจุบันและอนาคตเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 
4. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่กํากับดแูล และรับผิดชอบงานดานบุคลากร
ดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอยางชัดเจน 

3. การ
บริหารงาน
บุคคล 

5. มีเกณฑในการคัดเลือกบคุลากรเพื่อทําหนาที่จัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
การบริหาร
สถานศึกษา 

ตัวบงชี ้

6. การจัดจัดและเลือกสรรครูที่มีความรูความสามารถดานการพัฒนาทักษะ
การคิดใหทําหนาที่สอน และทําหนาที่สงเสริมการสอน 
7. มีการวางแผนกําหนดแนวทางปฏิบตัิการพัฒนาบุคลากรในดานการ
สงเสริมทักษะการคิดไดอยางชัดเจน 
8. ครูมีความรูเกี่ยวกับรูปแบบการสอนเทคนิคการสอน และประเมินผลเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดไดอยางชัดเจน 
9. ครูมีความรูความเขาใจเกีย่วกับทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับทักษะการคิด
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรคอยางชัดเจน 
10. ครูมีทักษะในการใชคําถามเพื่อกระตุนการคิด วิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ และคิดสรางสรรค ไดอยางคลองแคลว 
11. มีคูมือปฏิบัติงานของครูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
12. ครูมีความรูความสามารถในการจัดทาํแบบประเมิน เพ่ือวัดและ
ประเมินผลความสามารถดานทักษะการคดิของนักเรียน 
13. มีการสงเสริมประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นและเนนการทํางาน
เปนทีม รวมคดิ รวมทํา 
14. มีการสนับสนุน ใหขวญักําลังใจกับครูที่มีผลงานดานการสงเสริม
กระบวนการคดิของนักเรียน 
15. มีเกณฑประเมินผลงานครูในดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

 

16. มีการติดตาม และประเมินประสิทธภิาพ ในการปฏิบัติงานของครูในดาน
การสงเสริมทักษะการคิด อยางตอเน่ืองและนําผลไปแกไขปรับปรุงตอไป 
1. มีการวางแผนพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบและ
ชัดเจน 
2. มีขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สะดวกแกการ
นําไปใช 
3. มีการนํา ICT มาใชในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

4. การ
บริหาร
ทั่วไป 

4. มีการประสานเชื่อมโยงเครือขายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
หนวยงานอื่นๆ เพ่ือขอสนับสนุนความชวยเหลือทางวชิาการ 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
การบริหาร
สถานศึกษา 

ตัวบงชี ้

5. มีการประสานงานกับเครอืขายผูปกครองเพื่อสงเสริมทักษะการคดิบุตร
หลานของตนเอง 
6. มีการประสานใหผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่น เขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ทางวิชาการของสถานศึกษา 
7. มีการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนยุทธศาสตรที่
ระบุถึงการสงเสริมทักษะการคิด 
8. มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรอืแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา
ระบุถึงการสงเสริมทักษะการคิด โดยการมีสวนรวมของบุคคลและหนวยงาน
ตางๆ 
9. มีการกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑความสําเร็จการดําเนินงานเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 
10.มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปที่ระบุถึงการสงเสริมทักษะการคิดให
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา 
11. มีโครงสรางและระบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อการสงเสริมทักษะการ
คิดที่ชัดเจน 
12. ผูบริหารเปนผูนําในการนําทักษะการคิดมาใชในการบริหารงาน เชนการ
ทําแผนผังความคิด (Mind Map)  
13. มีการกระจายอํานาจการบริหาร และรับผิดชอบในภาระงานดานการ
พัฒนาทักษะการคิดไปยังฝายตางๆ 
14. มีระบบการติดตาม การประเมินผลระบบการบริหารงานฝายตางๆ ที่
รับผิดชอบดานการพัฒนาทักษะการคิดทีมี่ประสิทธิภาพ 
15. มีการวางแผนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ มาใชเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิด 
16. มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ มาใชในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

 

17.มีการนํา ICT ระบบอินเตอรเน็ตและสือ่เทคโนโลยีทีมี่ประสิทธิภาพเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด และศกึษาคนควาหาความรูของนักเรียน 
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การบริหาร
สถานศึกษา 

ตัวบงชี ้

18. มีการติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยี และนวตักรรมตางๆ มาใช
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
19. มีปายขอความ บอรดความรู กลองแสดงความคิดเห็น ฯลฯ ติดตาม
สถานที่ตางๆ ของสถานศึกษาเพื่อกระตุนความคิดของผูเรียน 
20. มีการจัดและพัฒนาสถานที่ใหทุกแหงในสถานศึกษาเปนแหลงเรยีนรู
สําหรับผูเรียน เชนมีหองปฏิบัติการกลุมสาระตางๆ มีศนูยการเรียนรู เวที
การแสดงออก ฯลฯ 
21. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาสถานที่และสภาพแวดลอมทีส่งเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 
22. มีการวางแผนการสงเสริมงานกิจการนักเรียนที่สงเสริมทักษะการคิด 
23. นักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็น ในกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียนที่ไดดําเนินการในรอบป 
24. มีการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เชนมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน มีโครงการสงเสริมความรับผิดชอบ 
25.สงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมที่ฝกความเปนผูนาํ กลาพูดกลา
แสดงออก และฝกการทํากิจกรรมกลุม 
26. การลงโทษนักเรียนควรใชวธิีการที่สรางสรรคและมีประโยชนตอนักเรียน 
27. มีการเปดเพลงบรรเลง เพ่ือชวยกระตุนพัฒนาการทางสมอง 
28. มีการฝกการบริหารสมองใหกับนักเรียนอยางเหมาะสม 
29. มีการจัดเมนูอาหารในโรงเรียนที่ชวยบาํรุงสมองและใหความรูแกนักเรียน 
30. มีการติดตามประเมินผลงานกิจการนักเรียนอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
31. มีการวางแผนประชาสมัพันธการจัดกิจกรรมการศึกษาในดานการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
32. มีการเผยแพรกิจกรรม และผลงานดานการสงเสริมทักษะการคิดให
ชุมชนและสังคมไดทราบโดยผานสื่อตางๆ เชน วารสาร แผนพับ เว็บไซต  
33. มีการเปดโอกาสใหโรงเรียนหรือหนวยงานตางๆ เขามาศึกษาดงูานการ
บริหารสถานศึกษาทีส่งเสรมิกระบวนการคิด 

 

34. มีการติดตามประเมินผลการประชาสมัพันธการจัดกิจกรรมการศึกษาใน
ดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหความเปนไปได และพัฒนาตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
  การวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
ความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษาของกลุมตัวอยางจํานวน 222 คน  เกี่ยวกับตัวบงชี้การ
บริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน โดยผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาทําการ
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปรผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยได
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันดวยโปรแกรมสําเร็จรูปและวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามโครงสราง ซึ่งจะนําเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยายจําแนก
รายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 การคัดเลือกองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน โดยผูทรงคุณวุฒิ 

2.2 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : 
CFA) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสอดคลองตามโครงสราง 

ซึ่งในแตละขั้นตอนมีรายละเอียด  ดังน้ี 
2.1  การคัดเลือกองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริม

ทักษะการคิดของนักเรียน ของผูทรงคุณวุฒิ 
จากการวิเคราะหขอมูลความเหมาะสม ความสอดคลอง และความตรงเชิงเน้ือหา

(Index of Item Objective Congruence : IOC) เกี่ยวกับองคประกอบและตวัชีว้ดัจากผูทรง 
คุณวุฒิ  โดยใชเกณฑในการพิจารณา ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสม ความสอดคลอง และความ
ตรงเชิงเน้ือหากับองคประกอบตั้งแต 0.5 ขึ้นไปจะถูกคัดเลือกไว นอกจากนั้นผูวิจัยยังไดนํา
ขอเสนอแนะและขอแกไขของทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม  รวมตวับงชีท้ัง้สิ้น 154 
ตัวซึ่งครอบคลุมองคประกอบหลัก 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป โดยองคประกอบหลักทั้ง 4 
ดานครอบ คลมุองคประกอบยอย ดังนี้  

1.ดานการบริหารวิชาการ มีองคประกอบยอยจํานวน 12 ตัว อันประกอบดวย 1.1 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 1.3 การวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน 1.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.5 การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และ เทคโนโลยี 1.6 การพัฒนาแหลงเรียนรู 1.7 การนิเทศการศึกษา 1.8 การแนะ
แนวการศึกษา 1.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1.10 การสงเสริม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

160

ความรูดานวิชาการแกชุมชน 1.11 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน 1.12 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัวองคกร 
หนวยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการใชเกณฑพิจารณา ปรากฏวาดานการบริหาร 
วิชาการ มีองคประกอบยอยจํานวน 1 ตัว ถูกคัดออก คือ การสงเสริมความรูดานวิชาการแก
ชุมชน 

2. ดานการบริหารงบประมาณ มีองคประกอบยอยจํานวน 7 ตัว อันประกอบดวย  
2.1 การจัดทําและเสนอของบประมาณ 2.2 การจัดสรรงบประมาณ 2.3  

การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 2.4 การ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 2.5 การบริหารการเงิน 2.6 การบริหารบัญชี 2.7 
การบริหารพัสดุและสินทรัพย  

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการใชเกณฑพิจารณา ปรากฏวาดานการบริหาร  
งบประมาณ มีองคประกอบยอยจํานวน 1 ตัว ถูกคัดออก คือ การบริหารบัญชี 

3. ดานการบริหารงานบุคคล มีองคประกอบยอยจํานวน 5 ตัวอันประกอบดวย 3.1 
การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 3.2 การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 3.3 การ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการใชเกณฑพิจารณา ปรากฏวาดานการ 
บริหารงานบุคคล ไมมีองคประกอบยอยใดถูกคัดออก 

4. ดานการบริหารทั่วไปมีองคประกอบยอยจํานวน 7 ตัวอันประกอบดวย 4.1 งาน
พัฒนาระบบและเครือขายขอขอมูลสารสนเทศ 4.2 การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
4.3 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 4.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.5 การดูแล
อาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 4.6 งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 4.7 การประชาสัมพันธ
งานการศึกษา  

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการใชเกณฑพิจารณา ปรากฏวา ดานการบริหาร  
ทั่วไป ไมมีองคประกอบยอยใดถูกคัดออก แตผูทรงคุณวุฒิเสนอใหมีการเพิ่มองคประกอบยอย
ดานการวางแผนการบริหารการศึกษา   

  
2.2 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูอํานวยการสถานศึกษา ที่ 
ผานการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 
1 ระหวางป 2544-2548  และไดผลประเมินระดับดีทุกมาตรฐานการชี้วัด จํานวน 222 คน เม่ือ
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แยกพิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และประสบการณการ
ทํางานในตําแหนงผูอํานวยการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
 
ตารางที่ 4  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
                ชาย 
                หญิง 

 
132 
90 

 
59.46 
40.54 

  รวม 222 100 
2. อายุ 

ตํ่ากวา 40 ป 
41 – 45 ป 
46 – 50 ป 
51 – 55 ป 
55 ปขึ้นไป 

 
18 
20 
45 
86 
53 

 
8.11 
9.01 
20.27 
38.74 
23.87 

  รวม 222 100 
3. ระดับการศึกษา 
- ระดับปริญญาตรี 

      - ระดับปริญญาโท 
      - ระดับปริญญาเอก 

 
45 
173 
4 

 
20.27 
77.93 
1.80 

  รวม 222 100 
4. ประสบการณทํางาน  
เปนผูอํานวยการสถานศึกษา 

        1 – 5 ป 
        6 – 10 ป 
        11 – 15 ป 
        16 ปขึ้นไป 

 
 

19 
41 
31 
131 

 
 

8.56 
18.47 
13.96 
59.01 

  รวม 222 100 
 
จากตารางที่ 4  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนชายรอยละ 59.46 

เปนหญิงรอยละ 40.54 สวนใหญอายุ51 – 55 ป คิดเปนรอยละ 38.74 อายุ 55 ปขึน้ไป  รอย
ละ 23.87 อายุ 46 – 50 ป รอยละ 20.27 อายุ 41 – 45 ป รอยละ 9.01 และ อายุต่ํากวา 40 ป 
รอยละ 8.11  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท  คิดเปนรอยละ 
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77.93  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รอยละ 20.27 และจบการศกึษาระดับปริญญาเอก รอย
ละ 1.80  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณทํางานเปนผูอํานวยการสถานศึกษา 16 
ปขึ้นไป รอยละ 59.01 ประสบการณทํางานเปนผูอํานวยการสถานศึกษา 6 – 10 ป รอยละ 
18.47 ประสบการณทํางานเปนผูอํานวยการสถานศึกษา 11 – 15 ป รอยละ 13.96 และ
ประสบการณทํางานเปนผูอํานวยการสถานศึกษา 1– 5 ป รอยละ 8.56  

2.3  การวิเคราะหองคประกอบและตวับงชี้เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis : CFA) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสอดคลองตามโครงสราง  
 ในการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชีก้ารบริหารสถานศึกษาทีส่งเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน ใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยัน 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรง และความสอดคลองตามโครงสราง  
 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง 
ของตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน แยกแตละองคประกอบ 
ดังตารางที่ 5 ถึงตารางที่ 41  และภาพประกอบที่ 1 ถึง ภาพประกอบที่ 5 
 
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมองคประกอบที่ 1 ดานการ

บริหารวิชาการ 

ขอ องคประกอบยอย X  S.D. ระดับ
ความเห็น 

1 การพัฒนาหลักสูตร 4.39 0.55 มาก 
2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.45 0.57 มาก 
3 การวัดประเมินผลและการเทียบโอน 3.82 0.83 มาก 
4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.61 0.86 มาก 
5 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3.92 0.72 มาก 
6 การพัฒนาแหลงเรียนรู 4.15 0.82 มาก 
7 การนิเทศการศึกษา 3.96 0.76 มาก 
8 การแนะแนว 3.89 0.80 มาก 
9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.05 0.78 มาก 
10 การสงเสริมความรูดานวิชาการแกครอบครัวและชุมชน 3.94 0.73 มาก 
11 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 3.53 0.84 มาก 

รวม 3.97 0.75 มาก 
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จากตารางที่ 5  พบวา องคประกอบที่ 1 ดานการบริหารวิชาการ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  ( X = 3.97,S.D = 0.75) เม่ือพิจารณาเปนองคประกอบยอยพบวา อยูในระดับมาก
ทุกองคประกอบ เรียงลําดับ ดานบริหารวิชาการ องคประกอบยอย จากมากไปนอย ไดดังน้ี 
องคประกอบยอยการพัฒนากระบวนการเรียนรู( X = 4.45,S.D = 0.57) องคประกอบยอยการ
พัฒนาหลักสูตร( X = 4.39,S.D = 0.55) องคประกอบยอยการพัฒนาแหลงเรียนรู( X = 
4.15,S.D = 0.82)องคประกอบยอยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา( X = 
4.05,S.D = 0.78) องคประกอบยอยการนิเทศการศึกษา( X = 3.96,S.D = 0.76)องคประกอบ
ยอยการสงเสริมความรูดานวิชาการแกครอบครัวและชุมชน( X = 3.94,S.D = 0.73) 
องคประกอบยอยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี( X = 3.92,S.D = 0.72) องคประกอบ
ยอยการแนะแนว( X = 3.89,S.D = 0.80) องคประกอบยอยการวัดประเมินผลและการเทียบ
โอน( X = 3.82,S.D = 0.83) องคประกอบยอยการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา( X = 
3.61,S.D = 0.86) และ องคประกอบยอยการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น( X = 3.53,S.D = 0.84) 
ตารางที่ 6  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 1 ดานการบริหาร

วิชาการ องคประกอบยอยการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ

ความเห็น 
1 มีการวางแผน และกําหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

ทักษะการคิดของนักเรียน 
4.61 0.52 มากที่สุด 

2 มีการศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และนําขอมูลมาใชในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

4.58 0.52 มากที่สุด 

3 แผนการจัดการเรียนรู มีระบุขั้นตอน วิธีการหรือรูปแบบการสอนที่
สงเสริมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนในทุกกลุมสาระและทุก
ระดับชั้น 

4.59 0.52 
มากที่สุด 

4 กิจกรรมการเรียนรูเนนการทํางานเปนกลุม การมีสวนรวมของนักเรียน 4.59 0.52 มากที่สุด 
5 กิจกรรมการจัดการเรียนรูเนนกระบวนการเรียนรูของนักเรียนมากกวา

เนนเนื้อหาวิชา 
4.59 0.52 มากที่สุด 

6 แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการทักษะการคิดในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู 

4.53 0.58 มากที่สุด 

7 มีการนํารูปแบบการสอนที่ฝกทักษะการคิดของนักเรียนมาใชอยาง
หลากหลาย เชน รูปแบบการสอนโดยใชหมวก 6 ใบ แบบ BBL แบบ
อริยสัจ แบบการสอนโดยสรางศรัทธา แบบโยนิโสมนสิการ แบบซิปปา
(CIPPA) ฯลฯ 

4.45 0.57 มาก 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 
ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ

ความเห็น 
8 มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน เชน 

การอภิปราย การทํากิจกรรมกลุม การทําโครงงาน การทํารายงาน การ
โตวาที การพูด การตอบปญหา การแกปญหา การคิดประดิษฐ การ
แขงขันทางวิชาการ การนําเสนอผลงานของนักเรียน ฯลฯ 

4.29 0.62 มาก 

9 มีการกระตุนใหเด็กกลาคิด กลาแสดงความคิดเห็น กลาใชเหตุผล รวมถึง
การใหกําลังใจ การใหคําชมเชย การใหความใกลชิดใหความจริงใจ 

4.32 0.59 มาก 

10 มีการจัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการและความสามารถทาง
ความคิดโดยใชเวลานอกเวลาเรียน เชน การแขงขันตอบปญหา การแขง
ขันหมากฮอส การแขงขันหมากรุก หมากลอมหรือการแขงขัน
ความสามารถดานการคิดประเภทอื่นๆ 

4.26 0.64 มาก 

11 มีรายงานการติดตาม ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ทักษะการคิดเปนระยะๆอยางตอเนื่อง 

4.26 0.62 มาก 

12 มีการนําผลการประเมิน มาแกไข ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 4.27 0.60 มาก 
รวม 4.45 0.57 มาก 

 
จากตารางที่ 6 พบวา องคประกอบที่ 1 ดานการบริหารวิชาการ องคประกอบยอยการ

พัฒนากระบวนการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.45,S.D = 0.57) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารวิชาการ องคประกอบยอยการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู จากมากไปนอย ไดดังน้ี มีการวางแผน และกําหนดทิศทางการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ( X = 4.61,S.D = 0.52) กิจกรรม
การเรียนรูเนนการทํางานเปนกลุม การมีสวนรวมของนักเรียน ( X = 4.59,S.D = 0.52) 
แผนการจัดการเรียนรู มีระบุขั้นตอน วิธีการหรือรูปแบบการสอนที่สงเสริมทักษะกระบวนการ
คิดของนักเรียนในทุกกลุมสาระและทุกระดับชั้น ( X = 4.59,S.D = 0.52) กิจกรรมการจัดการ
เรียนรูเนนกระบวนการเรียนรูของนักเรียนมากกวาเนนเนื้อหา วิชา ( X = 4.59,S.D = 0.52) มี
การศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และนําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู
เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ( X = 4.58,S.D = 0.52) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูร
ณาการทักษะการคิดในทุกกลุมสาระการเรียนรู ( X = 4.53,S.D = 0.58) มีการนํารูปแบบการ
สอนที่ฝกทักษะการคิดของนักเรียนมาใชอยางหลาก หลาย เชน รูปแบบการสอนโดยใชหมวก 
6 ใบ แบบ BBL แบบอริยสัจ แบบการสอนโดยสรางศรัทธา แบบโยนิโสมนสิการ แบบซิปปา
(CIPPA) ฯลฯ ( X = 4.45,S.D = 0.57) มีการกระตุนใหเด็กกลาคิด กลาแสดงความคิดเห็น 
กลาใชเหตุผล รวมถึงการใหกําลังใจ การใหคําชมเชย การใหความใกลชิดใหความจริงใจ 
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( X = 4.32,S.D = 0.59) มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
เชน การอภิปราย การทํากิจกรรมกลุม การทําโครงงาน การทํารายงาน การโตวาที การพูด 
การตอบปญหา การแกปญหา การคิดประดิษฐ การแขง ขันทางวิชาการ การนําเสนอผลงาน
ของนักเรียน ฯลฯ ( X = 4.29,S.D = 0.62)มีการนําผลการประเมิน มาแกไข ปรับปรุงและ
พัฒนาอยางตอเน่ือง ( X = 4.27,S.D = 0.60) มีรายงานการติดตาม ประเมินผลกระบวนการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดเปนระยะๆอยางตอเน่ือง ( X = 4.26,S.D = 0.62) และ มี
การจัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการและความสามารถทางความคิดโดยใชเวลานอกเวลา
เรียน เชน การแขงขันตอบปญหา การแขงขันหมากฮอส การแขงขันหมากรุก หมากลอมหรือ
การแขงขันความสามารถดานการคิดประเภทอื่นๆ ( X = 4.26,S.D = 0.64) 

 
ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 1 ดานบริหารวิชาการ    

องคประกอบยอยการพัฒนาหลักสูตร 
ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ

ความเห็น 
1 มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิด

ของนักเรียน 
4.40 0.52 มาก 

2 มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่
สงเสริมการคิดของนักเรียนที่ชัดเจน 

4.41 0.52 มาก 

3 มีการศึกษา วิเคราะหรายละเอียดหลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะการคิดของ
นักเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

4.44 0.53 มาก 

4 มีการจัดโครงสรางเนื้อหา กิจกรรม เวลาเรียน และตารางสอนที่เอ้ือตอ
การสงเสริมทักษะการคิดและเหมาะสมกับผูเรียน 

4.41 0.53 มาก 

5 มีเอกสารประกอบหลักสูตรเชน คูมือหลักสูตร คูมือครู คูมือจัดการเรียน
การสอน คูมือการวัดประเมินผล ฯลฯ ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

4.41 0.55 มาก 

6 มีหลักสูตรเสริมหรือหลักสูตรเพิ่มเติมที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
ที่สอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน 

4.36 0.58 มาก 

7 มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชมรม ลูกเสือ เนตรนารี) ที่สงเสริมทักษะการ
คิดและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

4.34 0.57 มาก 

8 มีการประชาสัมพันธ ประชุมชี้แจงใหคณะครู ผูปกครอง และนักเรียนได
ทราบเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิด 

4.36 0.58 มาก 

9 มีการติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

4.40 0.58 มาก 

 รวม 4.39 0.55 มาก 
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จากตารางที่ 7  พบวา องคประกอบที่ 1 ดานการบริหารวิชาการ องคประกอบยอย
การพัฒนาหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.39,S.D = 0.55) เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารวิชาการ องคประกอบยอยการพัฒนา
หลักสูตรจากมากไปนอย ไดดังน้ี  มีการศึกษาวิเคราะหรายละเอียดหลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะ
การคิดของนักเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู ( X = 4.44,S.D = 0.53) มีการวางแผน 
กําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่สงเสริมการคิดของนักเรียนที่ชัดเจน 
( X = 4.41,S.D = 0.52) มีการจัดโครงสรางเนื้อหา กิจกรรม เวลาเรียน และตารางสอนที่เอ้ือ
ตอการสงเสริมทักษะการคิดและเหมาะสมกับผูเรียน ( X = 4.41,S.D = 0.53)มีเอกสาร
ประกอบหลักสูตรเชน คูมือหลักสูตร คูมือครู คูมือจัดการเรียนการสอน คูมือการวัดประเมินผล 
ฯลฯ ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ( X = 4.41,S.D = 0.53)
มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ( X = 
4.40,S.D = 0.52) มีการติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน อยางเปนระบบและตอเน่ือง ( X = 4.40,S.D = 0.58) มีหลักสูตรเสริมหรือหลักสูตร
เพ่ิมเติมที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนที่สอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน ( X = 
4.36,S.D = 0.58) มีการประชาสัมพันธ ประชุมชี้แจงใหคณะครู ผูปกครอง และนักเรียนได
ทราบเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิด ( X = 4.36,S.D = 0.58) และ มีกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน (ชมรม ลูกเสือ เนตรนารี) ที่สงเสริมทักษะการคิดและสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน( X = 4.34,S.D = 0.57) 

 
ตารางที่ 8  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 1 ดานการบริหาร

วิชาการ องคประกอบยอยการพัฒนาแหลงเรียนรู 
ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ

ความเห็น 
1 มีการวางแผนและกําหนดแนวทางพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในและนอก

สถานศึกษาเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
4.22 0.87 มาก 

2 มีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินทั้งในและ
นอกสถานโรงเรียนที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

4.08 0.85 มาก 

3 มีการจัดสถานที่ทั้งในและนอกหองเรียนเปนแหลงเรียนรู เพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิด เชน จัดสวนคณิตศาสตร สวนพฤกษศาสตร หองเรียน
ธรรมชาติ ศูนยการเรียนรูกลุมสาระตางๆ ฯลฯ 

4.10 0.86 มาก 

4 จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหมีบรรยากาศประชาธิปไตยที่สงเสริมการ
แสดงออก และมีระเบียบ วินัย เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

4.23 0.80 มาก 
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ตารางที่ 8  (ตอ) 
ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ

ความเห็น 
5 มีการวางแผนงาน และโครงการพัฒนาหองสมุดใหเปนศูนยการเรียนรู

ของสถานศึกษา 
4.21 0.80 มาก 

6 มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือสงเสริมการอานทุกระดับชั้นอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 

4.20 0.81 มาก 

7 หองสมุดมี เอกสาร ตํารา ส่ิงพิมพ Internet ที่เปนแหลงความรูทัน
เหตุการณอยางเพียงพอกับจํานวนของผูใชบริการ 

4.07 0.83 มาก 

8 มีการจัด หรือตกแตงหองสมุดใหนาสนใจ เปนระเบียบเรียบรอย สะดวก
เพ่ือจูงใจใหแกผูใชบริการ 

4.12 0.78 มาก 

9 มีการจัดทํารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมและใหบริการของหองสมุด 4.17 0.81 มาก 
10 มีการติดตาม ประเมิน และสรุปผลการใชแหลงเรียนรูเพ่ือสงเสริม

กระบวนการคิดของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
4.12 0.83 มาก 

11 มีการนําผลการประเมิน มาปรบัปรุง แกไข และพัฒนาแหลงเรียนรูและ
บรรยากาศสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 

4.05 0.81 มาก 

รวม 4.08 0.84 มาก 
 
 

จากตารางที่ 8  พบวา องคประกอบที่ 1 ดานการบริหารวิชาการ องคประกอบยอย
การพัฒนาแหลงเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.08,S.D = 0.84) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารวิชาการ องคประกอบยอยการ
พัฒนาแหลงเรียนรู จากมากไปนอย ไดดังน้ี จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ
ประชาธิปไตยที่สงเสริมการแสดงออก และมีระเบียบ วินัย เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน( X = 4.23,S.D = 0.80) มีการวางแผนและกําหนดแนวทางพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งใน
และนอกสถานศึกษาเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน( X = 4.22,S.D = 0.87) มีการ
วางแผนงาน และโครงการพัฒนาหองสมุดใหเปนศูนยการเรียนรูของสถานศึกษา( X = 
4.21,S.D = 0.80) มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการอานทุกระดับชั้นอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง( X = 4.20,S.D = 0.81) มีการจัดทํารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมและ
ใหบริการของหองสมุด( X = 4.17,S.D = 0.81) มีการจัด หรือตกแตงหองสมุดใหนาสนใจ เปน
ระเบียบเรียบรอย สะดวกเพื่อจูงใจใหแกผูใชบริการ( X = 4.12,S.D = 0.78) มีการติดตาม 
ประเมิน และสรุปผลการใชแหลงเรียนรูเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนทั้งในและนอก
โรงเรียนอยางตอเน่ือง( X = 4.12,S.D = 0.83) มีการจัดสถานที่ทั้งในและนอกหองเรียนเปน
แหลงเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด เชน จัดสวนคณิตศาสตร สวนพฤกษศาสตร หองเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

168

ธรรมชาติ ศูนยการเรียนรูกลุมสาระตางๆ ฯลฯ( X = 4.10,S.D = 0.86) มีขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นทั้งในและนอกสถานโรงเรียนที่สงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียน( X = 4.08,S.D = 0.85) หองสมุดมี เอกสาร ตํารา สิ่งพิมพ Internet ที่เปน
แหลงความรูทันเหตุการณอยางเพียงพอกับจํานวนของผูใชบริการ( X = 4.07,S.D = 0.83) มี
การนําผลการประเมิน  มาปรับปรุง  แกไข  และพัฒนาแหลงเรียนรูและบรรยากาศ
สภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน( X = 4.05,S.D = 0.81) 
 
ตารางที่ 9  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 1 ดานบริหารวิชาการ 

องคประกอบยอยการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีผังโครงสรางการบริหารงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เปนระบบ 

4.15 0.78 มาก 

2 มีการวางแผน และการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เนนการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

4.04 0.75 มาก 

3 มีรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําป ในดานการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอยางชัดเจน 

4.02 0.77 มาก 

4 มีระบบกํากับ ติดตาม ดูแลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให
ปฏิบัติตามแผนที่กําหนด 

4.14 0.78 มาก 

5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาปรับปรุงพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3.91 0.83 มาก 

รวม 4.05 0.78 มาก 
 
จากตารางที่ 9  พบวา องคประกอบที่ 1 ดานการบริหารวิชาการ องคประกอบยอย

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 
4.05,S.D = 0.78) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดาน
บริหารวิชาการ องคประกอบยอยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากมาก
ไปนอย ไดดังนี้ มีผังโครงสรางการบริหารงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปน
ระบบ( X = 4.15, S.D = 0.78) มีระบบกํากับ ติดตาม ดูแลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อใหปฏิบัติตามแผนที่กําหนด( X = 4.14,S.D = 0.78) มีการวางแผน และการ
ปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เนนการสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน( X = 4.04,S.D = 0.75) มีรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําป 
ในดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอยางชัดเจน( X = 4.02,S.D = 0.77) และมีการ
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นําผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาปรับปรุงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา( X = 3.91, S.D = 0.83) 
 
ตารางที่ 10  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 1 ดานการบริหาร

วิชาการ องคประกอบยอยการนิเทศการศึกษา 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีแผนภูมิโครงสรางการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษาที่ชัดเจน 4.05 0.80 มาก 
2 มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการดําเนินการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด โดยเนนการมีสวนรวม 
4.03 0.78 มาก 

3 มีการใชรูปแบบการนิเทศภายในที่เนนการพัฒนา และชวยเหลืออยาง
หลากหลาย เชน แบบมีสวนรวมคิดรวมทํา แบบกัลยาณมิตร แบบเพ่ือน
ชวยเพ่ือน แบบคลินิก ฯลฯ 

4.00 0.78 มาก 

4 มีการใชวิธีการนิเทศที่หลากหลายเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนที่
สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน เชน การเยี่ยมชั้นเรียน การ
สังเกตการณสอน การสาธิตและการแนะนําเทคนิคการสอน การให
คําปรึกษาแนะนํา การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู การศึกษาดูงาน
สถาบันหรือโรงเรียนที่สงเสริมกระบวนการคิด การเขารับการอบรม การ
แลกเปล่ียนเรียนรู ฯลฯ 

4.06 0.75 มาก 

5 มีการใชเครื่องมือสําหรับการนิเทศภายในอยางหลากหลายเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิด เชน แบบสํารวจ แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบบันทึก
พฤติกรรม ฯลฯ 

3.86 0.72 มาก 

6 มีการติดตาม ประเมิน และสรุปผลการนิเทศเพื่อสงเสริมทักษะการคิด
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

3.80 0.77 มาก 

7 มีการนําผลการประเมิน มาปรบัปรุงการเรียนการสอน และพัฒนาการ
นิเทศภายในสถานศึกษา 

3.91 0.72 มาก 

รวม 3.96 0.76 มาก 
 

จากตารางที่ 10  พบวา องคประกอบที่ 1 ดานการบริหารวิชาการ องคประกอบยอย
การนิเทศการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.96,S.D = 0.76) เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารวิชาการ องคประกอบยอยการนิเทศ
การศึกษาจากมากไปนอย ไดดังน้ีมีการใชวิธีการนิเทศที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอนที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน เชน การเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตการณสอน 
การสาธิตและการแนะนําเทคนิคการสอน การใหคําปรึกษาแนะนํา การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู การศึกษาดูงานสถาบันหรือโรงเรียนที่สงเสริมกระบวนการคิด การเขารับการอบรม 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯลฯ( X = 4.06,S.D = 0.75) มีแผนภูมิโครงสรางการบริหารงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที่ชัดเจน ( X = 4.05,S.D = 0.80) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด โดยเนนการมีสวนรวม  ( X = 
4.03,S.D = 0.78) มีการใชรูปแบบการนิเทศภายในที่เนนการพัฒนา และชวยเหลืออยาง
หลากหลาย เชน แบบมีสวนรวมคิดรวมทํา แบบกัลยาณมิตร แบบเพื่อนชวยเพื่อน แบบคลินิก 
ฯลฯ( X = 4.0,S.D = 0.78) มีการนําผลการประเมิน มาปรับปรุงการเรียนการสอน และ
พัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา( X = 3.91,S.D = 0.72) มีการใชเครื่องมือสําหรับการ
นิเทศภายในอยางหลากหลายเพื่อสงเสริมทักษะการคิด เชน แบบสํารวจ แบบสังเกต 
แบบทดสอบ แบบบันทึกพฤติกรรม ฯลฯ  ( X = 3.86,S.D = 0.72) และ มีการติดตาม ประเมิน 
และสรุปผลการนิเทศเพื่อสงเสริมทักษะการคิดอยางเปนระบบและตอเน่ือง( X = 3.80,S.D = 
0.77) 
 
ตารางที่ 11  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 1 ดานบริหารวิชาการ 

องคประกอบยอยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการจัดหาและการผลิตส่ือการเรียน
การสอน นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

3.97 0.66 มาก 

2 มีส่ือประกอบการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ที่หลาก 
หลาย เชน แบบฝก ใบงาน บัตรภาพ เกม หรือบทเรียนสําเร็จรูป ฯลฯ 

4.07 0.67 มาก 

3 มีการนํา ICT (คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร เกม
คอมพิวเตอร ฯลฯ) มาเปนส่ือในการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

3.99 0.86 มาก 

4 มีการสนับสนุนปจจัยที่จําเปนใหกับครูผูสอนเพ่ือสามารถคิดคนหรือสราง
ส่ือการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหมๆมาใชในการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียน 

4.07 0.73 มาก 

5 มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหมๆ
เพ่ือนํามาใชพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนอยางเปนระบบ-ชัดเจน 

3.83 0.66 มาก 

6 มีการติดตาม ประเมินและสรุปผลการใชส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

3.76 0.75 มาก 

7 มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง ส่ือนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

3.75 0.73 มาก 

 รวม 3.92 0.72 มาก 
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จากตารางที่ 11  พบวา องคประกอบที่ 1 ดานการบริหารวิชาการ องคประกอบยอย
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.92,S.D = 0.72) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารวิชาการ 
องคประกอบยอยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากมากไปนอย ไดดังน้ี มีสื่อ
ประกอบการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนที่หลากหลาย เชน แบบฝก ใบงาน 
บัตรภาพ เกม หรือบทเรียนสําเร็จรูปฯลฯ( X = 4.07,S.D = 0.67) มีการสนับสนุนปจจัยที่
จําเปนใหกับครูผูสอนเพื่อสามารถคิดคนหรือสรางสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหมๆมา
ใชในการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน( X = 4.07,S.D = 0.73) มีการนํา ICT(
คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร เกมคอมพิวเตอร ฯลฯ) มาเปนสื่อในการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน( X = 3.99,S.D = 0.86) มีการวางแผน และกําหนดแนว
ทางการจัดหาและการผลิตสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน( X = 3.97,S.D = 0.66) มีการจัดทําขอมูล
สารสนเทศสื่อการเรียน  การสอนและนวัตกรรมใหมๆเพื่อนํามาใชพัฒนาทักษะการคิดของ
นักเรียนอยางเปนระบบ-ชัดเจน  ( X = 3.83, S.D = 0.66) มีการติดตาม ประเมินและสรุปผล
การใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอยางเปนระบบและ
ตอเน่ือง( X = 3.76,S.D = 0.75) และมีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน( X = 3.75, S.D = 0.73) 
 
ตารางที่ 12   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 1 ดานการบริหาร   

วิชาการ องคประกอบยอยการสงเสริมความรูดานวิชาการแกครอบครัวและชุมชน 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการสงเสริมและใหความรูแก
ผูปกครอง ชุมชน ในดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

3.71 0.70 มาก 

2 มีการจัดกิจกรรมใหโรงเรียนใหเปนศูนยการเรียนรูดานการสงเสริมการ
คิดสําหรับชุมชน 

4.02 0.72 มาก 

3 มีการใหความรูแกผูปกครองในการเอาใจใสดูแลในครอบครัว เพ่ือสงเสริม
และพัฒนาทักษะการคิดแกบุตรหลาน 

4.06 0.75 มาก 

4 สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวาง ครอบครัว 
ชุมชน ทองถ่ินเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ผานการประชุม
ผูปกครอง แผนพับ เว็บไซด วารสารของโรงเรียน ฯลฯ 

4.15 0.71 มาก 

5 มีระบบการติดตาม และประเมินผลการสงเสริมใหความรูแกผูปกครอง 
ชุมชน ในดานการสงเสริมการคิดของนักเรียน 

3.89 0.77 มาก 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 
ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ

ความเห็น 
6 มีการเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
3.78 0.71 มาก 

รวม 3.94 0.73 มาก 
 

จากตารางที่ 12  พบวา องคประกอบที่ 1 ดานการบริหารวิชาการ องคประกอบยอย
การสงเสริมความรูดานวิชาการแกครอบครัวและชุมชนในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 
3.94,S.D = 0.73) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดาน
บริหารวิชาการ องคประกอบยอยการสงเสริมความรูดานวิชาการแกครอบครัวและชุมชน จาก
มากไปนอย ไดดังนี้ สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวาง ครอบครัว 
ชุมชน ทองถิ่นเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ผานการประชุมผูปกครอง แผนพับ เว็บ
ไซด วารสารของโรงเรียน ฯลฯ ( X = 4.15,S.D = 0.71) มีการใหความรูแกผูปกครองในการ
เอาใจใสดูแลในครอบครัว เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดแกบุตรหลาน ( X = 4.06,S.D = 
0.75) มีการจัดกิจกรรมใหโรงเรียนใหเปนศูนยการเรียนรูดานการสงเสริมการคิดสําหรับชุมชน
( X = 4.02,S.D = 0.72) มีระบบการติดตาม และประเมินผลการสงเสริมใหความรูแก
ผูปกครอง ชุมชน ในดานการสงเสริมการคิดของนักเรียน( X = 3.89,S.D = 0.77) มีการเปด
โอกาสใหผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดของ
นักเรียน( X = 3.78,S.D = 0.71)  และมีการวางแผน และกําหนดแนวทางการสงเสริมและให
ความรูแกผูปกครอง ชุมชน ในดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน( X = 3.71,S.D = 
0.70)   

 
ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 1 ดานการบริหาร 
            วิชาการ องคประกอบยอยการแนะแนว 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติงานการแนะแนวที่เนนการสงเสริม
กระบวนการคิดของนักเรียนไวอยางชัดเจน 

3.88 0.74 มาก 

2 มีการจัดเก็บขอมูลผูเรียนดานพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนเปน
รายบุคคลอยางตอเนื่อง 

3.95 0.78 มาก 

3 มีระบบดูแล ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาแกนักเรียนในดานการสงเสริม
ทักษะการคิดเปนรายบุคคล พรอมทั้งบันทึกและจัดเก็บไวอยางเปนระบบ 4.05 0.82 

 
มาก 
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ตารางที่ 13  (ตอ) 
ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ

ความเห็น 
4 มีกิจกรรมสอนซอมเสริมนักเรียน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด

ของนักเรียน 
3.95 0.79 มาก 

5 มีเครื่องมือเก็บขอมูลท่ีใชในกิจกรรมการแนะแนวเพื่อสงเสริมทักษะการ
คิดที่หลากหลาย เชน แบบสํารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ ฯลฯ 

3.76 0.88 มาก 

6 มีตารางเวลา การใหคําปรึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิด 
และประชาสัมพันธ แนะนําการใชบริการแนะแนวแกครู นักเรียน 
ผูปกครอง ทั้งภายในและภายนอก 

3.82 0.74 มาก 

7 มีการติดตอประสานความรวมมือกับผูปกครองอยางใกลชิดเพ่ือชวย
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

3.76 0.88 มาก 

8 มีรายงานการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนวที่สงเสริม
กระบวนการคิดของผูเรียนไวเปนหลักฐานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

3.82 0.74 มาก 

9 มีการนําผลจากการ ประเมินผลมาปรับปรุงแกไขการแนะแนวเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอยางตอเนื่อง 

3.77 0.80 มาก 

รวม 3.89 0.80 มาก 
 
จากตารางที่ 13 พบวา องคประกอบที่ 1 ดานการบริหารวิชาการ องคประกอบยอย

การแนะแนวในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.89,S.D = 0.80) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารวิชาการ องคประกอบยอยการแนะแนว
จากมากไปนอย ไดดังนี้ มีระบบดูแล ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาแกนักเรียนในดานการ
สงเสริมทักษะการคิดเปนรายบุคคล พรอมทั้งบันทึกและจัดเก็บไวอยางเปนระบบ( X = 
4.05,S.D = 0.82) มีการจัดเก็บขอมูลผูเรียนดานพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนเปน
รายบุคคลอยางตอเน่ือง( X = 3.95,S.D = 0.78)มีกิจกรรมสอนซอมเสริมนักเรียน เพ่ือสงเสริม
และพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน( X = 3.95,S.D = 0.79) มีการวางแผน กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานการแนะแนวที่เนนการสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนไวอยางชัดเจน( X = 
3.88,S.D = 0.74) มีตารางเวลา การใหคําปรึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิด 
และประชาสัมพันธ แนะนําการใชบริการแนะแนวแกครู นักเรียน ผูปกครอง ทั้งภายในและ
ภายนอก( X = 3.82,S.D = 0.74) มีรายงานการติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติงานแนะแนวที่
สงเสริมกระบวนการคิดของผูเรียนไวเปนหลักฐานอยางเปนระบบและตอเน่ือง ( X = 3.82,S.D 
= 0.74)มีการนําผลจากการ ประเมินผลมาปรับปรุงแกไขการแนะแนวเพื่อสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียนอยางตอเน่ือง( X = 3.77,S.D = 0.80) มีการติดตอประสานความรวมมือกับ
ผูปกครองอยางใกลชิดเพ่ือชวยสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน( X = 3.76,S.D = 0.88) และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

174

มีเครื่องมือเก็บขอมูลที่ใชในกิจกรรมการแนะแนวเพื่อสงเสริมทักษะการคิดที่หลากหลาย เชน 
แบบสํารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ ฯลฯ( X = 3.76,S.D = 0.88)     
 
ตารางที่ 14  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 1 ดานการบริหาร

วิชาการ องคประกอบยอยการวัดประเมนิผลและการเทียบโอน 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีการวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการประเมินทักษะ
การคิดเพ่ือกําหนดแนวทางการวัดประเมินผลทักษะการคิด ในแตละสาระ
การเรียนรู 

3.86 0.78 มาก 

2 มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย และแนวทางการวัดประเมินผล ดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน 

3.84 0.77 มาก 

3 มีคูมือการวัดประเมินผลทักษะการคิดของนักเรียนสําหรับครู 3.68 0.86 มาก 
4 มีเครื่องมือวัดประเมินทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ และคิดสรางสรรคอยางหลากหลาย ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
มาตรฐาน และแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น 

3.71 0.80 มาก 

5 มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือการวัดประเมินผลทักษะการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณและความคิดสรางสรรค 

3.81 0.83 มาก 

6 มีเกณฑการวัดประเมินผลทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยาง
มีวิจารณญาณและความคิดสรางสรรค 

3.83 0.85 มาก 

7 มีการประเมินดานการคิดของนักเรียนเปนรายบุคคล ดวยวิธีที่
หลากหลาย และเก็บขอมูลไวอยางเปนระบบ เชน จากแฟมสะสมงาน 
แบบประเมินสภาพจริง ประเมินแบบอัตนัย ฯลฯ 

3.94 0.82 มาก 

8 มีระบบการติดตาม และประเมิน รูปแบบและวิธีการวัดผลประเมินผล
กระบวนการคิดอยางตอเนื่อง 

3.86 0.89 มาก 

9 มีการนําผลการประเมิน มาปรบัปรุงและพัฒนารูปแบบการวัด 
ประเมินผลการใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น 

3.89 0.84 มาก 

รวม 3.82 0.83 มาก 
  

จากตารางที่ 14 พบวา องคประกอบที่ 1 ดานการบริหารวิชาการ องคประกอบยอย
การวัดประเมินผลและการเทียบโอนในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.82,S.D = 0.83) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยู ในระดับมากทุกขอ เ รียงลําดับ  ดานบริหารวิชาการ 
องคประกอบยอยการวัดประเมินผลและการเทียบโอน จากมากไปนอย ไดดังน้ี มีการประเมิน
ดานการคิดของนักเรียนเปนรายบุคคล ดวยวิธีที่หลากหลาย และเก็บขอมูลไวอยางเปนระบบ 
เชน จากแฟมสะสมงาน แบบประเมินสภาพจริง ประเมินแบบอัตนัย ฯลฯ( X = 3.94,S.D = 
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0.82) มีการนําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการวัด ประเมินผลการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น ( X = 3.89,S.D = 0.84) มีการวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับการประเมินทักษะการคิดเพื่อกําหนดแนวทางการวัดประเมินผลทักษะการคิด ใน
แตละสาระการเรียนรู ( X = 3.86,S.D = 0.78) มีระบบการติดตาม และประเมิน รูปแบบและ
วิธีการวัดผลประเมินผลกระบวนการคิดอยางตอเน่ือง ( X = 3.86,S.D = 0.89) มีการวางแผน 
กําหนดเปาหมาย และแนวทางการวัดประเมินผล ดานทักษะการคิดของนักเรียน( X = 
3.84,S.D = 0.77)มีเกณฑการวัดประเมินผลทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณและความคิดสรางสรรค ( X = 3.83,S.D = 0.85) มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือการวัด
ประเมินผลทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณและความคิด
สรางสรรค( X = 3.81,S.D = 0.83) มีเครื่องมือวัดประเมินทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรคอยางหลากหลาย ทั้งที่เปนแบบทดสอบมาตรฐาน 
และแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น ( X = 3.71,S.D = 0.80) และมีคูมือการวัดประเมินผลทักษะการ
คิดของนักเรียนสําหรับครู( X = 3.68,S.D = 0.86) 
 
ตารางที่ 15  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 1 ดานบริหารวิชาการ 

องคประกอบยอยการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ

ความเห็น 
1 มีการวางแผน กําหนดเปาหมายและแนวทางปฏิบัติ การจัดทํางานวิจัย

ในชั้นเรียนที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนแตละกลุมสาระอยางชัดเจน 
3.72 0.90 มาก 

2 มีการทําวิจัยในชัน้เรยีนเพ่ือสงเสรมิทักษะการคิดของนักเรยีน ในทกุกลุมสาระ 
และทุกระดับช้ัน 3.55 0.91 มาก 

3 มีการติดตาม ประเมนิ และสรุปผลการวิจัยในชัน้เรียนเพ่ือสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรยีนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 3.61 0.87 มาก 

4 มีการนําผลของการวิจัย มาปรับปรุง แกไข และพัฒนาวิธีการสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนใหมีคุณภาพยิ่งๆขึ้น 

3.55 0.77 มาก 

รวม 3.61 0.86 มาก 
 

จากตารางที่ 15 พบวา องคประกอบที่ 1 ดานการบริหารวิชาการ องคประกอบยอย
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.61,S.D = 0.86) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารวิชาการ 
องคประกอบยอยการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากมากไปนอย ไดดังน้ี มีการวางแผน 
กําหนดเปาหมายและแนวทางปฏิบัติ การจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนที่สงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนแตละกลุมสาระอยางชัดเจน( X = 3.72,  S.D =  0.90) มีการติดตาม ประเมิน และ
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สรุปผลการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
( X = 3.61,S.D = 0.87) มีการนําผลของการวิจัย มาปรับปรุง แกไข และพัฒนาวิธีการสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนใหมีคุณภาพยิ่งๆขึ้น ( X = 3.55,S.D = 0.81) และมีการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ในทุกกลุมสาระ และทุกระดับชั้น( X = 
3.55,S.D = 0.91)  
 
ตารางที่ 16  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 1 ดานบริหารวิชาการ 

องคประกอบยอยการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการประสานความรวมมือในการ
สงเสริมทักษะการคิดกับสถานศึกษา หรือสถาบันอื่น 

3.50 0.81 มาก 

2 มีการศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาดีเดนดานการสงเสริมทักษะการ
คิดในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.63 0.86 มาก 

3 มีการประสานกับสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับอุดมศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนๆเพ่ือขอรับการสนับสนุนเพ่ือการ
พัฒนาทักษะการคิด 

3.45 0.84 ปานกลาง 

4 มีการติดตามประเมินผลการประสานความรวมมือในการพัฒนาทักษะ
การคิดกับสถานศึกษาอื่น 

3.54 0.87 มาก 

รวม 3.53 0.84 มาก 
 
  จากตารางที่ 16  พบวา องคประกอบที่ 1 ดานการบริหารวิชาการ องคประกอบยอย
การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นในภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X = 3.50,S.D = 0.81) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ 
ดานบริหารวิชาการ องคประกอบยอยการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น จากมากไปนอย ไดดังน้ีมีการศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาดีเดนดาน
การสงเสริมทักษะการคิดในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน( X = 3.63,   S.D = 0.86) มีการ
ติดตามประเมินผลการประสานความรวมมือในการพัฒนาทักษะการคิดกับสถานศึกษาอื่น
( X = 3.54,S.D = 0.87) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการประสานความรวมมือในการ
สงเสริมทักษะการคิดกับสถานศึกษา หรือสถาบันอ่ืน( X = 3.50,S.D = 0.81) และมีการ
ประสานกับสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษาหรือหนวยงานอื่นๆ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ( X = 3.45,S.D = 0.87) 
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ตารางที่ 17  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมองคประกอบที่ 2 ดานบริหาร
งบประมาณ  

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 การจัดตั้งและเสนองบประมาณเพื่อสงเสริมทักษะการคิด 4.09 0.84 มาก 
2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมทักษะการคิด 4.11 0.92 มาก 
3 การตรวจสอบติดตามประเมินผลรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนิน 

งานสงเสริมทักษะการคิด 
  

3.98 
  

0.92 
มาก 

4 การระดมทรัพยากรและลงทุนเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด 3.80 0.92 มาก 
5 การบริหารการเงินเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด 4.06 0.82 มาก 
6 การบริหารพัสดุและทรัพยสินเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด 3.98 0.80 มาก 

รวม 4.00 0.87 มาก 
 

จากตารางที่ 17 พบวา องคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงบประมาณในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  ( X = 4.00,S.D = 0.87) เม่ือพิจารณาเปนองคประกอบยอยพบวา อยูในระดับมาก
ทุกองคประกอบ เรียงลําดับ ดานบริหารงบประมาณ องคประกอบยอย จากมากไปนอย ได
ดังน้ี องคประกอบยอยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด  ( X = 4.11,S.D = 0.92) 
องคประกอบยอยการจัดตั้งและเสนองบประมาณเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด( X = 4.09,S.D = 
0.84)  องคประกอบยอยการบริหารการเงินเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด ( X = 4.06,S.D = 0.82) 
องคประกอบยอยการบริหารพัสดุและทรัพยสินเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด( X = 3.98,S.D = 0.80) 
องคประกอบยอยการตรวจสอบติดตามประเมินผลรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
( X = 3.92,S.D = 0.92) และ องคประกอบยอยการระดมทรัพยากรและลงทุนเพ่ือสงเสริมทักษะ
การคิด( X = 3.80,S.D = 0.92) 
 
ตารางที่ 18  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 2  ดานบริหาร

งบประมาณ องคประกอบยอยการจัดสรรงบประมาณที่สงเสริมทักษะการคิด 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีการจัดสรรงบประมาณใหกับฝายตางๆ เชน ฝายวิชาการ ฝาย
งบประมาณ ฝายบุคคล และฝายบริหารงานทั่วไป เพ่ือสงเสริม
กระบวนการคิดของนักเรียน 

4.21 0.91 มาก 

2 มีการจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรรงบประมาณของฝายตางๆใน
การสงเสริมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน 

4.01 0.93 มาก 

รวม 4.11 0.92 มาก 
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จากตารางที่ 18 พบวา องคประกอบที่ 2 ดานบริหารงบประมาณองคประกอบยอย
การจัดสรรเสนองบประมาณในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.11,S.D = 0.92) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารงบประมาณองคประกอบยอย
การจัดสรรเสนองบประมาณจากมากไปนอย ไดดังน้ีมีการจัดสรรงบประมาณใหกับฝายตางๆ 
เชน ฝายวิชาการ ฝายงบประมาณ ฝายบุคคล และฝายบริหารงานทั่วไป เพ่ือสงเสริม
กระบวนการคิดของนักเรียน( X = 4.21,S.D = 0.91) และมีการจัดลําดับความสําคัญของการ
จัดสรรงบประมาณของฝายตางๆในการสงเสริมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน( X = 
4.01,S.D = 0.93) 
 
ตารางที่ 19 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 2  ดานบริหาร

งบประมาณ องคประกอบยอยการจัดตั้งและเสนองบประมาณที่สงเสริมทักษะการคิด 
ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ

ความเห็น 
1 มีขอมูลสารสนเทศที่แสดงฐานะทางการเงินและผลดําเนินงานทั้งในอดีต

และปจจุบัน 
4.02 0.87 มาก 

2 มีการพัฒนาระบบการจัดตั้งงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ เชน การนํา
ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน(Performance Based 
Budgeting : PBB) มาใช 

4.02 0.78 มาก 

3 มีการวางแผนและจัดทํางบประมาณของสถานศึกษาที่เนนการมีสวนรวม 
และสอดคลองกับแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

4.19 0.81 มาก 

4 มีคณะกรรมการและโครงสรางการบริหารที่รับผิดชอบดานงบประมาณ
อยางชัดเจน 

4.13 0.92 มาก 

รวม 4.09 0.84 มาก 
 

จากตารางที่ 19 พบวา องคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงบประมาณองคประกอบ
ยอยการจัดตั้งและเสนองบประมาณในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.09,S.D = 0.84) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารงบประมาณ
องคประกอบยอยการจัดตั้งและเสนองบประมาณ จากมากไปนอย ไดดังน้ี มีการวางแผนและ
จัดทํางบประมาณของสถานศึกษาที่เนนการมีสวนรวม และสอดคลองกับแผนพัฒนาหรือ
แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา( X = 4.19,S.D = 0.81) มีคณะกรรมการและโครงสรางการ
บริหารที่รับผิดชอบดานงบประมาณอยางชัดเจน( X = 4.13,S.D = 0.92) มีการพัฒนาระบบ
การจัดตั้งงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ เชน การนําระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน(Performance Based Budgeting : PBB) มาใช( X = 4.02,S.D = 0.78) และ มีขอมูล
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สารสนเทศที่แสดงฐานะทางการเงินและผลดําเนินงานทั้งในอดีตและปจจุบัน( X = 4.02,S.D = 
0.87) 
ตารางที่ 20  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 2  ดานบริหาร

งบประมาณองคประกอบยอยการบริหารการเงินที่สงเสริมทักษะการคิด 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีการวางแผนการบริหารการเงิน จัดหา และใชงบประมาณเพ่ือการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.01 0.73 มาก 

2 มีระบบการเบิก-จายเงินในแตละกิจกรรมตรงตามแผนการใชงบประมาณ
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

4.16 0.89 มาก 

3 มีรายงานสรุปการบริหารการเงินของสถานศึกษาประจําปที่เกี่ยวกับการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

4.00 0.85 มาก 

รวม 4.06 0.82 มาก 
 

จากตารางที่ 20  พบวา องคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงบประมาณองคประกอบ
ยอยการบริหารการเงินในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.06,S.D = 0.82) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารงบประมาณองคประกอบยอยการ
บริหารการเงินจากมากไปนอย      ไดดังน้ี มีระบบการเบิก-จายเงินในแตละกิจกรรมตรงตาม
แผนการใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
( X = 4.16,S.D = 0.89) มีการวางแผนการบริหารการเงิน จัดหา และใชงบประมาณเพื่อการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ( X = 4.01,S.D = 0.73) และมี
รายงานสรุปการบริหารการเงินของสถานศึกษาประจําปที่เกี่ยวกับการสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน ( X = 4.00,S.D = 0.85) 

 
ตารางที่ 21  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 2  ดานบริหาร

งบประมาณ องคประกอบยอยการบริหารพัสดุและทรัพยสินที่สงเสริมทักษะการคิด 
ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ

ความเห็น 
1 มีระบบขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับพัสดุและสินทรัพยเพ่ือสงเสริม

ทักษะการคิดของนักเรียน 
3.92 0.79 มาก 

2 มีการวางแผนจัดหาพัสดุที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 3.93 0.79 มาก 
3 มีระบบการควบคุม ดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุและสินทรัพยให

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.08 0.83 มาก 

รวม 3.98 0.80 มาก 
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จากตารางที่ 21 พบวา องคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงบประมาณองคประกอบ
ยอยการบริหารพัสดุและทรัพยสิน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.98,S.D = 0.80) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารงบประมาณ
องคประกอบยอยการบริหารพัสดุและทรัพยสินจากมากไปนอย  ไดดังน้ี มีระบบการควบคุม 
ดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุและสินทรัพยใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ( X = 
4.08,S.D = 0.83) มีการวางแผนจัดหาพัสดุที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน( X = 
3.93,S.D = 0.79) และ มีระบบขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับพัสดุและสินทรัพยเพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน( X = 3.92,S.D = 0.79) 

 
ตารางที่ 22   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 2  ดานบริหาร

งบประมาณ องคประกอบยอยการตรวจสอบติดตามประเมินผลรายงานผลการใช
เงินและผลการดําเนินงานสงเสริมทักษะการคิด 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ 
ความเห็น 

1 มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการใช
งบประมาณที่สอดคลองกับแผนพัฒนาของสถานศึกษาในดานการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

3.97 0.93 มาก 

2 มีการวิเคราะห และประเมินความมีประสิทธิภาพ ความประหยัด และ
ความคุมคาในการใชทรัพยากรเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนของ
หนวยงานในสถานศึกษา 

3.92 0.88 มาก 

3 มีการสรุปผลการติดตามตรวจสอบการใชเงินและนําผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาการใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

4.04 0.94 มาก 

รวม 3.98 0.92 มาก 
 

จากตารางที่ 22 พบวา องคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงบประมาณองคประกอบ
ยอยการตรวจสอบติดตามประเมินผลรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงานในภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 3.98,S.D = 0.92) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
เรียงลําดับ ดานบริหารงบประมาณองคประกอบยอยการตรวจสอบติดตามประเมินผลรายงาน
ผลการใชเงินและผลการดําเนินงานสงเสริมทักษะการคิดจากมากไปนอย ไดดังน้ี  มีการสรุปผล
การติดตามตรวจสอบการใชเงินและนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาการใชงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ( X = 4.04,S.D = 0.94) มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และสรุป
รายงานผลการใชงบประมาณที่สอดคลองกับแผนพัฒนาของสถานศึกษาในดานการสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน( X = 3.97,S.D = 0.93) และมีการวิเคราะห และประเมินความมี
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ประสิทธิภาพ ความประหยัด และความคุมคาในการใชทรัพยากรเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนของหนวยงานในสถานศึกษา ( X = 3.92,S.D = 0.88) 
 
ตารางที่ 23  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 2  ดานบริหาร

งบประมาณองคประกอบยอยการระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อสงเสริมทักษะ 
             การคิด 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรหรือแหลงทุน และผูที่ใหการ
สนับสนุนการศึกษา 

3.95 0.92 มาก 

2 มีรูปแบบและวิธีการแสวงหาทรัพยากร หรือแหลงทุนเพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการคิดของนักเรียนที่หลากหลาย 

3.90 0.91 มาก 

3 มีการประสานกับชุมชน องคกรและหนวยงานตางๆเพ่ือเขามามีสวนรวม
ในการระดมทุนเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

3.76 0.93 มาก 

รวม 3.98 0.92 มาก 
 

จากตารางที่ 23  พบวา องคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงบประมาณองคประกอบ
ยอยการระดมทรัพยากรและลงทุนเพ่ือการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.98,S.D 
= 0.92) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหาร
งบประมาณองคประกอบยอยการระดมทรัพยากรและลงทุนเพ่ือการศึกษาจากมากไปนอย ได
ดังนี้ มีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรหรือแหลงทุน และผูที่ใหการสนับสนุนการศึกษา
( X = 3.95,S.D = 0.92) มีรูปแบบและวิธีการแสวงหาทรัพยากร หรือแหลงทุนเพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการคิดของนักเรียนที่หลากหลาย ( X = 3.90,S.D = 0.91) และมีการ
ประสานกับชุมชน องคกรและหนวยงานตางๆเพื่อเขามามีสวนรวมในการระดมทุนเพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน  ( X = 3.76,S.D = 0.93)  
 
ตารางที่ 24  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพรวมองคประกอบที่ 3 ดาน

บริหารงานบุคคล 

ขอ องคประกอบยอย X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด 3.96 0.72 มาก 
2 การสรรหาและการบรรจุแตงต้ังเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด 3.90 0.88 มาก 
3 การเสริมสรางในการปฏิบัติราชการเพื่อสงเสริมทักษะการคิด 3.94 0.78 มาก 

รวม 3.93 0.79 มาก 
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จากตารางที่ 28 พบวา องคประกอบที่ 3  ดานการบริหารงานบุคคลในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  ( X = 3.93,S.D = 0.79) เม่ือพิจารณาเปนองคประกอบยอยพบวา อยูในระดับมาก
ทุกองคประกอบ เรียงลําดับ ดานบริหารงานบุคคล องคประกอบยอย จากมากไปนอย ไดดังน้ี 
องคประกอบยอยการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด ( X = 
3.96,S.D = 0.72)องคประกอบยอยการเสริมสรางในการปฏิบัติราชการเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
( X = 3.94,S.D = 0.78) และ องค ประกอบยอยการสรรหาและการบรรจุแตงตั้งเพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิด  ( X = 3.90,S.D = 0.88) 
 
ตารางที่ 25   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 3  ดานบริหารงาน

บุคคลองคประกอบยอยการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีฐานขอมูลสารสนเทศของบุคลากรเปนรายบุคคล เพ่ือนํามาใชในการ
วางแผน และพัฒนาบุคลากรดานการสงเสริมทักษะการคิด 

4.01 0.75 มาก 

2 การวางแผนอัตรากําลังบุคลากรเนนการมีสวนรวมจากฝายตางๆ  ที่
เกี่ยวของ 

3.98 0.66 มาก 

3 มีการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรทั้งในปจจุบันและอนาคตเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

3.90 0.74 มาก 

รวม 3.96 0.72 มาก 
 

จากตารางที่ 25  พบวา องคประกอบที่ 3  ดานการบริหารงานบุคคลองคประกอบ
ยอยการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.96,S.D 
= 0.72) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารงาน
บุคคลองคประกอบยอยการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  จากมากไปนอย  ไดดังน้ี 
มีฐานขอมูลสารสนเทศของบุคลากรเปนรายบุคคล เพ่ือนํามาใชในการวางแผน และพัฒนา
บุคลากรดานการสงเสริมทักษะการคิด( X = 4.01,S.D = 0.75)การวางแผนอัตรากําลังบุคลากร
เนนการมีสวนรวมจากฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ ( X = 3.98,  S.D = 0.66) และมีการวางแผน
อัตรากําลังบุคลากรทั้งในปจจุบันและอนาคตเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน( X = 
3.90,S.D = 0.74) 
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ตารางที่ 26  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 3  ดานบริหารงาน
บุคคลองคประกอบยอยการเสริมสรางในการปฏิบัติงานที่สงเสริมทักษะการคิด 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีการวางแผนกําหนดแนวทางปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในดานการ
สงเสริมทักษะการคิดไดอยางชัดเจน 

3.91 0.78 มาก 

2 ครูมีความรูเกี่ยวกับรูปแบบการสอนเทคนิคการสอน และประเมินผลเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดไดอยางชัดเจน 

3.96 0.80 มาก 

3 ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับทักษะการคิด
อยางชัดเจน 

3.79 0.72 มาก 

4 ครูมีทักษะในการใชคําถามเพื่อกระตุนการคิด ไดอยางคลองแคลว 3.77 0.72 มาก 
5 มีคูมือปฏิบัติงานของครูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 3.77 0.75 มาก 
6 ครูมีความรูความสามารถในการจัดทําแบบประเมิน เพ่ือวัดและ

ประเมินผลความสามารถดานทักษะการคิดของนักเรียน 
3.77 0.78 มาก 

7 มีการสงเสริมประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นและเนนการทํางาน
เปนทีม รวมคิด รวมทํา 

4.24 0.68 มาก 

8 มีการสนับสนุน ใหขวัญกําลังใจกับครูที่มีผลงานดานการสงเสริม
กระบวนการคิดของนักเรียน 

4.15 0.80 มาก 

9 มีเกณฑประเมินผลงานครูในดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 3.99 0.94 มาก 
10 มีการติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของครูในดาน

การสงเสริมทักษะการคิด อยางตอเนื่องและนําผลไปแกไขปรบัปรุงตอไป 
4.03 0.87 มาก 

รวม 3.94 0.78 มาก 
 

จากตารางที่ 26 พบวา องคประกอบที่ 3  ดานการบริหารงานบุคคล  องคประกอบ
ยอยการเสริมสรางในการปฏิบัติงานที่สงเสริมทักษะการคิด ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 
3.94,S.D = 0.78) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดาน
บริหารงานบุคคล องคประกอบยอยการเสริมสรางในการปฏิบัติราชการ จากมากไปนอย  ได
ดังน้ี มีการสงเสริมประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นและเนนการทํางานเปนทีม รวมคิด 
รวมทํา( X = 4.24,S.D = 0.68) มีการสนับสนุน ใหขวัญกําลังใจกับครูที่มีผลงานดานการ
สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน ( X = 4.15,S.D = 0.80) มีการติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของครูในดานการสงเสริมทักษะการคิดอยางตอเน่ืองและนําผล
ไปแกไขปรับปรุงตอไป( X = 4.03,S.D = 0.87) มีเกณฑประเมินผลงานครูในดานการสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน( X = 3.99,S.D = 0.94) ครูมีความรูเกี่ยวกับรูปแบบการสอนเทคนิค
การสอน และประเมินผลเพื่อสงเสริมทักษะการคิดไดอยางชัดเจน( X = 3.96,S.D = 0.80)  มี
การวางแผนกําหนดแนวทางปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในดานการสงเสริมทักษะการคิดได
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อยางชัดเจน( X = 3.91,S.D = 0.78) ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับ
ทักษะการคิดอยางชัดเจน( X = 3.79,S.D = 0.72) ครูมีทักษะในการใชคําถามเพื่อกระตุนการคิด ได
อยางคลองแคลว( X = 3.77,S.D = 0.72) มีคูมือปฏิบัติงานของครูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน( X = 3.77,S.D = 0.75) และ ครูมีความรูความสามารถในการจัดทําแบบประเมิน เพ่ือ
วัดและประเมินผลความสามารถดานทักษะการคิดของนักเรียน ( X = 3.77,S.D = 0.78) 
 
ตารางที่ 27   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 3  ดานบริหารงาน

บุคคลองคประกอบยอยการสรรหาและการบรรจุแตงตัง้ 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่กํากับดูแล และรับผิดชอบงานดานบุคลากร
ดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอยางชัดเจน 

3.85 0.89 มาก 

2 มีเกณฑในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อทําหนาที่จัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

3.88 0.90 มาก 

3 การจัดจัดและเลือกสรรครูที่มีความรูความสามารถดานการพัฒนาทักษะ
การคิดใหทําหนาที่สอน และทําหนาที่สงเสริมการสอน 

3.96 0.84 มาก 

รวม 3.90 0.88 มาก 
 

จากตารางที่ 27 พบวา องคประกอบที่ 3  ดานการบริหารงานบุคคลองคประกอบยอย
การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.90,S.D = 0.88) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารงานบุคคล
องคประกอบยอยการการสรรหาและการบรรจุแตงตั้งจากมากไปนอย  ไดดังน้ี การจัดจัดและ
เลือกสรรครูที่มีความรูความสามารถดานการพัฒนาทักษะการคิดใหทําหนาที่สอน และทํา
หนาที่สงเสริมการสอน( X = 3.96,S.D = 0.84) มีเกณฑในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อทําหนาที่
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน( X = 3.88,S.D = 0.90) และ มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการที่กํากับดูแล และรับผิดชอบงานดานบุคลากรดานการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียนอยางชัดเจน ( X = 3.85,S.D = 0.89) 
 
ตารางที่ 28   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมองคประกอบที่ 4  ดานการ

บริหารทั่วไป  
ขอ องคประกอบยอย X  S.D ระดับ 

ความเห็น 
1 การพัฒนาระบบและเครือขายระบบขอมูลสารสนเทศที่สงเสริมทักษะการ

คิด 
3.98 0.79 ปานกลาง 
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ตารางที่ 28  (ตอ) 
ขอ องคประกอบยอย X  S.D ระดับ 

ความเห็น 
2 การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด 3.82 0.90 มาก 
3 การวางแผนการบริหารการศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด 4.12 0.78 มาก 
4 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรที่สงเสริมทักษะการคิด 4.24 0.81 มาก 
5 การพัฒนางานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด 3.82 0.75 มาก 
6 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมที่สงเสริมทักษะการคิด 3.85 0.85 มาก 
7 การสงเสริมงานกิจการนักเรียนที่สงเสริมทักษะการคิด 4.05 0.69 มาก 
8 การประชาสัมพันธการศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด 3.89 0.80 มาก 

รวม 3.97 0.80 มาก 
 

จากตารางที่ 28 พบวา องคประกอบที่ 4  ดานการบริหารทั่วไป ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.97,S.D = 0.80) เม่ือพิจารณาเปนองคประกอบยอยพบวา อยูในระดับมาก
ทุกองคประกอบ เรียงลําดับ ดานบริหารทั่วไป องคประกอบยอย จากมากไปนอย ไดดังน้ี 
องคประกอบยอยการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรที่สงเสริมทักษะการคิด ( X = 
4.24,S.D = 0.81) องคประกอบยอยการวางแผนการบริหารการศึกษา( X = 4.12,S.D = 0.78) 
องคประกอบยอยการสงเสริมงานกิจการนักเรียน( X = 4.05,S.D = 0.69) องคประกอบยอย
การพัฒนาระบบและเครือขายระบบขอมูลสารสนเทศ( X = 3.98,S.D = 0.79) องคประกอบ
ยอยการประชาสัมพันธการศึกษา( X = 3.89,S.D = 0.80) องคประกอบยอยการดูแลอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอม( X = 3.85,S.D = 0.85) องคประกอบยอยงานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา( X = 3.82,S.D = 0.75) และ องคประกอบยอยการประสานงานและพัฒนาเครือขาย
การศึกษา( X = 3.82,S.D = 0.90) 
 
ตารางที่ 29 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 4 ดานบริหารทั่วไป 

องคประกอบยอยการพัฒนาระบบและเครือขายระบบขอมูลสารสนเทศ 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีการวางแผนพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบและ
ชัดเจน 

3.92 0.74 มาก 

2 มีขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สะดวกแกการ
นําไปใช 

4.00 0.85 มาก 

3 มีการนํา ICT มาใชในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 4.01 0.78 มาก 
รวม 3.98 0.79 มาก 
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จากตารางที่ 29 พบวา องคประกอบที่ 4 ดานการบริหารทั่วไป องคประกอบยอยการ
พัฒนาระบบและเครือขายระบบขอมูลสารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.98,S.D 
= 0.79) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารทั่วไป 
องคประกอบยอยการพัฒนาระบบและเครือขายระบบขอมูลสารสนเทศ จากมากไปนอย  ได
ดังนี้มีการนํา ICT มาใชในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา( X = 4.00,S.D = 
0.85) มีขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สะดวกแกการนําไปใช ( X = 
4.00,S.D = 0.85)และมีการวางแผนพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบและ
ชัดเจน ( X = 3.92,S.D = 0.74) 
 
ตารางที่ 30  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 4  ดานบริหารทั่วไป 

องคประกอบยอยการประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีการประสานเชื่อมโยงเครือขายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
หนวยงานอื่นๆ เพ่ือขอสนับสนุนความชวยเหลือทางวิชาการ 

3.86 0.91 มาก 

2 มีการประสานงานกับเครือขายผูปกครองเพื่อสงเสริมทักษะการคิดบุตร
หลานของตนเอง 

3.79 0.83 มาก 

3 มีการประสานใหผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ทางวิชาการของสถานศึกษา 

3.81 0.97 มาก 

รวม 3.82 0.90 มาก 
 

จากตารางที่ 30  พบวา องคประกอบที่ 4 ดานการบริหารทั่วไป องคประกอบยอยการ
ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.82,S.D = 
0.90) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารทั่วไป 
องคประกอบยอยการประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษาจากมากไปนอย  ไดดังน้ี มี
การประสานเชื่อมโยงเครือขายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และหนวยงานอื่นๆ เพ่ือขอ
สนับสนุนความชวยเหลือทางวิชาการ( X = 3.86,S.D = 0.91) มีการประสานงานกับเครือขาย
ผูปกครองเพื่อสงเสริมทักษะการคิดบุตรหลานของตนเอง ( X = 3.79,S.D = 0.83) มีการ
ประสานใหผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่น เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา
( X = 3.81,S.D = 0.97) และ  
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ตารางที่ 31  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 4  ดานบริหารทั่วไป 
องคประกอบยอยการวางแผนการบริหารการศึกษา 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผน
ยุทธศาสตรที่ระบุถึงการสงเสริมทักษะการคิด 

3.86 0.81 มาก 

2 มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา
ระบุถึงการสงเสริมทักษะการคิด โดยการมีสวนรวมของบุคคลและ
หนวยงานตางๆ 

4.09 0.74 มาก 

3 มีการกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑความสําเร็จการดําเนินงานเพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

4.14 0.83 มาก 

4 มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปที่ระบุถึงการสงเสริมทักษะการคิดให
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา 

4.29 0.73 มาก 

รวม 4.12 0.78 มาก 
 

จากตารางที่ 31  พบวา องคประกอบที่ 4 ดานการบริหารทั่วไป องคประกอบยอยการ
วางแผนการบริหารการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.12,S.D = 0.78) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารทั่วไป องคประกอบ
ยอยการวางแผนการบริหารการศึกษาจากมากไปนอย  ไดดังน้ี มีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปที่ระบุถึงการสงเสริมทักษะการคิดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผน
ยุทธศาสตรของสถานศึกษา( X = 4.29,S.D = 0.73) มีการกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑ
ความสําเร็จการดําเนินงานเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน            ( X = 4.14,S.D = 
0.83) มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษาระบุถึงการ
สงเสริมทักษะการคิด โดยการมีสวนรวมของบุคคลและหนวยงานตางๆ( X = 4.09,S.D = 
0.74) และมีการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือนํามา
เปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนยุทธศาสตรที่ระบุถึงการสงเสริมทักษะ
การคิด( X = 3.86,S.D = 0.81)  
 
ตารางที ่32  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 4  ดานบริหารทั่วไป 

องคประกอบยอยการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีโครงสรางและระบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อการสงเสริมทักษะการ
คิดที่ชัดเจน 

4.32 0.80 มาก 
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ตารางที่ 32  (ตอ) 
ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ

ความเห็น 
2 ผูบริหารเปนผูนําในการนําทักษะการคิดมาใชในการบริหารงาน เชนการ

ทําแผนผังความคิด (Mind Map)  
4.30 0.79 มาก 

3 มีการกระจายอํานาจการบริหาร และรับผิดชอบในภาระงานดานการ
พัฒนาทักษะการคิดไปยังฝายตางๆ 

4.29 0.78 มาก 

4 มีระบบการติดตาม การประเมินผลระบบการบริหารงานฝายตางๆ ที่
รับผิดชอบดานการพัฒนาทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพ 

4.03 0.86 มาก 

รวม 4.24 0.81 มาก 
 

จากตารางที่ 32 พบวา องคประกอบที่ 4 ดานการบริหารทั่วไป องคประกอบยอยการ
วางการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.24,S.D = 
0.81) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารทั่วไป 
องคประกอบยอยการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร จากมากไปนอย  ไดดังนี้ มี
โครงสรางและระบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อการสงเสริมทักษะการคิดที่ชัดเจน( X = 
4.32,S.D = 0.80) ผูบริหารเปนผูนําในการนําทักษะการคิดมาใชในการบริหารงาน เชนการทํา
แผนผังความคิด (Mind Map) ( X = 4.30,S.D = 0.79) มีการกระจายอํานาจการบริหาร และ
รับผิดชอบในภาระงานดานการพัฒนาทักษะการคิดไปยังฝายตางๆ( X = 4.29,S.D = 0.78) 
และมีระบบการติดตาม การประเมินผลระบบการบริหารงานฝายตางๆ ที่รับผิดชอบดานการ
พัฒนาทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพ ( X = 4.03,S.D = 0.86) 
ตารางที่ 33  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 4  ดานบริหารทั่วไป 

องคประกอบยอยงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีการวางแผนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ มาใชเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิด 
 

3.81 0.79 มาก 

2 มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

3.87 0.69 มาก 

3 มีการนํา ICT ระบบอินเตอรเน็ตและส่ือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด และศึกษาคนควาหาความรูของนักเรียน 

3.87 0.76 มาก 

4 มีการติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ มาใชเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิด 

3.74 0.76 มาก 

รวม 3.82 0.75 มาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

189

 
จากตารางที่ 33  พบวา องคประกอบที่ 4 ดานการบริหารทั่วไป องคประกอบยอยงาน

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.82,S.D = 0.75) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารทั่วไป องคประกอบยอยงาน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จากมากไปนอย  ไดดังน้ี มีการนํา ICT ระบบอินเตอรเน็ตและสื่อ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาทักษะการคิด และศึกษาคนควาหาความรูของนักเรียน
( X = 3.87,S.D = 0.69) มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ มาใชในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน( X = 3.87,   S.D = 0.79) มีการวางแผนการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ มาใชเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ( X = 3.81,S.D = 0.79)และ มี
การติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ มาใชเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
( X = 3.74,S.D = 0.76) 
 
ตารางที่ 34  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 4  ดานบริหารทั่วไป 

องคประกอบยอยการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีปายขอความ บอรดความรู กลองแสดงความคิดเห็น ฯลฯ ติดตาม
สถานที่ตางๆ ของสถานศึกษาเพื่อกระตุนความคิดของผูเรียน 

3.82 0.82 มาก 

2 มีการจัดและพัฒนาสถานที่ใหทุกแหงในสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน เชนมีหองปฏิบัติการกลุมสาระตางๆ มีศูนยการเรียนรู เวที
การแสดงออก ฯลฯ 

3.98 0.86 มาก 

3 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาสถานที่และสภาพแวดลอมที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

3.74 0.87 มาก 

รวม 3.85 0.85 มาก 
 

จากตารางที่ 34  พบวา องคประกอบที่ 4 ดานการบริหารทั่วไป องคประกอบยอยการ
ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.85,S.D = 0.85) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารทั่วไป 
องคประกอบยอยการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม จากมากไปนอย ไดดังน้ี มีการจัด
และพัฒนาสถานที่ ใหทุกแหงในสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูสํ าหรับผู เรียน  เชนมี
หองปฏิบัติการกลุมสาระตางๆ มีศูนยการเรียนรู เวทีการแสดงออก ฯลฯ( X = 3.98,S.D = 
0.86) มีปายขอความ บอรดความรู กลองแสดงความคิดเห็น ฯลฯ ติดตามสถานที่ตางๆ ของ
สถานศึกษาเพื่อกระตุนความคิดของผูเรียน ( X = 3.82,S.D = 0.82) และมีการติดตาม
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ประเมินผลการพัฒนาสถานที่และสภาพแวดลอมที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ( X = 
3.74,S.D = 0.87) 
 
ตารางที่ 35  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 4  ดานบริหารทั่วไป 

องคประกอบยอยการสงเสริมงานกิจการนักเรียน 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ
ความเห็น 

1 มีการวางแผนการสงเสริมงานกิจการนักเรียนที่สงเสริมทักษะการคิด 4.02 0.70 มาก 
2 นักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ในกิจกรรมตางๆ ของ

โรงเรียนที่ไดดําเนินการในรอบป 
4.08 0.70 มาก 

3 มีการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เชนมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน มีโครงการสงเสริมความรับผิดชอบ 

4.21 0.76 มาก 

4 สงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมที่ฝกความเปนผูนํา กลาพูดกลา
แสดงออก และฝกการทํากิจกรรมกลุม 

4.27 0.58 มาก 

5 การลงโทษนักเรียนควรใชวิธีการที่สรางสรรคและมีประโยชนตอนักเรียน 4.09 0.65 มาก 
6 มีการเปดเพลงบรรเลง เพ่ือชวยกระตุนพัฒนาการทางสมอง 3.89 0.72 มาก 
7 มีการฝกการบริหารสมองใหกับนักเรียนอยางเหมาะสม 3.88 0.73 มาก 
8 มีการจัดเมนูอาหารในโรงเรียนที่ชวยบํารุงสมองและใหความรูแกนักเรียน 3.99 0.73 มาก 
9 มีการติดตามประเมินผลงานกิจการนักเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 3.98 0.67 มาก 

รวม 4.05 0.69 มาก 
 

จากตารางที่ 35  พบวา องคประกอบที่ 4 ดานการบริหารทั่วไป องคประกอบยอยการ
สงเสริมงานกิจการนักเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.05,S.D = 0.69) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารทั่วไป องคประกอบยอยการ
สงเสริมงานกิจการนักเรียนจากมากไปนอย ไดดังน้ี สงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมที่ฝก
ความเปนผูนํา กลาพูดกลาแสดงออก และฝกการทํากิจกรรมกลุม( X = 4.27,S.D = 0.58) มี
การสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เชนมีการแตงตั้งคณะกรรมการนักเรียน มีโครงการ
สงเสริมความรับผิดชอบ( X = 4.21,S.D = 0.76) การลงโทษนักเรียนควรใชวิธีการที่สรางสรรค
และมีประโยชนตอนักเรียน( X = 4.09,S.D = 0.65) นักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น ในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนที่ไดดําเนินการในรอบป( X = 4.08,S.D = 0.78) มีการ
วางแผนการสงเสริมงานกิจการนักเรียนที่สงเสริมทักษะการคิด ( X = 4.02,S.D = 0.70) มีการ
จัดเมนูอาหารในโรงเรียนที่ชวยบํารุงสมองและใหความรูแกนักเรียน( X = 3.99,S.D = 0.73)มี
การติดตามประเมินผลงานกิจการนักเรียนอยางเปนระบบและตอเน่ือง( X = 3.98,S.D = 0.67) 
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มีการเปดเพลงบรรเลง เพ่ือชวยกระตุนพัฒนาการทางสมอง( X = 3.89,S.D = 0.72) และ มี
การฝกการบริหารสมองใหกับนักเรียนอยางเหมาะสม( X = 3.88,S.D = 0.73) 

 
ตารางที่ 36   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบที่ 4  ดานบริหารทั่วไป 

องคประกอบยอยการประชาสัมพันธการศึกษา 

ขอ ตัวบงชี้ X  S.D ระดับ 
ความเห็น 

1 มีการวางแผนประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการศึกษาในดานการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

3.94 0.76 มาก 

2 มีการเผยแพรกิจกรรม และผลงานดานการสงเสริมทักษะการคิดใหชุมชน
และสังคมไดทราบโดยผานสื่อตางๆ เชน วารสาร แผนพับ เว็บไซต ฯลฯ 

3.87 0.85 มาก 

3 มีการเปดโอกาสใหโรงเรียนหรือหนวยงานตางๆ เขามาศึกษาดูงานการ
บริหารสถานศึกษาที่สงเสริมกระบวนการคิด 

3.91 0.81 มาก 

4 มีการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการศึกษาใน
ดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

3.83 0.80 มาก 

รวม 3.89 0.79 มาก 
 

จากตารางที่ 36  พบวา องคประกอบที่ 4 ดานการบริหารทั่วไป องคประกอบยอยการ
ประชาสัมพันธการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.89,S.D = 0.79) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับ ดานบริหารทั่วไป องคประกอบยอยการ
ประชาสัมพันธการศึกษา จากมากไปนอย ไดดังนี้มีการวางแผนประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
การศึกษาในดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน( X = 3.94,S.D = 0.76) มีการเปด
โอกาสใหโรงเรียนหรือหนวยงานตางๆ เขามาศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริม
กระบวนการคิด( X = 3.91,S.D = 0.81)มีการเผยแพรกิจกรรม และผลงานดานการสงเสริม
ทักษะการคิดใหชุมชนและสังคมไดทราบโดยผานสื่อตางๆ เชน วารสาร แผนพับ เว็บไซต 
ฯลฯ( X = 3.87,S.D = 0.85)และ มีการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
การศึกษาในดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ( X = 3.83,S.D = 0.80) 
 
ตารางที่ 37  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ดานการบริหารวิชาการ 11 องคประกอบ 
            ยอย 

น้ําหนักองคประกอบดานบริหารวิชาการ องคประกอบ
ยอย สปส. SE t 

R2 

1 0.81** 0.05 15.34 0.59 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

192

ตารางที่ 37  (ตอ) 
น้ําหนักองคประกอบดานบริหารวิชาการ องคประกอบ

ยอย สปส. SE t 
R2 

2 0.90** 0.05 18.12 0.74 
3 0.97** 0.05 20.21 0.86 
4 0.81** 0.05 15.41 0.59 
5 0.88** 0.05 17.16 0.70 
6 0.87** 0.06 13.77 0.69 
7 0.81** 0.05 14.80 0.60 
8 0.84** 0.05 15.93 0.64 
9 0.72** 0.06 12.54 0.47 
10 0.79** 0.06 14.35 0.58 
11 0.62** 0.06 10.56 0.35 

 
**p <0 .01 
χ2 = 4.88  ,  df = 15  ,p – value = 0.99 , RMSEA = 0.000 , GFI = 1.00 , AGFI = 0.99 , 
Standardized RMR = 0.0081, Standardized Residual = 1.12 
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ภาพประกอบที่ 1 ดานบริหารวิชาการ 

 
 จากตารางที่ 37 และภาพประกอบที่1  พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ขององคประกอบดานการบริหารวิชาการ 11 องคประกอบยอย พบวา โมเดลมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งพิจารณาไดจากคาไค – สแควร  มีทากับ 4.88 ; p =  0.99 ที่องศา
อิสระเทากับ 15 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.99 ดัชนี รากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ 
(Standardized RMR) เทากับ 0.0081 คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร 
(RMSEA) 0.000 และคาความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐาน ( Standardized Residual) 
เทากับ 1.12 เม่ือพิจารณาน้ําหนักองคประกอบแตละองคประกอบยอย พบวา มีคาน้ําหนัก
องคประกอบระหวาง 0.62 – 0.97 และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ อยูระหวาง 0.35 – 0.86 
น้ําหนักองคประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคาแสดงวาดานการบริหารวิชาการ 
ที่ประกอบดวยองคประกอบยอยทั้ง 11 องคประกอบ สามารถสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนได 
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ตารางที่ 38   ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ดานการบริหารงบประมาณ 6 องคประกอบ    
       ยอย 

น้ําหนักองคประกอบดานการบริหารงบประมาณ 
องคประกอบยอย 

สปส. SE t 
R2 

1 0.78** 0.05 15.43 0.61 
2 0.76** 0.05 14.70 0.57 
3 0.98** 0.05 20.26 0.97 
4 0.72** 0.05 13.65 0.52 
5 0.93** 0.05 20.36 0.87 
6 0.90** 0.05 19.19 0.81 

 
**p < 0.01 
χ2 =  0.45  ,  df = 3  ,p – value = 0 .093 , RMSEA = 0.000 , GFI = 1.00 , AGFI = 1.00 
, Standardized RMR = 0.0028 , Standardized Residual = 0.64 
 

 
ภาพประกอบที่ 2 ดานบริหารงานงบประมาณ 
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 จากตารางที่ 38 และภาพประกอบที่ 2 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ขององคประกอบดานการบริหารงบประมาณ 6  องคประกอบยอย พบวา โมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งพิจารณาไดจากคาไค – สแควร  มีทากับ 0.45 ; p =  0.93 
ที่องศาอิสระเทากับ 3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 1.00 ดัชนี รากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ 
(Standardized RMR) เทากับ 0.0028 คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร 
(RMSEA) 0.000 และคาความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐาน ( Standardized Residual) 
เทากับ 0.64  เม่ือพิจารณาน้ําหนักองคประกอบแตละองคประกอบยอย พบวา มีคาน้ําหนัก
องคประกอบระหวาง 0.72 – 0.93 และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ อยูระหวาง 0.52 – 0.97 
น้ําหนักองคประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคาแสดงวาดานการบริหาร
งบประมาณ ที่ประกอบดวยองคประกอบยอยทั้ง 6 องคประกอบ สามารถสงเสริมทักษะการคดิ
ของนักเรียนได 
 
ตารางที่ 39 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ดานการบริหารงานบุคคล 3 องคประกอบยอย 
 

น้ําหนักองคประกอบดานการบริหารงานบุคคล 
องคประกอบยอย 

สปส. SE t 
R2 

1 0.81** 0.05 15.60 0.66 
2 0.86** 0.05 16.98 0.74 
3 0.84** 0.05 16.26 0.70 

 
**p <0 .01 
χ2 =  0.00  ,  df = 0  ,p – value = 1.00 , RMSEA = 0.000 , GFI = 1.00 , AGFI = 1.00 , 
Standardized RMR = 0.0000 , Standardized Residual = 0.00 
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ภาพประกอบที่ 3  ดานการบริหารงานบุคคล 

 
 จากตารางที่ 39 และภาพประกอบที่ 3 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ขององคประกอบดานการบริหารงานบุคคล  3  องคประกอบยอย พบวา โมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งพิจารณาไดจากคาไค – สแควร  มีทากับ 0.00 ; p =  1.00 
ที่องศาอิสระเทากับ 0 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 1.00 ดัชนี รากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ 
(Standardized RMR) เทากับ 0.0000 คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร 
(RMSEA) 0.000 และคาความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐาน ( Standardized Residual) 
เทากับ 0.00  เม่ือพิจารณาน้ําหนักองคประกอบแตละองคประกอบยอย พบวา มีคาน้ําหนัก
องคประกอบระหวาง 0.81 – 0.86 และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ อยูระหวาง 0.66 – 0.74 
น้ําหนักองคประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคาแสดงวาดานการบริหารงาน
บุคคล ที่ประกอบดวยองคประกอบยอยทั้ง 3 องคประกอบ สามารถสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนได 
 
ตารางที่ 40 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ดานการบริหารทั่วไป 8 องคประกอบยอย 

น้ําหนักองคประกอบดานการบริหารทั่วไป องคประกอบ
ยอย สปส. SE t 

R2 

1 0.71** 0.05 13.48 0.51 
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ตารางที่ 40  (ตอ) 
น้ําหนักองคประกอบดานการบริหารทั่วไป องคประกอบ

ยอย สปส. SE t 
R2 

2 0.76** 0.05 14.78 0.57 
3 0.87** 0.05 17.70 0.75 
4 0.88** 0.05 18.60 0.78 
5 0.92** 0.05 20.16 0.85 
6 0.88** 0.05 18.60 0.77 
7 0.78** 0.05 15.49 0.61 
8 0.85** 0.05 16.55 0.72 

 
**p <0 .01 
χ2 =  3.01  ,  df = 10  ,p – value = 0 .098 , RMSEA = 0.000 , GFI = 1.00 , AGFI = 
0.99 , Standardized RMR = 0.0044 ,  , Standardized Residual = 0.97 
 

 
ภาพประกอบที่ 4 ดานการบริหารทั่วไป 
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 จากตารางที่ 40 และภาพประกอบที่ 4 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ขององคประกอบดานการบริหารทั่วไป  8  องคประกอบยอย พบวา โมเดลมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งพิจารณาไดจากคาไค – สแควร  มีทากับ 3.01 ; p =  0.98 ที่องศา
อิสระเทากับ 10 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 1.00 ดัชนี รากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ 
(Standardized RMR) เทากับ 0.0044 คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร 
(RMSEA) 0.000 และคาความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐาน ( Standardized Residual) 
เทากับ 0.97  เม่ือพิจารณาน้ําหนักองคประกอบแตละองคประกอบยอย พบวา มีคาน้ําหนัก
องคประกอบระหวาง 0.71 – 0.92 และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ อยูระหวาง 0.51 – 0.85 
น้ําหนักองคประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคาแสดงวาดานการบริหารทั่วไป ที่
ประกอบดวยองคประกอบยอยทั้ง 8 องคประกอบ สามารถสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
ได 
 
ตารางที่ 41  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน องคประกอบดานบริหารวชิาการ องคประกอบ

ดานบริหารงบประมาณ องคประกอบดานบริหารงานบุคคล และ องคประกอบดานบริหาร
ทั่วไป 

น้ําหนักองคประกอบดานบริหารวิชาการ 
องคประกอบ 

สปส. SE t 
R2 

ดานบริหารงาน
วิชาการ 

1.00 0.05 21.02 1.00 

ดานบริหาร
งบประมาณ 

1.00 0.05 21.02 1.00 

ดานบริหารงานบุคคล 1.00 0.05 21.02 1.00 
ดานบริหารทั่วไป 1.00 0.05 21.02 1.00 

 
**p <0 .01 
χ2 =  0.00  ,  df = 0  ,p – value = 1.00 , RMSEA = 0.000 , GFI = 1.00 , AGFI = 1.00 , 
Standardized RMR = 0.0000 , Standardized Residual = 0.00 
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ภาพประกอบที่ 5 องคประกอบดานบริหารวิชาการ  องคประกอบดานบริหารงบประมาณ 

องคประกอบดานบริหารงานบุคคล และ องคประกอบดานบริหารทั่วไป 
  
 จากตารางที่ 41 และภาพประกอบที่ 5 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ขององคประกอบดานบริหารวิชาการ กับ องคประกอบดานบริหารงานบุคคล องคประกอบ
ดานบริหารงบประมาณ และ องคประกอบดานบริหารทั่วไป พบวา โมเดลมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งพิจารณาไดจากคาไค – สแควร  มีทากับ 0.00 ; p =  1.00 ที่องศา
อิสระเทากับ 0 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 1.00 ดัชนี    รากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ 
(Standardized RMR) เทากับ 0.0000 คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร 
(RMSEA) 0.000 และคาความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐาน  (Standardized Residual) 
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เทากับ 0.00  เม่ือพิจารณาน้ําหนักองคประกอบแตละองคประกอบยอย พบวา มีคาน้ําหนัก
องคประกอบ 1.00  และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ 1.00 น้ําหนักองคประกอบมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคาแสดงวา กับ องคประกอบดานบริหารงานบุคคล  องคประกอบ
ดานบริหารงบประมาณ องคประกอบดานบริหารทั่วไป และ องคประกอบดานบริหารวิชาการ 
สงผลตอสามารถในการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนได 
 
ตอนที่ 3  การศึกษาสภาพจริงที่มีความสอดคลองตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่

สงเสริมทักษะการคิด 
จากการนําตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนที่ไดผาน

การวิเคราะหแลว ไปศึกษาขอมูลเชิงประจักษในสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนที่สงเสริมทักษะ
การคิดอยางเดนชัดจํานวน 5 โรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

 
ดานการบริหารวิชาการที่สงเสริมทักษะการคิด 
จากการไปศึกษาขอมูลภาคสนาม การบริหารวิชาการที่สงเสริมทักษะการคิดของ

นักเรียนทั้ง 5 โรงเรียน ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาในภาพรวมพบวา การจัดการเรียนรูตามแนวทางของ
การศึกษาที่เนนทักษะกระบวนการคิดของโรงเรียนดังกลาว มีความพยายามที่เนนการสราง 
“กระบวนเรียนรู” ที่จะเปนเครื่องมือที่สําคัญใหกับเด็กไปเรียนรูเรื่องราวตางๆ ไดตลอดชีวิต ให
เด็กเปนผูที่เรียนรูมากกวาการพยายามยัดเยียดหรือปอนความรูใหเด็ก โดยที่ไมรูวาความรูนั้น
มีประโยชนอะไร กระบวนการเรียนการสอนจึงเปลี่ยนแปลงไปจากที่ครูเปนผูสอนอยูหนาหอง 
ใหนักเรียนเปนเพียงผูเรียนที่รับความรู และทองจําความรูเพ่ือการสอบ  การจัดการเรียนรูของ
ทั้ง 5 โรงเรียนน้ีมีแนวโนมที่จะลดบทบาทความสําคัญของการเรียนรูในลักษณะการถายทอดที่
เคยกินสัดสวนพื้นที่ทั้งหมดของการเรียนรูลง และพยายามจัดกระบวนการเรียนรูผานกิจกรรม 
เพ่ือใหเด็กไดเผชิญสถานการณผานประสบการณตรงในกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ซึ่ง
กระบวนการเหลานี้จะเอื้อใหเด็กที่มีความแตกตางกันในดานการเรียนรู ไดมีโอกาสสังเกตใน
สิ่งที่ตนเองสนใจ โดยมีครูทําหนาที่เปนผูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับความ
สนใจของเด็กในแตละกลุมที่แตกตางกัน  สิ่งหน่ึงที่ผูบริหารของโรงเรียนดังกลาวยอมรับเปน
ขอสําคัญในการจัดการศึกษานั้นคือ ความแตกตางหลากหลายของมนุษย ซึ่งเปนวิธีคิดที่
สะทอนภาพการจัดการเรียนรูของโรงเรียน กลาวคือ การจัดสภาพแวดลอม การจัด
กระบวนการเรียนรู และการจัดชั้นเรียนที่เอ้ือตอความหลากหลายใหมากที่สุด แมจะไมใชเร่ือง
งายในระบบโรงเรียนที่ยังตองผานการประเมิน และการวัดผลดวยมาตรฐานเดียวกันก็ตาม 

โรงเรียนรุงอรุณ  ใหความสําคัญตอการวางรากฐาน “การเรียนรูเปน” ที่ครบถวน
สมบูรณของการพัฒนาศักยภาพมนุษย ซึ่งมิไดเปนไปเพียงมิติแหง “ความรู” เพียงอยางเดียว 
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แตควรเปน “กระบวนการพัฒนา” ดานความคิด สติปญญาและจิตใจไปพรอมกัน โดยไดนํา
กระบวนการเรียนรูอยางบูรณาการแบบองครวม มาเปนแนวทางของการสรางหลักสูตร โดยอิง
อาศัยหลักพุทธธรรมเปนพ้ืนฐานสําคัญ และเชื่อมโยงการเรียนรูนั้นๆ ใหเกิดประโยชนกับชีวิต
จริงของผูเรียนโดยตรง ทําใหผูเรียนสามารถที่จะสรางความรูดวยตนเอง พรอมทั้งจัดการ
ความรูนั้นและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดเอง   โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจน 
ซึ่งจะชวยใหทุกฝายที่มีบทบาทตอการเรียนการสอน ไดดําเนินไปอยางพรอมเพรียงกัน จน
สามารถไปบรรลุจุดมุงหมายเดียวกันไดในที่สุด หลักการที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรของรุง
อรุณมีองคประกอบสําคัญดังตอไปนี้ 1) มาตรฐานหลักสูตรรายวิชา (Subject Oriented) 
โรงเรียนรุงอรุณไดทําการวิเคราะหและประมวลผลการศึกษาและทดลองปฏิบัติรายวิชาในทุก
ระดับชั้น (เรียงตามลําดับ 12 ระดับชั้น) และสรุปเปนหลักสูตรรายวิชา ไดแก 1.วิชาภูมิปญญา
ภาษาไทย 2.วิชามนุษยและสังคมศึกษา 3. วิชาวิทยาศาสตร (ธรรมชาติศึกษาและประยุกต
วิทยา) 4.วิชาคณิตศาสตร 5. วิชาภาษาอังกฤษ  6.วิชาศิลปะและหัตถศิลป 7.วิชาดนตรีไทย 
นาฏศิลป 8.วิชาดนตรีสากล 9. วิชาพลศึกษา 10.วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ได
จัดทําคําอธิบายรายวิชาเพื่อบงบอกแนวคิดหลัก ขอบเขตและองครวมของเนื้อหาจุดประสงค
การบรรลุผลการเรียนรูของเนื้อหาตามระดับชั้นนั้นๆ โดยละเอียด เพ่ือใหเปนแนวทางดาน
เน้ือหาสาระ และเปาหมายเชิงคุณภาพของผูเรียนตามลําดับแตละชั้น  2) หนวยการเรียน
บูรณาการรายวิชาแบบองครวม (Integrating or Thematic Based Unit of Contents)  จาก
มาตรฐานหลักสูตรรายวิชา ในขอ 1) ซึ่งไดบงบอกทิศทาง เปาหมาย ขอบเขตของเนื้อหาสาระ
ในแตละระดับไวแลวอยางชัดเจน ครูจะใชเปนขอมูลเบื้องตนที่ชวยใหสามารถนํามา
ออกแบบสรางหนวยการเรียน โดยทําการศึกษา วิเคราะห และทําความเขาใจ เพ่ือระบุ “ความ
เชื่อมโยง” ตอเน่ืองของเนื้อหาสาระที่สัมพันธกันเปนองครวม (ตามธรรมชาติและความเปนจริง
ขององคความรูชุดนั้นๆ) เพ่ือใหผูเรียนเขาใจถึงที่มาที่ไป และความสําคัญของเรื่องราวนั้นๆ 
ซึ่งมักจะมีคุณคาตอบุคคล จึงจะสามารถเขาใจและประมวลภาพรวมของมวลสาระนั้นๆ ใน
หลากหลายมิติได และอาจเชื่อมโยงกับมวลสาระอื่นๆ ไดดวยตนเอง ทั้งน้ีครูจะเปนผูพิจารณา 
กําหนดโครงเรื่อง (Theme) เพ่ือใหเหมาะสม โดยจะมีความกวางหรือลึกซึ้งเพียงใด ขึ้นอยูกับ
วัยและภาวะการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โรงเรียนรุง
อรุณมีการผสมผสาน “ความรู” และ“กระบวนการ” เขาดวยกันอยางเหมาะสมใหกับผูเรียนแต
ละวัย แตละรายวิชา โรงเรียนมีแนวทางชัดเจนใหครูเปนผูออกแบบวางแผน “หนวยการเรียน
บูรณาการรายวิชาแบบองครวม” ขึ้นอยางครบวงจร และเปนไปตามหลักสูตรรายวิชา เพ่ือใช
เปนแผนการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมิน ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นจริงไดอยาง
ตอเน่ืองครบถวนทุกมิติ  โรงเรียนรุงอรุณเลือกแนวทางแหงการพัฒนาปญญา เปนแมบทใน
การจัดกระบวนการศึกษาที่ชัดเจน อาศัย 2 ปจจัยหลัก คือกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ  
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โรงเรียนสรางกระบวนการเรียนรูและถายทอดวิธีคิดจากประสบการณจริง (Active Learning) 
ระหวาง ครู นักเรียน และสื่อจริงตามธรรมชาติ และสภาพแวดลอมน้ันๆ การกําหนด
กระบวนการเรียนรูนี้ ถือเปนหลักการสําคัญสําหรับทุกระดับและทุกรายวิชา แตอาจจะมี
รายละเอียดแตกตางกันออกไป โดยที่นักเรียนเปนผูลงมือทําหรือรวมปฏิบัติกิจกรรมเหลานั้น
ดวยตนเอง  เชน การลงมือทําชิ้นงานหรือโครงงานหนึ่งๆ ที่ตองใชทักษะตางๆ ตั้งแตการ
สังเกต เปรียบเทียบ บันทึก ภาคสนาม และการบันทึกประสบการณตามใบงาน ตลอดจนการ
ฝกฝนทําแบบฝกหัดหรือการทดสอบ เพ่ือใหเกิดความแมนยําและความชํานาญเปนตน จะเห็น
ไดวาแตละกิจกรรมหรือแตละวิธีการจะนําไปสูเปาหมายและจุดประสงคการเรียนรูอยาง
หลากหลายในทุกมิติ เชน มิติของพฤติกรรมการเรียนรู ไดแก ความคลองแคลวในการปฏิบัติ 
การบริหารเวลา ความมุงม่ัน ตั้งใจ และประสิทธิภาพของการทํางาน มิติดานความเขาใจและ
ความแมนยําในเนื้อหาสาระหรือดานคุณภาพทางสติปญญาระดับตางๆ เชน การคิด เชื่อมโยง 
การคิดแกปญหา การสืบคน การประมวล สรุป เปนตน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
รุงอรุณระดับประถม เปนการบูรณาการสูชีวิต คํานึงถึงการสรางเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะและ
ความสามารถในการเรียนรูอยางรอบดาน ทั้งในสวนของความรูที่จําเปนตอการทําความรูจัก 
เขาใจในความสัมพันธของสิ่งตางๆที่อยูรอบตัว โดยอาศัยเน้ือหาสาระของวิชาตางๆ โดยมี
ภาษาไทย และคณิตศาสตรเปนหลัก ควบคูไปกับการสรางอุปนิสัยของผูที่มีความสนใจใฝรู มี
วินัยในตนเอง มีความเพียรพยายามในการทํางานใหสําเร็จ ดวยการจัดบรรยากาศและ
กิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนจะไดเขามามีสวนรวมในการแสวงหาและสรางองคความรูรวมไป
กับเพ่ือนและครู ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่มีความหลากหลาย สอดคลองกับเนื้อหาสาระของ
วิชาที่เรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความแมนยําและม่ันใจในการใชทักษะ ความรูที่ไดสรางขึ้น สวน
การเรียนรูในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนรุงอรุณนี้ เปนการเรียนรูแบบกัลยาณมิตรดวย
โยนิโสมนสิการยังคงนําการบูรณาการในเรื่องมนุษย ธรรมชาติ และสังคมสูชีวิตของผูเรียน 
กระบวนการเรียนรูในระดับนี้จะเนนที่การงานจริง และความรับผิดชอบจริงของผูเรียน เชน 
การทํานา การทํางานในโรงเรียนที่พวกเขาตองรับผิดชอบทําใหกับชุมชนแหงน้ี ไมวาจะเปน
การดูแลเรื่องน้ําเสีย  การสรางแพขามฝงดวยการชักรอก เปนตน  ดังน้ันการใหโจทยการ
เรียนรูที่เปนเรื่องจริงซ่ึงมีลักษณะเปนการเรียนรูแบบโครงงาน โดยนักเรียนตองรับผิดชอบ
กระบวนการทั้งหมด เร่ิมตั้งแตการเกิดขอสงสัย เกิดคําถาม หรือเกิดปญหาที่ตองการแกไข
แลวจึงหาทางแกปญหา วางแผน หาวิธีการ จนถึงขั้นตอนสุดทายที่ เปนการวิเคราะห 
สังเคราะห ออกมาเปนรูปธรรม ไมวาจะเปนงานเขียน หรือสารคดี เปนตน วิธีการเหลานี้จะ
เปนการปลุกเราใหเด็กในวัยน้ีใชพลังสรางสรรคในตนออกมาไดในทางที่เปนประโยชน 
ประกอบกับการไดรับการฝกฝนใหฝกคิด พิจารณา ไตรตรองอยางสม่ําเสมอ ผูเรียนจะกอเกิด
กระบวนการทางปญญาของตนเอง ตลอดเสนทางที่เกิดการฝกฝนและเรียนรูจากครูผูซึ่งเปน
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กัลยาณมิตรภายนอกใหแกพวกเขา  และทายที่สุดผูเรียนในวัยนี้จะสามารถพึ่งพาสติปญญา
ของตนไดในที่สุด    ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน โรงเรียนรุงอรุณวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นจริง (Authentic Assessment) จากจุดประสงคการบรรลุผลการ
เรียนในหลักสูตรรายวิชา เพ่ือเชื่อมโยงลงสูการปฏิบัติจริง กระทําโดยการแยกจุดประสงคนั้นๆ 
ลงในแผนการเรียนการสอนยอยของครูผูสอน จะชวยใหครูผูสอนยึดกุมภาพรวมของแผนได
ทั้งหมดครบวงจร ตั้งแตลําดับขั้นตอนของเนื้อหา ขอบเขต กิจกรรมหรือกระบวนการเรียน
เฉพาะตอน จนถึงจุดประสงคการบรรลุผลของตอนนั้น ซึ่งครูสามารถวัดและประเมินนักเรียน 
(เปนรายบุคคล) ไดเปนระยะหรือชวงเวลา เปนคะแนนของแตละจุดประสงคไวเปนเบื้องตน 
ตลอดจนคะแนนของชิ้นงานและการทดสอบ (ถามี) ซึ่งเม่ือจบภาคการศึกษา จะนําผลมา
ประมวลรวมขั้นสุดทายของวิชานั้นๆ เพ่ือจัดทํารายงานผลการศึกษารายภาคใหผูปกครอง
ทราบตอไป จะเห็นไดวากลไกการวัดประเมินผลนักเรียนในลักษณะนี้ ในทางกลับกันจะชวย
ประเมินแผนของครูดวย ในระหวางการดําเนินการเรียนการสอนและการประเมินนักเรียน ครู
จะพบขอบกพรองหรือผิดพลาดของกิจกรรมบางอยาง ซึ่งตองจัดปรับแกไขไปใหทันทวงที 
หากจุดประสงคนั้นไมสามารถบรรลุไดจริง ดวยอุปสรรคหรือปจจัยที่ยากแกการควบคุม หรือ
ภาวะผูเรียนที่ยังไมพรอม หรือเรียนรูไดเร็วเกินกวาแผน เปนตน ทั้งน้ีจะชวยใหครูไดปรับแกที่
ผูเรียนในกรณีที่ประสบปญหาในการเรียนไดทันทวงที โดยไมตองรอใหจบภาคการศึกษา  
นอกจากนี้การวัดและประเมินผลจึงสามารถทําไดตามลําดับขั้นของการสรางสมความรูความ
เขาใจเหลานั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นเปนระยะๆ ตั้งแตขั้นนําเขาสูบทเรียน ดวยการมีประสบการณตรง
กับเร่ืองที่เรียนผานกิจกรรมหรือสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง ไปสูการทดลองปฏิบัติเพ่ือระบุ
และสรุปความเขาใจเบื้องตน ตอจากนั้นจึงไปสูขั้นตอนการทําแบบฝกหัดทบทวน เพ่ือเพ่ิม
ทักษะและความชํานาญจนถึงขั้นประมวลความรูความเขาใจในเชิงทฤษฎีและสรางโจทยจริง 
เพ่ือทดสอบความเขาใจนั้นๆ ดวยตนเอง สําหรับวันสุดทายกอนปดภาคเรียน มีความสําคัญยิ่ง 
คือการที่นักเรียนกลั่นกรองประยุกตใช  และนําเสนอความรูความเขาใจจากการเรียนในแตละ
เทอม มาถายทอดสูผูอ่ืนในรูปของชิ้นงาน โครงงาน กิจกรรม การแสดงนิทรรศการ ฯลฯ ซึ่ง
สะทอนถึงความหมาย และคุณคาของความรูนั้นๆ ที่มีตอชีวิตจิตใจของนักเรียนเอง ภายใตชื่อ
วา “งานหยดน้ําแหงความรู”   ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนรุงอรุณ
พัฒนาความคิดและจิตใจเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนามนุษย ดังน้ันโรงเรียนรุงอรุณจึง
ถือเปนภารกิจหลักของการศึกษาควรเริ่มตนที่ตนเอง เพ่ือการเปนผูรูคิดกอน และนําการ
พัฒนาความคิดและจิตใจไปสูเยาวชนรุนลูกหลาน จึงใหความสําคัญกับการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนอยางมาก อยางรอบดาน อาทิ การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรียนรู  การวิจัยและพัฒนาครู  การวิจัยและพัฒนาผูปกครอง การวิจัยและพัฒนาหนวยการ
เรียน และการวิจัยและพัฒนานักเรียน  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  การวิจัยและพัฒนาแนวทางการ
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จัดการเรียนรู เปนการศึกษาวิจัยที่มุงศึกษาจุดมุงหมายของการศึกษา  การพัฒนาความคิด
และจิตใจ บทบาทของพอแมและครูในการฝกสติสัมปชัญญะ วินัยแหงการเรียนรู  บทบาทครูที่
เปนกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการที่เปนเครื่องมือพัฒนาทางปญญา  การวิจัยและพัฒนาครู 
ที่ไดตั้งคําถามการวิจัยวา ดวยรูปแบบวิธีของโรงเรียนรุงอรุณใหครูเกิดความเขาใจในตนเอง
อันเปนความจริงภายใน และเขาใจในสาระวิชาอันเปนความจริงภายนอกนั้น ครูสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ เกิดความเขาใจและสรางความรูใหมอันเปนสัมมาทิฐิ ทั้งตอตนเอง 
ผูเรียน และชุมชนไดจริงหรือไม การวิจัยและพัฒนาผูปกครอง ที่ไดตั้งคําถามการวิจัยวา 1.
ผูปกครองมีอิทธิพลตอการเรียนรูของเด็กมานอยเพียงไร  2.โรงเรียนรุงอรุณสนับสนุนใหเกิด
ชุมชนที่เอ้ือตอการเรียนรูทั้งครู เด็ก ผูปกครองดวยทาทีอยางไร และ 3.อยางไรจึงเปน
วัฒนธรรมการมีสวนรวมในการเรียนรูที่พึงประสงคของชุมชน  การวิจัยและพัฒนาหนวยการ
เรียน  ที่ไดตั้งคําถามการวิจัยวา หนวยการเรียนบูรณาการรายวิชาแบบองครวม จะมีผลตอ
คุณภาพและความสามารถทางปญญาของทั้งครูผูสอนและผูเรียนจริงหรือไม และการวิจัยและ
พัฒนานักเรียน  ที่ไดตั้งคําถามการวิจัยวา คุณภาพนักเรียนโรงเรียนรุงอรุณที่ไดเรียนรูตาม
หลักพุทธธรรม คืออยางไร 

โรงเรียนเพลินพัฒนา มุงวางแนวทางหลักสูตร และแผนการเรียนรูที่คํานึงถึงบริบท
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของผูเรียนและโรงเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมีหลักการดังน้ี 1.จัด
กระบวนการเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยเนนไปที่การ
พัฒนาองคความรูจากแมบทที่เปนหัวใจของวิชา และมุงจัดการ “วิชา” เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูเรียนตามปรัชญา แนวทาง และหลักการของโรงเรียน 2.พัฒนาองคความรูที่นํามาใช
ในการเรียนการสอนใหทันสมัย นับตั้งแตวิธีการเขาสูตัวความรู ทฤษฎี และขอมูลที่เลือกใช 
ตลอดจนกระทั่งวิธีการประยุกตใช และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับความรูนั้น 3.จัดสรรสาระวิชา
ทั้งหมดใหมีเน้ือหาเชื่อมโยง ตอเน่ือง ประสานกันไปทั้งในกลุมสาระเดียวกัน ระหวางกลุม
สาระของทั้งชั้นป และระหวางระดับชั้นอยางเปนลําดับขั้น เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลทางวิชาการ
สูงสุดแกนักเรียน  4.ใสใจในเนื้อหาวิชาที่ประสานกับชีวิตจริง ไปจนถึงการนําความรูไป
เชื่อมโยงกับอาชีพ และการสรางสรรคที่ดีแกสังคม ที่เปนบริบทของโรงเรียนและของผูเรียน
ตามศักยภาพของวัย  5.ประสานแนวทางการเรียนรูระหวางการเรียนการสอนแนววิชาการ กับ
แนวอาชีวะที่มีการฝกฝนและปฏิบัติจริง และกระทําไปบนการงานที่มีการวิจัยและพัฒนาองค
ความรูอยูตลอดเวลา เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูขึ้นจากตัวเอง เปนการ “รู” จริง “เปน” จริง 
สรางสรรคได และปรับปรุงตัวเองได และถายทอดปลุกเราการเรียนแกผูอ่ืนได และ 6.จัดใหมี
วิถีชีวิตและการงานของชีวิตโอบลอมการเรียนของนักเรียนอยูตลอดเวลา เพ่ือใหโรงเรียนเกิด
เปนชุมชนแหงการเรียนรู ที่เรียนรูผานกระบวนการทางวัฒนธรรมเปนหลัก ซึ่งสามารถทําได
โดยโดยจัดเขาไปในการทํางานทั่วไปของโรงเรียน ใหเปนการเรียนรูของบุคลากรในทุกหนวย  
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ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โรงเรียนเพลินพัฒนา มุงเนนการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะ
ตน ที่ตองอาศัยปญญาดานตางๆ ของมนุษยตามทฤษฎีพหุปญญาของโฮวารด การดเนอร 
(Howard Gardner) โรงเรียนจึงใหความสําคัญกับรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให
นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูที่แตกตาง ไดพัฒนาไดอยางเต็มที่ โดยมีแนวทางการประเมิน 
ผลนักเรียนที่สอดคลองกน นอกจากนี้ โรงเรียนเพลินพัฒนายังใหความสําคัญกันการเตรียม
ความพรอมในการเรียนรู โดยอาศัยแนวคิดเรื่องการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain Based 
Learning) ที่เชื่อวาสมองที่พรอมจะเรียนรูนั้น ตองมีความพรอมทั้งรางกาย อารมณ และผอน
คลาย พนจากความเครียดและความกลัว  ซึ่งโรงเรียนเพลินพัฒนามีแนวทางการจัดการเรียน
การสอน  มีดังนี้ 1)จัดการเรียนรูที่พัฒนาสมองซีกซายคือ ดานการคํานวณ ตรรกะ ใหสัมพันธ
กับสมองซีกขวา คือ ศิลปะ ดนตรี ความคิดสรางสรรค จินตนาการ เพราะมองวามนุษยทุกคน
สามารถพัฒนาสมองไปได 2 ซีกพรอมกัน และจะสงเสริมการทํางานของอีกซีกหนึ่งดวย  2)
ฝกใหนักเรียนรูจักคิด คือ เรียนรูวิธีเรียน และ เรียนรูวิธีคิด จะไมเนนการเรียนแบบครูเปนผู
ปอนวิชาตลอดเวลา เรียนเนนความเขาใจในสาระ มีการแทรกกิจกรรมระหวางการเรียน
ตลอดเวลา และมีความเชื่อมโยงระหวางวิชาดวยกัน เชน วาดรูปประกอบการเรียนเลข 
วิทยาศาสตร เรียนภาษาอังกฤษดวยการรองเพลง มีการออก field trip เยี่ยมชมสถานที่ตางๆ 
และสําหรับเด็กโตจะใชเวลาถึง 2-3 วัน  3) สอนใหนักเรียนกลาแสดงออก จํานวนนักเรียนตอ
หองประมาณ 25 คนในชั้นประถม และ 30-35 ในชั้นมัธยม ทําใหการเรียนการสอนสามารถ
เปนการสื่อสาร 2 ทางระหวางครูกับนักเรียนได นักเรียนที่นี่จะถูกสอนใหกลาถามและแสดง
ความคิดเห็นหนาหองเรียนได รวมถึงจะมีการแบงกลุมออกมานําเสนอหนาหองเรียนเปนระยะ 
ซึ่งโรงเรียนแนวใหมนี้จะเปนการปดจุดออนของนักเรียนไทยที่ไมคอยกลาแสดงออกเพราะไมมี
โอกาสเทาที่ควร และ4) สอนใหนักเรียนมีจริยธรรม และสามารถมีทักษะชีวิตที่จะเปนคนดีของ
สังคม และสามารถเอาตัวรอดได เชน นักเรียนทุกคนจะตองลางจานที่ตนเองทานในเวลา
อาหารเที่ยง วิชาสังคมจะเปนวิชาที่สอนใหนักเรียนใชความคิดวิเคราะห สอนใหรูจักสิ่งรอบตัว
เราในแงมุมตางๆ รูประวัติศาสตรในอดีตเพ่ือมาประยุกตใชในอนาคตเพ่ือตนเองและประเทศ 
ชาติ การสอนสังคมที่โรงเรียนมองวาเปนวิชาสําคัญ เพราะมองวาเปนวิชาที่สอนใหเด็กใช
ความคิด เรียนรูชีวิตและการปรับตัวใหกับสังคมตางๆ ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
ศาสนา และความแตกตางของวัฒนธรรมและความคิด   สําหรับหนวยวิชาของโรงเรียนเพลิน
พัฒนา คือ การนําเอาจุดแข็งของการเรียนแบบ "หนวยการเรียน" ที่เนนเร่ืองเน้ือหาสาระ
วิชา  และจุดแข็งของการเรียนแบบ "โครงงาน" ที่เนนเรื่องการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติมา
ผสานกันเปนการเรียนแบบ "หนวยวิชา" ที่มีการจัดวางลําดับ บรรยากาศ เง่ือนไขในการเรียน 
รู  และมีการวางแผนการสอนดวยกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูที่
หลากหลายไดคนพบแนวทางการเรียนรู และสรางองคความรูขึ้นมาเปนของตัวเอง  ซึ่งรูปแบบ
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การจัดการเรียนการสอนในแตละชวงชั้นก็จะมีความแตกตางกันออกไป  ในการเรียนการสอน 
ครูโรงเรียนเพลินพัฒนาจะออกแบบใหทุกสาระวิชาที่แตกตางและหลากหลายมีแนวคิดรวมกัน 
เพ่ือฝกใหเด็กไดคิดแบบบูรณาการและเชื่อมโยง อาทิ ในภาคการศึกษาหนึ่ง มีการออกแบบ
แนวคิดและสาระรวมในภาคนั้นคือ เร่ืองของ Pattern (แบบแผนการเคลื่อนไหว) ดังนั้นในแต
ละวิชาจะตองแสดงแนวคิดรวมกัน เชน วิชามนุษยกับโลก (วิชาวิทยาศาสตรและสังคมศึกษา) 
แนวคิดรวมคือ วงจรชีวิต ในวิชา คณิตศาสตรคือ วงรอบการนับ ในวิชาดนตรีชีวิตคือจังหวะ
ในวิชา ภาษาไทยคือ การซ้ําคํา ในวิชาแสนภาษาคือ วงจรสี ในวิชากีฬาคือ การรับ-สงลูกรักบี้ 
เปนตน จากการออกแบบในลักษณะนี้ เม่ือเด็กไดเรียนวิชา ตางๆ แลว เด็กจะเห็นความ
เชื่อมโยงไดไมยาก และเปนแรงจูงใจใหพวกเขา คิดเชื่อมโยงตามศักยภาพที่มีอยางเปน
ธรรมชาติ หองเรียนแหงการทํางาน จากการแบงภาคเรียนเปน 10 สัปดาห หลังจากเรียนสาระ
วิชาใน หน่ึงภาคมาจนครบแปดสัปดาห ในสองสัปดาหสุดทายจะเปนชวงเวลา ที่เด็กจะได
นําเอาสิ่งที่ไดเรียนรูทุกวิชามาหลอมรวม แลวคิดนําเสนอความ เขาใจของตนออกมาเปน
โครงงาน ใชชื่อวา “ชื่นใจ...ไดเรียนรู” เพ่ือนําเสนอใหครู และผูปกครองไดทราบถึงสิ่งที่เด็กๆ 
ไดเรียนมา ในขั้นตอนนี้ นักเรียนจะไดฝกสังเคราะหเน้ือหา และคิดคนวิธีการนํา เสนอที่
สรางสรรคยิ่งไปกวานั้น นักเรียนยังไดฝกวิชาชีวิตคือ การรูจัก ทํางานรวมกัน การรับฟง
ความเห็นของกันและกันและการแบงหนาที่กันทําอีกดวย  ภายหลังการนําเสนอโครงงาน เด็ก
จะไดรับฟงขอคิดเสนอแนะทั้งจากครูและผูปกครอง ซึ่งจะกอใหเกิดแรงจูงใจใฝเรียนรูในภาค
เรียนที่สูงขึ้นตอไป โรงเรียนเพลินพัฒนามีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่สําคัญคือ การทํา
ใหสาระวิชาทั้งแปดของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาฯ เกิดการ
เชื่อมโยงไรพรมแดน เปนหองเรียนแหงสหวิทยาการ เชน ในวิชาคณิตศาสตรจะมีการ
เชื่อมโยงสาระยอยของเลขคณิต เรขาคณิต และพีชคณิต  สวนภาษาอังกฤษจะนําเขาไปสูทุก
วิชาและเนนฝกการใชงานทั้งพูดและเขียน ในวิชาภูมิปญญาภาษาไทยไดรวมไปถึงมิติตางๆ 
ไดแก หัตถศิลป คีตศิลป นาฏศิลป วรรณศิลป และวิจิตรศิลป  วิทยาศาสตรกับสังคมศึกษา
นํามายุบรวมเปนวิชามนุษยกับโลก เพ่ือเรียนรูถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ 
มนุษยกับมนุษย และมนุษยกับการงาน นอกจากนี้ ยังนําเอาสาระของวิชาตางๆ มาสังเคราะห
ใหเกิดวิชาใหมวาดวยการฝกคิดอยางมีจินตภาพและมโนทัศน เรียกวาวิชาจินตทัศน วิชานี้จะ
ผนวกบางสวนของสาระดานตรรกวิทยา คณิตศาสตร แผนที่ความคิด (Mind Mapping) การ
คิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หัตถกรรม การวาดเสน (Drawing) เปนตน เพ่ือ
ฝกใหเด็กมีทักษะในการจัดระบบความคิด การแกปญหาและการแสดงความคิดเห็น ดวย
แนวทางนี้ เด็กจะเติบโตอยางรอบดานทั้งความเปนไทยและวิสัยทัศนที่เปนสากล  ดานการ
วัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน โรงเรียนเพลินพัฒนาจัดใหมีการประเมินผลพัฒนาการ
นักเรียนอยางสม่ําเสมอ ใน 4 หัวขอ ประกอบดวย ก.คุณลักษณะอันพึงประสงค  ข.ทักษะการ
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ทํางาน ค.ทักษะดานความรู ง.เน้ือหาสาระ  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  ก. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ในที่นี้หมายถึงความเปนคนดี พ้ืนฐานของความสามารถทั้งหลายในการดํารงและ
ดําเนินชีวิต ใหประสบความสําเร็จอยางดีงามและยั่งยืน ซึ่งคุณลักษณะดังกลาว ไดจําแนก
ออกเปนประเด็นในการประเมินไว 4 ประเด็น คือ 1.นักเรียนมีพ้ืนฐานของการเปนคนดีทั้ง 
กาย วาจา ใจ 2.นักเรียนมีอุปนิสัยที่เปนพลังในการทําความดีใหเจริญงอกงาม 3.นักเรียนมี
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง 4.นักเรียนมีพฤติกรรมเปนพลเมืองดีของชุมชน ของประเทศ 
และของโลก ซึ่งสอดคลองกับบรรทัดฐานของสังคม   ข.ทักษะการทํางาน  ไดจําแนกออกเปน
ประเด็นในการประเมินไว 3 ประเด็น คือ 1.จินตนาการและการสรางสรรคความคิด 2.วิสัย 
ทัศน  3.วางแผน  ค.ทักษะดานความรู   ไดจําแนกออกเปนประเด็นในการประเมินไว 3 
ประเด็น 1.การหาความรู  2.การสรางความรูดวยตัวเอง  3.อาน คิดวิเคราะห เขียน (หนวย
วิชาที่ตองประเมิน ไดแก หนวยวิชาภูมิปญญาภาษาไทย หนวยวิชา ESL หนวยวิชามนุษยกับ
โลก  หนวยวิชามนุษยและสังคมศึกษา และหนวยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกตวิทยา) 4.
การจัดการความรู (การทําใหความรูของบุคคล กลุม ชุมชน สังคมไดเปดเผยเช่ือมโยง และ
สงเสริมซ่ึงกันและกัน) ง.เน้ือหาสาระ คํานึงถึงประเด็นสําคัญ ดังน้ี 1.ความรัก ความสนใจใฝรู 
และความสุข ในสาระการเรียนรู  2.ความรูและความเขาใจในสาระการเรียนรู ทั้งในแนวลึก ใน
แนวเชื่อมโยง เปรียบเทียบ บูรณาการ และในแนวประยุกต  การประเมินการเรียนรูจะเปนการ
ประเมินจาก 3 ฝาย คือ โรงเรียน นักเรียน และบาน ขอสอบของโรงเรียนจะเนนขอสอบอัตนัย
หรือขอสอบเขียน คําถามปลายเปด เพราะตองการใหนักเรียนใชความคิด และรูดีวาในชีวิต
ขางนอกไมวาเราจะตัดสินใจอะไรตางๆ นั้นไมมี ก ข ค ง ใหเลือก  นอกจากนี้โรงเรียนยังได
จัดกิจกรรม “โครงงานชื่นใจไดเรียนรู” เปนโครงงานในแตละภาคการศึกษาที่นักเรียนจะมี
โอกาสในการประมวลสรุปการเรียนรูตลอดทั้งภาคการศึกษา ประมวล สังเคราะห และกลั่น 
กรองสิ่งที่ไดเรียนรูมาในแตละภาคการศึกษา เพ่ือนํามาเสนอตอครู ผูปกครอง และเพื่อนรวม
ชั้น ซึ่งในขั้นตอนของการเตรียมการเด็กนักเรียนจะไดทบทวนองคความรู ประยุกตความรูที่
ไดมา คิดคนวิธีการนําเสนอผานสื่อตางๆ เชน ละครเวที การจัดนิทรรศการ การสรุปเปน
หนังสือ ฯลฯ ซ่ึงถือไดวาเปนแปรความรูจากความรูเชิงประสบการณที่ไดร่ําเรียนมา มาเปน
ความรูที่จับตองไดและส่ือสารกับผูอ่ืนได  โรงเรียนยังไดมีการวางระบบที่ดีในการบันทึก และ
ประมวลผล มีหนวยงานดานไอทีมาชวย เม่ือครูสอนเสร็จ ก็จะบันทึกผลการสอนประจําวัน 
หนวยไอที ก็จะเขียนโปรแกรมเพื่อรวบรวมบันทึกเหลานี้เขามาจัดระบบ โปรแกรมนี้จะไดรับ
การออกแบบและเขียนขึ้นมาใหเปนเฉพาะที่สอดคลองกับการทํางานของโรงเรียนและพัฒนา
ไปไดเร่ือยๆ แลวอีกอยางหนึ่ง การวิจัยและพัฒนานั้น  จะประเมินผลทั้งของเด็กและครู ไมใช
แคการเรียนรูเทานั้น แตรวมถึงคุณภาพชีวิตดวย เพราะฉะนั้น เราจะมองเห็นรอบดาน ดาน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพลินพัฒนา  ผูอํานวยการโรงเรียนเพลิน
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พัฒนา กลาวถึงแรงบันดาลใจที่ทําใหคณะผูกอตั้งโรงเรียนมุงม่ันพัฒนาการเรียนรูแนวใหม 
และใชเวลาในการศึกษาวิจัยและเตรียมการ มากวา 2 ปในการทําความเขาใจกับครูและ
ผูบริหารดวยกันเอง รวมถึงการทําความเขาใจกับชุมชน รวมถึงพอแมผูปกครอง โดยอาศัย
กระบวนการเสวนาแลกเปลี่ยนผานเวที “เปดมุมมองชุมชนแหงการเรียนรู” หลายครั้ง 
จนกระทั่งไดวิสัยทัศนวาโรงเรียนเพลินพัฒนาจะมุงม่ันไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายนี้ ฝายบริหารจึงเลือกที่จะเร่ิมตนจากจุดที่เล็กที่สุดในโรงเรียน คือ
หองเรียน และใชวิธีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมการเรียน รูแนวใหมขึ้นมา อาจารย
ศีลวัต ศุษิลวรณ หน่ึงในผูกอตั้งโรงเรียนเพลินพัฒนาชี้วา ปรัชญาพ้ืนฐานของการวิจัยและ
พัฒนาสําหรับโรงเรียนเพลินพัฒนาน้ันมิใชการ “วิจัย” ที่มุงเนนผลลัพธเปนงานเขียนดังเชน
งานวิจัยทางวิชาการทั่วไป หากแตเปนกระบวนการที่ตัวเจาของงานจะไดพบความรู  เรียน
ความรู และพัฒนาความรู ไปบนตัวชีวิตและงานของผูทําการวิจัยนั่นเอง  สวนการวิจัยและ
พัฒนาการทํางานของครูในหองเรียน คือการทํางานวิจัยและพัฒนาผลงานของตนไปดวย 
เร่ิมตนจากการวางแผนการสอนซึ่งประกอบดวยเปาหมาย และวิธีการ (ทักษะ กิจกรรม สื่อ
การเรียนรูและเวลา) ไปสูการบันทึกผลการปฏิบัติงานทั้งของนักเรียน (ดานวิชาการ วิชาชีวิต
และวิชางาน) และของครู (ดานการสอน สื่ออุปกรณและทีมงาน และฝายบริหาร) และสุดทาย 
ทําการสรุปผล ขั้นตอนสุดทายนี้มีความสําคัญในฐานะเปนการวิจัยและพัฒนา การประเมินผล
ในสวนของนักเรียนจะดึงเอาผูปกครองมามีสวนรวมทําความเขาใจผลการเรียนของเด็กใน
หลายแงมุมและหลายกิจกรรม และเสนอแนะแนวทางที่นาสนใจในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน ในสวนของครูนั้น การประเมินผลจะเปนขอมูลเพื่อการวางแผน การสอนที่ดียิ่งๆ ขึ้น และ
เปนฐานขอมูลในการนําไปสรางชุดความรู แบบฝกหัดและสื่อการเรียน รูใหมๆ  สําหรับ
ผูบริหารการประเมินผลจะนําไป สูการพัฒนาระบบการทํางานและการบริหารจัดการของครูให
ดียิ่งๆ ขึ้น 

โรงเรียนวรรณสวางจิต  ในการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนมีวิสัยทัศนวา “เปนผูนํา
ทางความคิด จิตวิญญาณและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เปนแหลงภูมิปญญาทาง
การศึกษาบนวิถีไทยสูระดับสากล เพ่ือสรางเด็กไทยใหเกิดศักยภาพสูงสุด ใหมีปญญาพัฒนา
ชีวิต”  ดังน้ัน ทางโรงเรียนจึงมีการจัดหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียนในแตละระดับชั้น โดยคณะ
ครูของโรงเรียนเปนผูจัดทําขึ้นเอง ซึ่งอยูพ้ืนฐานสําคัญ ดังน้ี 1)การพัฒนาศักยภาพของมนุษย
เพ่ือเปนทักษะ ในชีวิตประกอบดวย 4 มิติ คือ ทางรางกาย,อารมณ-จิตใจ,สังคม และจิต
วิญญาณ โดยการเรียนรูที่ เปนกระบวนการสอดคลอง และเชื่อมโยงกับปจจุบัน อยางเปนองค
รวม และสามารถไดใชศักยภาพแหงตนในการจรรโลงโลก 2)การจัดกระบวน การเรียนรู ให
ความสําคัญกับความสนใจ ความเหมาะสมกับวัยเปนรายบุคคล รายกลุม และสังคม เนนการ
ลงมือปฏิบัติ ผูเรียนเปนผูดําเนินการเรียนรูผานการสืบคน และสรุปองคความรูนั้นๆ ดวย
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ตนเอง และ3)สงเสริมบรรยากาศที่เอ้ือเฟออบอุนและอาทร เปนชุมชนแหงการเรียนรูภายใต
การมีสวนรวมของทุกๆ คน  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โรงเรียนวรรณสวางจิตจัด
กระบวนการเรียนรูที่มุงเนนทักษะกระบวนการของชีวิต ซึ่งเปนการสงเสริม และพัฒนา
ศักยภาพแหงมนุษยแบบองครวม  ซึ่งสรุปไดดังนี้  1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมอยาง
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
ปองกันและแกปญหา  3) ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติ ใหคิดเปนทํา
เปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  4) ผสานสาระความรูตางๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงคไวในทุก
รายวิชา  5) ครูผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวก
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งน้ีครูผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมๆ กันจากสื่อการเรียนการสอน 
และแหลงวิทยากรประเภทตางๆ นอกจากนี้โรงเรียนไดนําเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม ๆ มา
ใชในกระบวนการเรียนการสอน เชน Project Approach (กระบวนการเรียนการสอนแบบ
โครงการ) Whole Language (เรียนภาษาแบบองครวม) Child Centre (กระบวนการเรียนการ
สอนที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง) และ Media Literacy (กระบวน การเรียนรูเพ่ือเขาถึงและรูเทา
ทันสื่อตาง ๆ) ดร.วัฒนา มัคคสมัน ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวรรณสวางจิตกลาววา 
การเรียนรูที่แทจริง คือรูแลวเอาไปใช รูแลวเปนประโยชนตอชีวิต ไมใชรูเพ่ือจํามาตอบขอสอบ  
โรงเรียนวรรณสวางจิตจะทําการศึกษาที่ลึกเขาไปในตัวตน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แท 
ๆ ขึ้นมา และเอาไปประพฤติปฏิบัติ  ไมวาจะเปนโจทยคณิตศาสตรที่แฝงไวดวยคุณธรรม  ไม
วาจะเปนดนตรี  ไมวาภาษาไทย การงานพื้นฐานอาชีพ ซึ่งกระบวนการเรียนรูแฝงอยูในทุก
กลุมสาระ เพราะฉะนั้นเด็กที่เรียนในแนวนี้ก็จะตองเปนคนที่ตองตรวจสอบได คิดเปน และ
วิเคราะหได วาอะไรควรไมควร เพราะผานการเรียนการสอนที่ผานการปฏิบัติตลอด สืบคน
ตลอด องคความรูเหลานี้เราเรียกวา “กระบวนการ” จะติดตัวเด็กไปมากกวาเนื้อหาความรู เด็ก
จะไดความเปนนักคนหา ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน เพราะทํางานรวมกับผูอ่ืนอยูตลอดเวลา แต
ครูก็ยังจําเปนตองถายทอด เชนสิ่งที่เปนพ้ืนฐานการอานออกเขียนได การคิดคํานวณ  เด็กที่นี่
ก็จะไดในเรื่องของการคิดวิเคราะห การรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา การแอบอิงอยูกับธรรมชาติ
เปนหลัก นอกจากนี้ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนทักษะกระบวนการคิด โรงเรียน
จัดใหมีการจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตความรูมาใชปองกันและแกปญหา 
ตลอดจนการเนนในทักษะกระบวนการของชีวิต ซึ่งสงเสริมและพัฒนาศักยภาพแหงมนุษย 
แบบองครวมผานการเรียนรูที่ผู เ รียนเปนผูลงมือปฏิบัติในการแสวงหาความรูภายใต
บรรยากาศที่อบอุนและเกื้อหนุนตอการเรียนรู   
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โรงเรียนดรุณสิกขาลัย   ดานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย มี 

พ้ืนฐานมาจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูของเด็ก และบทบาทของเทคโนโลยีที่
นํามาใชในการพัฒนาการศึกษาของ The Future of Learning Group at The Media Lab of 
MIT มาเปนเวลากวา 20 ป ผสมผสานกับประสบการณของมูลนิธิศึกษาพัฒน และมูลนิธิไทย
คม ในการนําแนวทางการเรียนรูนี้มาใช การจัดการศึกษาของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย จึงอยู
ภายใตแนวความคิดหลัก 3 ดานคือ 1.หลักการสรางสรรคดวยปญญา (Constructionism) ของ 
Prof. Seymour Papert แหง The Media Lab of MIT เปนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน   2.หลักการองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ของ Peter M. Senge แหง 
The Sloan School of Management, MIT เปนแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน  3.
หลักการพัฒนาสติตามวิถีพุทธ (Mindfulness Meditation) เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน ครู 
บุคลากร และผูบริหารมีสติ รูจักตนเอง และมีอัตตาต่ํา อันนําไปสูการเปนผูเรียนรูที่ดีได เปน
คนดีและคนเกง โรงเรียนไมไดแบงเด็กออกเปนชั้นเรียนตามลําดับชั้น ที่มีอยูในระบบ
การศึกษา แตแบงตามความพรอมดานกระบวนการเรียนรู โดยพิจารณาจากความสามารถ
ทางการเรียนรู ใหเปน “ผูเรียนรูเปน” โดยแบงเปน 3 ระดับไดแก ขั้นตน (Beginner) ขั้นกลาง 
(Intermediate) และขั้นกาวหนา (Advanced Learner) โดยในขั้นกาวหนานั้น เด็กจะสามารถ
สรางโครงงานของตนเอง ศึกษาขอมูลในเชิงคนควาวิจัยในแนวลึก ประมวลสรุปความรูเปน
การทดลองลงมือปฏิบัติ และสรุปผลเองได   ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โรงเรียนดรุณ
สิกขาลัย มีเปาหมายในการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแนวใหมตาม
ทฤษฏี Constructionism เปนการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา  (ซึ่งเปนหนึ่งใน
หลายวิธีของกระบวนการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545  ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเรียนรู
ตลอดชีวิต) เพ่ือมุงเนนใหผูเรียนทุกคนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะที่
พึงประสงคของตนเปนคนไทยยุคใหม ที่มีทักษะและความสามารถดานการเรียนรู (learning 
skills) และถายทอดใหผูอ่ืนได สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคูกันไดเปนอยางดี 
(Thai-English fluency) มีคุณธรรมจริยธรรม และตระหนักในความเปนไทย มีความ
คลองแคลวทางเทคโนโลยี (technology fluency) เขาไดดีกับวัฒนธรรมที่เปนสากล และ
สามารถพึ่งพาตนเองในสังคมยุคใหมที่เปน Knowledge based  โรงเรียนดรุณสิกขาลัยมี
รูปแบบและขั้นตอนการสรางปญญา 8 ขั้นตอนดังน้ี  เม่ือกระบวนการเรียนรูของโรงเรียนดรุณ
สิกขาลัยยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง จึงใหน้ําหนักกับการเรียนรูจากการสรางสรรคโครงงานของ
นักเรียน จุดเริ่มตนจึงตองมุงไปที่ความสนใจของเด็กนักเรียนเปนสําคัญ  ขั้นตอนแรก 
โรงเรียนแหงน้ีจะใหนักเรียนรวมกันกลุมละประมาณ 6-7 คน เพราะเด็กแตละคนจะมีความ
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สนใจแตกตางกันออกไป 10 คน ก็ 10 เร่ือง ฉะน้ันโรงเรียนจึงตองจัดการกับตรงนี้ ครูหรือ 
facilitator จึงมีบทบาทสําคัญที่จะชวยเชื่อมโยงโครงการของผูที่มีความสนใจใกลเคียงกันเปน
โครงงานขึ้น เม่ือเด็กไดทําในสิ่งที่ตนเองสนใจก็จะสนุก มีความสุขและมีแรงผลักดันที่จะทําให
งานสําเร็จ แมจะมีอุปสรรคมากมายแตก็จะสามารถฝาฝนไปได จากโครงงานที่หน่ึงก็ตอยอด
ทําโครงงานที่ 2 โครงงานที่ 3 ตอไปเร่ือยๆ และที่สําคัญเด็กในโรงเรียนแหงน้ี จะไมไดเรียนรู
เฉพาะโครงงานที่ตัวเองทําเทานั้น แตจะไดเรียนรูโครงงานของเพื่อนๆ ในโรงเรียนไปพรอมๆ 
กันดวย เพราะเมื่อจบโครงงานจะมีการสรุปบทเรียนและนําเสนอใหเพ่ือนๆ ไดเรียนรูรวมกัน  
ขั้นตอนที่ 2 หลังจากมีการตั้งโครงงานในประเด็นที่นักเรียนอยากรูเสร็จแลว ในชวงปดเทอม
เด็กก็จะกลับไปหาขอมูลเพ่ือนํามาวางแผนในการทําโครงงาน ครูก็ตองวางแผนที่จะสอดแทรก
วิชาการ วางแผนเทียบสาระตางๆ เตรียมผูเชี่ยวชาญและทรัพยากรตางๆ จากนั้นก็นําขอมูล
ทั้งหมดเขาสูที่ประชุมเพ่ือบอกเลาวาในโครงงานนี้ จะทําอะไรอยางไรบาง โดยมีครูในโรงเรียน
รวมฟงและเสนอแนะขอคิดดีๆ เพ่ือใหเจาของโครงงาน กลับไปปรับปรุงโครงงานใหสมบูรณ
มากที่สุด หลังจากไดขอมูลครบถวนก็จะเขาสู   ขั้นตอนที่ 3 ครูจะนําขอมูลมาวางแผนรวมกับ
ผูเรียนกอนการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งนักเรียนก็มีสิทธิที่จะเสนอแนะวาอยากทําอะไร อยากเรียน
กับผูเชี่ยวชาญคนไหน หรืออยากจะไปดูงานที่ไหน เพราะแผนที่วางไวสามารถปรับเปลี่ยนได
ตลอดเวลาตามความตองการ ของผูเรียน คราวนี้มาถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอย   ขั้นตอนที่ 4 
คือการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริงจะมีการสรางชิ้นงาน การหาขอมูล เรียนจากผูเชี่ยวชาญ
และของจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เชน นักเรียนอยากเรียนรูเร่ือง
เครื่องปนดินเผา ก็จะมีการบูรณาการวิชาการเขาไปตั้งแตประวัติศาสตรของการทํา
เครื่องปนดินเผา สอดแทรกวิชาสังคมเขาในโครงงานหรือแมแตวิชาคณิตศาสตรเด็กก็เรียนรูได
จากการทําโครงงานตรงนี้เชนกัน หรือนักเรียนอีกกลุมหนึ่งอยากทําโครงงานเรื่องสุนัข เพราะ
อยากเลี้ยงสุนัขมากก็จะไดเรียนรูรายละเอียดเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงทั้งสัตว 2 ขา สัตว 4 ขาวาเปน
อยางไร ในที่สุดนักเรียนกลุมน้ีก็คนพบวาสุนัขพันธุที่เขาอยากเลี้ยงน้ันเปนสุนัขจรจัดมากที่สุด 
ก็เปลี่ยนความคิดไปเลี้ยงสุนัขพันธุอ่ืนที่ดูแลงายกวาในโครงงานสุนัขก็สามารถสอดแทรกวิชา
ศิลปะเขาไปไดโดยการทําเปเปอรมาเชรูปสุนัข บางคนอยากทําโครงงานเกี่ยวกับอนามัยชอง
ปาก ก็จะพาไปนั่งคุยกับทันตแพทยโดยตรง เพราะการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือ
เรียนรูจากของจริง นักเรียนจะมีความเขาใจไดดีกวาการอาน และสามารถนําเสนอใหเพ่ือนๆ 
ฟงได ครูก็จะประเมินไดวาสิ่งที่เด็กทํานั้นครบถวนสมบูรณแคไหน ผานกระบวนการวางแผน 
ทํา ติดตาม ประเมินผล ทบทวน ซึ่งเปนศิลปะในการบริหารจัดการที่ใชกันในองคกรตางๆ แต
ที่ดรุณสิกขาลัยไดใสไวในกระบวนการเรียนการสอน   ขั้นตอนที่ 5 สรุปความรูที่ไดจากการทํา
โครงงานแลวเก็บบันทึกผลงานโดยใชเทคโนโลยี บางคนอาจจะทําเปนวิดีโอ บางคนอาจจะทํา
เปนภาพยนตรสารคดี หรือแผนผังความคิด ทําเปนอนุทินแลวแตความถนัดและความชอบของ
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นักเรียน  ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอผลงาน พอถึงชวงเวลาที่ใกลจะจบโครงงานทางโรงเรียนจะจัด
วันนําเสนอผลงานใหกับนักเรียน โดยเรียกวันน้ันวา Exhibition Day เด็กทุกคนตองทําผลงาน
มาแสดงและตองสามารถนําเสนองานของตัวเองได เพราะถานําเสนอไมไดแสดงวาไมมีความรู
จริง  ขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะหประเมินผล ที่นี่จะใชการประเมินแบบ 360 องศา คือนอกจาก
กิจกรรมที่ใหนักเรียนประเมินตัวเองทุกวันศุกรเพ่ือใหรูจุดออนจุดแข็งของตัวเองแลว เพ่ือนๆ 
และคุณครูจะเขามาชวยดูดวยวานักเรียนแตละคนควรจะปรับปรุงตรงไหนอยางไร ซึ่งไมใชแค
ประเมินผลงาน แตจะประเมินคุณลักษณะเฉพาะตัวของเด็กดวย และที่จะละเลยไมไดคือมีการ
ประเมินการทํางานเปนทีมดวย คุณครูจะทําหนาที่ประเมินและบันทึกผลงานของเด็กสงใหกับ
ผูปกครอง พอแมก็ตองประเมินพัฒนาการของเด็กแตละชวงสงใหกับทางโรงเรียนดวยเชนกัน 
มาถึงขั้นตอนสุดทาย ขั้นตอนที่ 8 การนําความรูที่ไดจากการทําโครงงานมาตอยอดทํา
โครงงานใหม ซึ่งอาจจะลึกขึ้นใหญขึ้นตามหลักการของ Peter Senge นั่นคือ มีกระบวนการ
เรียนรูเปนกนหอยแบบเปด ทุกระบบของการเรียนรูจะสามารถตอยอดทําใหเปนการเรียนรูที่
ลึกและกวางขึ้นไมมีวันจบ ซึ่งการเรียนรูแบบนี้จะนําไปสูการใฝเรียนรูตลอดชีวิตตามเปาหมาย
สูงสุดของการเรียนในระบบ ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน โรงเรียนดรุณสิกขา
ลัย  เปดโอกาสใหเด็กไดประเมินการเรียนรูของตนเองในทุกสัปดาหผานงาน “Show and 
Share” ในวันศุกร ซึ่งเปนกระบวนการใหนักเรียนไดนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาในแตละสัปดาหมา
บอกเลาหรือแสดงใหเพ่ือนและครูไดรับรู โดยการประเมินที่สม่ําเสมอตอเน่ืองนี้ นอกจากจะทํา
ใหเด็กมีโอกาสตรวจสอบการเรียนรูของตนเองแลว ยังเปนการกระตุนใหการเรียนรูใหแกเด็ก
นักเรียนดวย ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสไดรูวา สิ่งใดที่ยังขาดและยังตองเพ่ิมเติมในการเรียนรูของ
ตนเอง ในแตละสัปดาห  การวิเคราะหประเมินผลที่นี่ จะใชการประเมินแบบ 360 องศา 
นอกจากกิจกรรมที่ใหนักเรียนประเมินตัวเองทุกวันศุกรเพ่ือใหรู จุดออนจุดแข็งของตัวเองแลว 
เพ่ือนๆ คุณครูจะเขามาชวยดูดวยวานักเรียนแตละคนควรจะปรับปรุงตรงไหนอยางไร ซึ่ง
ไมใชแคประเมินผลงานแตจะประเมินคุณลักษณะเฉพาะตัวของเด็กดวย และที่จะละเลยไมได
คือ มีการประเมินการทํางานเปนทีมดวย คุณครูจะทําหนาที่ประเมินและบันทึกผลงานของเด็ก
สงใหกับผูปกครอง พอแมก็ตองประเมินพัฒนาการของเด็กแตละชวงสงใหกับทางโรงเรียนดวย
เชนกัน มาถึงขั้นตอนสุดทาย  ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุณสิกขา
ลัย ใหความสําคัญกับการทําวิจัยเปนอยางมากเพราะจะทําใหไดสิ่งใหมๆ ขึ้นมา เพราะการ
เปดตําราสอนตลอดเวลาก็เทากับเปนการเดินตามความคิดของคนอื่นตลอดเวลา แตถามีการ
ทําวิจัยก็จะมีโอกาสนําคนอ่ืน และน่ีคือเหตุผลที่ผูบริหารของโรงเรียนดรุณสิกขาลัยพยายาม
พัฒนาใหสถาบันแหงน้ีใหเปน “Research Center” 

โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา ดานการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนมีเปาหมายการ
เรียนรูเพ่ือปลูกฝงใหเด็กเปนพลเมืองดี  ซึ่งจะเกิดจากการที่นักเรียนมีความรักและความ
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สามัคคีในหมูคณะ   การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบตอหนาที่  การรับฟงความคิดเห็น  การ
แบงปนสิ่งของ การเสียสละ การปกปองสิทธิ์ของตนเองและเคารพสิทธิ์ของคนอ่ืน  มีนิสัยรัก
การอาน  รักการคนควา แสวงหาความรูผานเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีทักษะการคิด  ทักษะทาง
คณิตศาสตร  และสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดเปนอยางดี  การออกแบบ
หลักสูตรการเรียนการสอน จึงเร่ิมจากรายวิชาที่บงบอกทิศทาง  เปาหมาย  ขอบเขตของ
เน้ือหาสาระ ซึ่งครูจะใชเปนขอมูลเบื้องตนเพื่อนํามาออกแบบสรางการเรียนรูบูรณาการโดย
ทําการศึกษาวิเคราะหและทําความขาใจ   เพ่ือระบุความเชื่อมโยงตอเน่ืองของเนื้อหาสาระที่
สัมพันธกันตามธรรมชาติและความเปนจริงขององคความรูชุดนั้นๆ  เพ่ือใหผูเรียนเขาใจถึง
ที่มาที่ไป  ความสําคัญและประมวลภาพรวมของเรื่องราวน้ันๆ ใหหลากหลายมิติไดและ
เชื่อมโยงกับมวลสาระอื่นๆไดดวยตนเอง ทั้งน้ีครูจะเปนผูพิจารณากําหนดโครงเรื่อง เพ่ือให
เหมาะสม โดยจะมีความกวางหรือลึกซึ้งเพียงใดขึ้นอยูกับวัยและภาวะการเรียนรูของผูเรียน
เปนสําคัญ  กระบวนการเรียนรูเนนถายทอดวิธีคิดจากประสบการณจริงระหวางครู นักเรียน
และสื่อจริงจากธรรมชาติ ครูมีหนาที่ออกแบบและสรางแผนการเรียนการสอนซึ่งผสมผสาน
วิธีการเรียนรูอยางหลากหลาย  จัดลําดับกิจกรรมลักษณะตางๆใหสอดคลองเหมาะสมกับ
เนื้อหาและสามารถบรรลุตามจุดประสงคนั้นๆ  โดยที่นักเรียนเปนผูกระทําหรือรวมปฏิบัติ
กิจกรรมเหลานั้นดวยตนเอง   กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจะแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1) 
กิจกรรมหลังเรียน เปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการดานภาษา  ดานการคิด  การวางแผน 
และดานอ่ืน ๆ โดยจัดเปนมุมแตละกิจกรรม  เชน  มุมหมากกระดาน (หมากลอม,หมาก
รุก)  มุมโดมิโน, ภาพตัดตอ  เปนตน  2)กิจกรรมชุมนุม เปนการสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูตาม
ความถนัดของตนเอง 3)กิจกรรม  Learning  Support เปนการชวยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการชา 
และสงเสริมเด็กที่มีพัฒนาการเร็ว สวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activities for Supporting 
Multiple Intelligence) โรงเรียนจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดเกิดการ
เรียนรูทั้งในดานวิชาการและดานคุณลักษณะที่พึงประสงค  สาระสําคัญของกิจกรรมจะอยูใน
ขอบขายเนื้อหาที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  การสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน  และ
การมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โรงเรียนลําปลายมาศ
พัฒนา จัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมอง โดยยึดหลักแนวคิดดังตอไปนี้  1)ไมมีกลยุทธ
หรือเทคนิคใดเพียงอยางเดียวที่จะครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการ
ทํางานของสมองไดทั้งหมด แตตองใชการผสมผสานการจัดประสบการณการเรียนรูใหแก
ผูเรียนอยางหลากหลาย 2)ผลกระทบทางกายภาพหลายๆ ประการ เชน การจัดการกับสภาวะ
ความเครียด โภชนาการ การออกกําลังกาย การพักผอน หรือสุขภาพรางกายโดยรวมของ
ผูเรียนก็สงผลกระทบตอกระบวนการเรียนรูทั้งสิ้น 3)สภาพ แวดลอมในการจัดการเรียนการ
สอนจะตองกอใหเกิดบรรยากาศของความคุนเคย มีความรูสึกปลอดภัย แตกระตุนทาทายให
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เกิดความกระหายตอการเรียนรู บทเรียนจะตองนาตื่นเตนมีความหมายตอผูเรียน และเปด
โอกาสใหผูเรียนมีอิสระ  มีโอกาสเลือก การเรียนรูที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงมากเพียงใดจะสงผล
ทางบวกตอการเรียนรูมากเพียงนั้น  4)การจัดรูปแบบ(Patterning) เปนการจัดระบบและ
จําแนกแยกแยะอยางมีความหมาย ซึ่งผูเรียนจะกระทําอยูโดยตลอด และครูผูสอนไมควร
ขัดขวางกระบวนการดังกลาว 5)อารมณเปนปจจัยที่สําคัญตอการจัดรูปแบบของผูเรียน ผูสอน
จะตองเขาใจถึงอารมณและทัศนคติของผูเรียน 6)ความรูเร่ืองการทํางานของสมองทั้ง 2 ซีกจะ
ชวยใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนการเรียนรูคําศัพท และ
ภาษาอยางมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือนําเอาประสบการณจริงมาใชรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน หลักการทางวิทยาศาสตรทั้งหลายก็ควรที่จะเรียนรูภายใตสภาวะ
แวดลอมทางวิทยาศาสตรที่เปนจริง 7)สมองตอบสนองตอการสื่อความกับทุกประสาทสัมผัส 
ดังน้ันศิลปะ และดนตรีจึงมีอิทธิพลอยางมากตอการเรียนรู 8)ความเขาใจในเรื่องที่เรียนน้ัน 
อาจมิไดเกิดขึ้นในทันทีทันใด ควรใหเวลาในการไตรตรอง 9)ความทรงจําก็เปนสิ่งสําคัญ และมี
ประโยชน ดังนั้นการทองจําบางสิ่งบางอยาง เชนการทองสูตรคูณ 10)การเรียนรูเกิดขึ้นไดจาก
กระบวนการของการปฏิสัมพันธกับประสบการณที่หลากหลาย ผูสอนจึงตองพยายามจัด
กิจกรรมที่เปนกิจกรรมในชีวิตจริงของผูเรียน นอกจากการจัดกิจกรรมในหองเรียนแลว การ
ออกไปทัศนศึกษา การไดพบเห็นของจริง  การเลานิทาน การอุปมาอุปไมย การเลนบทบาท
สมมุติ การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งตางๆ เหลานี้ลวนมีความสําคัญกับการเรียนรูทั้งสิ้น 11)สราง
บรรยากาศการเรียนรูที่กําหนดใหผูเรียนตองคิดและกลาเสี่ยง ใหคาดเดา สรางบรรยากาศการ
เรียนรูที่ปราศจากการขูเข็ญ และ 12)เม่ือตางเรียนรูมากขึ้น ความแตกตางก็จะเพ่ิมมากขึ้น 
สมองของแตละคนก็จะมีความเปนเอกลักษณมากขึ้น  แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา จะเนนบูรณาการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐานการ
เรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนการสอนแบบโครงงาน (The Project Approach) เปน
การสืบคนหาขอมูลอยางลึกตามหัวเรื่องที่เด็กสนใจควรแกการเรียนรู จุดเดนของโครงงานคือ
ความพยายามที่จะคนหาคําตอบจากคําถามที่เกี่ยวกับหัวเรื่อง ไมวาคําถามนั้นจะมาจากเด็ก
หรือจากครู หรือจากครูรวมกับเด็กก็ตาม จุดประสงคของโครงการคือการเรียนรูเกี่ยวกับหัว
เร่ือง มากกวาการเสาะแสวงหาคําตอบที่ถูกตองเพ่ือตอบคําถามที่ครูเปนผูถาม งานโครงการ
จะไมแยกเปนรายวิชา แตจะบูรณาการทุกวิชาเขาดวยกัน  โรงเรียนแหงน้ีมุงเนนการเรียนการ
สอนแบบ "เรียน" ควบคู "การทํากิจกรรม" สนับสนุนใหนักเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง 
ซึ่งสอดคลองกับความสนใจของแตละคน สวนครูทําหนาที่สรางแผนการเรียนการสอนถายทอด
วิธีคิดจากประสบการณจริงระหวางครูและนักเรียน รวมทั้งคอยแนะนําสงเสริมใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง เปนการพัฒนานักเรียนมากกวาแขงขันกันทําคะแนน ที่สําคัญบทบาท
ของครูที่โรงเรียนนี้จะทําหนาที่เปนกัลยาณมิตรแนะนําสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนจะได
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เรียนรูอยางมีความสุขในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม ไดคิดและลงมือปฏิบัติในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองอยางเต็มศักยภาพ ฟูมฟกความมีคุณธรรมปลูกฝงวินัยตั้งแตยังเยาว ทั้งน้ี
ครูจะตองพัฒนาการสอนโดยใชรูปแบบการวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนให
สอดคลองกับวิถีชีวิตความสนใจของผูเรียนและใหนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยี การแสวงหา
ความรูเพ่ือนําวิทยาการสมัยใหมมาประยุกตใชในชีวิตได นอกจากนั้นยังจะมีการประเมินผล
เพ่ือนําไป ปรับปรุงแกไข และพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้นดวย  ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนาจะเนนการ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข และพัฒนานักเรียนมากกวาการประเมินเพ่ือการตัดสินหรือ
แขงขัน   เนนการวัดตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใชเกณฑรูบริคสกอร 
(Rubric Score Technique) และกระทําอยางตอเน่ืองเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  โดยใช
เครื่องมือที่หลากหลายใหครอบคลุมทุกดานทั้งน้ีตองสัมพันธกับกระบวนการเรียนรูและ
ประสิทธิผล การเก็บรวบรวมขอมูลตองทําอยางตอเนื่องและควบคูกับการพัฒนาหรือปรับปรุง
นักเรียน  โดยคํานึงถึงขั้นของการพัฒนาการและรูปแบบการเรียน  (Learning Style)  ของแต
ละคนดวย  การประเมินเนนพัฒนาการในแตละดาน  (Achievement) และความพยายามที่จะ
ทํางานใหสําเร็จตามศักยภาพ (Effort) แลวจัดทําเปนรายงานการพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล
เพ่ือประเมินการผานระดับชั้นนอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา ที่กาวผานชวง
ชั้น 2 (ระดับประถม) ไปสูชั้นที่ 3 (ระดับมัธยม) จะตองนําเสนอโครงงานวิจัยนําเสนอตอครู 
เพ่ือนนักเรียน และผูปกครอง เพ่ือสะทอนถึงความรู ความสามารถ และการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนที่ผานมา 

  
ดานการบริหารงบประมาณที่สงเสริมทักษะการคดิ 
 จากการไปศึกษาขอมูลภาคสนามทั้ง 5 โรงเรียน ในภาพรวมพบวา  

งบประมาณที่จะตองใชเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนเปนงบประมาณที่สูงมาก 
ไมวาจะเปนดานบุคลากรที่จะตองมีการพัฒนา และธํารงรักษาบุคคลกรที่ มีความรู
ความสามารถ  ดานวิชาการที่จะตองสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เชน คากิจกรรมนอกสถานที่ 
หนังสือในหองสมุด  สื่อเสริมการเรียนการสอน แบบฝกการคิด  รวมถึงอุปกรณเทคโนโลยี  
และดานอาคารสถานที่ที่จะตองหองประกอบการ สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาทักษะการ
คิดของนักเรียน 

โรงเรียนรุงอรุณ เปนโรงเรียนเอกชนที่จะตองลงทุนเอง โดยกูเงินลงทุนครั้งแรก 10 
ลานบาทเฉพาะในสวนของอาคาร สิ่งปลูกสราง คาบริหาร และคาจางครู   ตอมาคอยๆ สราง
เพ่ิมทีละหลัง ซึ่งอาคารสถานที่ของโรงเรียนรุงอรุณ สถาปนิกไดออกแบบใหเอ้ือตอการจัดการ
เรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของเด็ก  แตละระดับชวงชั้นจะมีอาคารเปนของตนเอง 
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ออกแบบใหเหมือนบาน สะดวกตอการพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถ  การอบรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค และการดูแลเอาใจอยางทั่วถึง ซึ่งตองใชงบประมาณมากกวา
อาคารเรียนทั่วๆ ไป  ซึ่งทางโรงเรียนแกปญหาโดยอาศัยโครงการจายคาธรรมเนียมลวงหนา 
3 ป ซึ่งทางโรงเรียนมีสวนลดให ตอนแรกมีครู 10 กวาคน นักเรียนไมถึง 100 คน ตอนน้ีมีครู 
140 คน และบุคลากรทั่วไปอีก 80 คน นักเรียน 950 คน ตั้งแตอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยม 6 ซึ่ง
ทุกวันนี้ยังไมคืนทุน สําหรับคาธรรมเนียมการเรียนระดับประถมศึกษาประมาณ 80,000 บาท 
ระดับมัธยมศึกษาประมาณ 100,000 บาท สาเหตุที่เก็บแพงเพราะทางโรงเรียนจัดนักเรียนให
ออกไปทํากิจกรรมภาคสนามบอย และใชครูจํานวนมาก สัดสวนครูกับนักเรียนที่โรงเรียนรุง
อรุณ 1 ตอ 7 ขณะที่โรงเรียนทั่วไปมีนักเรียนหองละ 40-50 คนตอครู 1 คน ชั้นประถมศึกษามี
ครูประจําหองหองละ 2 คนเปนครูดานคณิต-วิทย 1 คน และดานภาษาไทย-สังคมศึกษาอีก 1 
คน นอกจากนี้ยังครูวิชาดนตรีไทย ดนตรีสากล และครูสอนศิลปะ ที่ใชครูหลายคนเพราะเชื่อ
วาครูแตละคนมีความสามารถไมเหมือนกัน  

โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา เปนโรงเรียนเอกชนการกุศล มีเปาหมายเพื่อเปนแบบ 
อยางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สรางเยาวชนใหเปนคนดีของประเทศ ใหเด็กชนบท
มีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพเทาเทียมกับเด็กในเมือง ไมเก็บคาธรรมเนียมการเรียน 
นักเรียนสามารถเขาเรียนที่โรงเรียนแหงน้ีไดโดยวิธีเดียวคือการจับฉลาก บนพื้นฐานความคิด
ที่วาทุกคนไมวารวยหรือจนมีสิทธิเทาเทียมกัน  แตมีขอพิจารณาที่สําคัญคือ ผูปกครองตอง
สามารถรับสงนักเรียนไดทุกวัน และพรอมที่จะใหความรวมมือกับโรงเรียน  โรงเรียนลําปลาย
มาศพัฒนา ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางและการดําเนินการเรียนการสอน
ของโรงเรียน  รวมถึงสนับสนุนโครงการทุนการศึกษานักเรียน โดยมูลนิธิเจมส คลารค แหง
ประเทศอังกฤษตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมาและสิ้นสุดสัญญาการชวยเหลือในป พ.ศ. 2551 
และบริษัทที่จะเขามาชวยเหลือตอไป คือ บริษัทเทมาเส็ก โฮลด้ิง จํากัด อยางไรก็ตามทาง
โรงเรียนก็ไมรอความชวยจากหนวยงานภายนอกเพียงอยางเดียว ไดทํากิจกรรมหลายอยาง
เพ่ือหารายไดมาใชจายในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน โดยการจัดเปนศูนยอบรมผูบริหารและ
ครู  เปนแหลงศึกษาดูงาน  เปนวิทยากรนอกสถานที่ ผูบริหารและครูผลิตหนังสือและสื่อตางๆ
เพ่ือจําหนาย รวมถึงจําหนายของที่ระลึกที่ทางโรงเรียนเปนผูจัดทํา คาใชจายรวมสําหรับเด็ก
นักเรียนเฉลี่ยประมาณ 40,000 บาทตอคนตอป ซึ่งเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับบุคลากร คา
สาธารณูปโภค คากิจกรรมตางๆ ของนักเรียน  คาสื่อและวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการ
สอน นับวาทั้งผูบริหารและคณะครูที่นอกจากจะมีหนาที่จัดการศึกษา อบรมนักเรียนแลว ยัง
ตองชวยกันหาเงินเพ่ือมาสนับสนุนการบริหารงานในโรงเรียนอีกดวย แตดวยใจที่มุงม่ันใน
ความตั้งใจอันแรงกลาที่ทําใหโรงเรียนแหงน้ีเปนตนแบบแหงการจัดการเรียนรูในรูปแบบใหม
ใหแกโรงเรียนอ่ืนๆ 
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โรงเรียนวรรณสวางจิต “สังคมแหงการเรียนรูอยางมีความสุข” กระบวนการเรียนรู
ของวรรณสวางจิต จะอยูในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคลองตองกันกับความสนใจ ความถนัดของ
เด็กตามศักยภาพแหงตน คํานึงถึงความแตกตางและหลากหลายระหวางบุคคล เนนความ 
สําคัญไปที่การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู การพัฒนากระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
การบริหารจัดการ  ความพรอมเผชิญสถานการณ การแกปญหา และการประยุกตใช ความรู 
เรียนรูสิ่งตาง ๆ จากประสบการณตรง ทั้งในสถานการณจําลอง และความเปนจริง ดังน้ันการ
จัดงบประมาณของโรงเรียนจึงมีการจัดลําดับความสําคัญ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทักษะกระบวนการเรียนรู เรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนากระบวนการคิด ดังน้ันปจจัยที่จะ
มาสงเสริมใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ไมวาจะเปนการพัฒนาและธํารงบุคลการ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู การสรางสภาพแวดลอม แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  ใหเด็กรูสึก
เหมือนกับเปนบานของตนเอง  การจัดซื้อหนังสือหรือตํารา  วัสดุอุปกรณที่มีประโยชนตอการ
พัฒนาสมองของเด็ก ฯลฯ ทางโรงเรียนจะจัดงบประมาณใหกับสวนนี้เปนอันดับแรก 

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย  ไดรับเงินทุนและการสนับสนุน จากมูลนิธิศึกษาพัฒน และ
มูลนิธิไทยคมเปนหลัก โดยพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผูมีสวนสําคัญในการผลักดันใหเกิด
โรงเรียนแหงน้ีใหขอมูลวา มูลนิธิไทยคมสนับสนุนทุนประเดิมตั้งแตแรกเริ่มสรางโรงเรียน 
จํานวน 30 ลานบาท และใชพ้ืนที่อาคารสัมมนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี เปนที่ทํา
การ  ปจจุบันนักเรียน 85 คน และครู 35 คน ทางโรงเรียนเก็บคาธรรมเนียมการเรียน 
180,000 แสนบาทตอคนตอป แตทางโรงเรียนยังตองสนับสนุนเด็กตอคนอีกประมาณ 1 แสน
บาท   เปนการลงทุนสรางครู สรางเด็ก ซึ่งผลที่ไดไมสามารถคํานวณเปนตัวเงินได  คาใชจาย
ของโรงเรียนสวนใหญใชไปกับคาจางบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง  การจัด
กิจกรรมสําหรับนักเรียนทั้งในและนอกสถานที่ที่มีมากมาย  สื่อและเทคโนโลยี  หองสมุด และ
หองประกอบการที่ทันสมัย  หนังสือและตําราจากตางประเทศ  เหลานี้เปนการลงทุนเพื่อสราง
สภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู โดยพยายามใหมีกิจกรรมมากมายและหลากหลาย
เพ่ือการเรียนรู  เปนสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่สนับสนุนเพ่ือใหเด็กรูจักคิด รูจักสราง
ความรูขึ้นดวยตัวเอง 

โรงเรียนเพลินพัฒนา กอกําเนิดจากผูรวมเจตนารมณ ประกอบดวย พอแม 
ผูปกครอง นักวิชาการ นักการศึกษา ครู องคกรธุรกิจสรางสรรค คือ บริษัทรักลูกแฟมิลีกรุป 
จํากัด และบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน) รวมกันกอตั้งโรงเรียนเพลินพัฒนาขึ้นมาดวย
ความมุงหวังที่จะสรางคนดีของสังคมไทยที่จะเปนคนเกงในสังคมโลก  งบประมาณชวงแรก
เปนเงินทุนที่ใหความสําคัญกับการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อรองรับ
แนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูผานกระบวนการทางวัฒนธรรม  ซึ่งไดออกแบบโดยคํานึงถึง วิถี
ชีวิตและพัฒนาการของเด็กวัยตางๆ การจัดกลุมอาคารเรียนสรางความรูสึกอบอุน ใกลชิด
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ระหวางกัน อาคารเรียนออกแบบโดยเนนความโปรง อากาศถายเทไดดี หองเรียนขนาดใหญ 
มีพ้ืนที่ทั้งเพ่ือการเรียนรูเชิงวิชาการ และการเรียนรูเชิงอ่ืนๆ สนามหญาสีเขียวและลานอิฐสี
แดงพรอมสําหรับกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกายและกิจกรรมอื่นของชุมชน ดานงบประมาณ
ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา และธํารงรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมี
เจตนารมณที่มีความมุงม่ันและพรอมที่จะทุมเทเพื่อสรางเด็กไทยสายพันธุใหมที่สนุกกับการ
เรียนรู และมีศักยภาพรอบดาน และงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและ
กิจกรรมภาคสนามที่นักเรียนจะไดมีประสบการณตรง 
 
ดานการบริหารงานบุคคลที่สงเสริมทักษะการคดิ 

จากการไปศึกษาขอมูลภาคสนามดานการบริหารงานบุคคลทั้ง 5 โรงเรียน ใน
ภาพรวมพบวา บุคลากรมีความสําคัญมากในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการคดิ ตั้งแต
ผูบริหารที่เปนผูจุดประกาย ผลักดัน สงเสริมและสนับสนุนในทุกรูปแบบ และทุกวิถีทางใหการ
พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนบรรลเุปาหมาย ผูชวยฝายวิชาการ ที่เปนกําลังหลัก ในการ
ผลักดันนโยบายลงสูภาคปฏิบัติและประสานสัมพันธกบับุคลากรทกุฝาย สวนครูผูสอน เปน
บุคคลสําคัญที่อยูใกลชิดเด็กมากที่สุด นักเรียนจะไดรับการพัฒนาทักษะการคิดหรือไม ขึ้นอยู
กับคุณภาพของครูผูสอน ดังนั้นโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาทักษะการคิด เกิด
จากการทํางานประสานสัมพันธ เปนทีมงานที่มีความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน รวมอุดมการณ 
ฝาฟนอุปสรรคจนบรรลุเปาหมายที่องคไดตั้งไว 

โรงเรียนรุงอรุณ เปนทิศทางใหมของการศึกษา ที่ผสานความหลากหลายเพื่อพัฒนา 
การที่สมบูรณ รองศาสตราจารยประภาภัทร นิยม กลาววา “การสอนเด็กไมใชเร่ืองยาก ครู
เปนอยางไร เด็กก็เปนอยางนั้น” ในการพัฒนาครูของโรงเรียนรุงอรุณ มีการฝกอบรมอยู
ตลอดเวลา โดยกอนเปดเทอมจะมีการประชุมครู เพ่ือใหครูไดมีโอกาสทบทวนประสบการณ
ดีๆ ที่ไดพบระหวางสอน เพ่ือจะวางแผนการสอนในเทอมตอไป และใหมานําเสนอทีละกลุม 
เปนการเรียนรูรวมกัน การเรียนรูแบบน้ีทําใหทุกคนไดรับการยอมรับ  การสรางครูและ
บุคลากรที่เปนครูรุงอรุณตองใชเวลา ซึ่งที่โรงเรียนรุงอรุณมีหลักสูตรที่เรียกวา Deschooling 
คือถอดความเปนครูโรงเรียนเดิมออก และrelearning ทําใหครูไดเรียนรูอะไรเปนธรรมชาติ
มากขึ้น ชอบอาน ชอบคิด ชอบวิเคราะห สนุกกับการเตรียมวางแผนการเรียนการสอน หรือ
ถอดรหัสวิชาตางๆใหไปเช่ือมโยงกับชีวิตจริงของใหได จากครูที่ไมคอยคิด ก็ตองมาฝกใหม 
ซึ่งเปนเรื่องที่ยาก และตองใชเวลาในการสรางคนอยางนอย 3 ป ครูถึงจะมีความมั่นใจและ
ภูมิใจในงานที่ทํา  ตอนน้ีโรงเรียนไดเปดโครงการการสอนระดับปริญญาตรี ที่เรียกวา อาศรม
ศิลป  เน่ืองจากโรงเรียนตองการผลิตครู และหาวิธีการเรียนการสอนที่สงเขาไปถึงจิตวิญญาณ 
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ซึ่งเปด 2 คณะ คือคณะศึกษาศาสตร  ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนอยางบูรณาการ
และอีกคณะหนึ่งคือ คณะสถาปตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม 

โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา เพ่ิงเปดดําเนินการมาไดเพียง 5 ป คุณสมบัติของ
ครูผูสอนจึงถูกกําหนดตั้งแตกอนเปดดําเนินการ ครูที่นี่มีอายุเฉลี่ยเพียง 27-30 ปเทานั้น แต
เปนครูที่มีคุณภาพสูง และมีอุดมการณแนวแน  การพัฒนาครูจะเปนในลักษณะแลกเปลี่ยน
เรียนรู และการแสวงหาความรูดวยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรูจะมีการประชุมครูทุกวันหลัง
เลิกเรียนตั้งแต 16.00 น.เปนตนไป เพ่ือแบงปนประสบการณความสําเร็จและปญหาที่พบใน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งที่ประชุมจะไดมีการรับฟง และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
ใหกับเพ่ือนครูดวยกัน สวนการแสวงหาความรูดวยตนเองนั้นเปนหนาที่ของครูผูสอนที่จะ
แสวงหาความรูจากการอานตํารา คนควาจากอินเทอรเนต หรือการรวมอบรมสัมมนาในที่
ตางๆ เพ่ือนํามาปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมใชแนวทางหรือวิธีการสอน
แบบเดิมๆ  ครูมีการสลับสับเปลี่ยนระดับชั้นในการสอน เพ่ือกระตุนใหครูไดแสวงหาความรู
ใหมๆ และมีประสบการณในการแกปญหาที่หลากหลายรูปแบบ ดังน้ันครูที่เคยสอนชั้น
ประถมศึกษาปที่1  ปการศึกษาหนาอาจจะตองไปสอนในชั้นประถมศึกษาปที่ 3  รวมถึงการ
สรางวัฒนธรรมองคกรซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนแนวคิดใหไปสูความสําเร็จ  ที่
โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนาสรางขึ้นโดยอาศัยครูรุนแรกเปนเปนหลักใหกับครูรุนหลังๆ เชน 
การพูดดวยวาจาไพเราะกับนักเรียน  การใชเหตุผลโดยไมใชการลงโทษ การแกปญหาความ
ขัดแยงระหวางเด็ก การใชน้ําเสียงและระดับเสียงกับเด็ก  การรับฟงความคิดเห็นของเด็กฯลฯ 
เหลานี้เปนการหลอหลอมวัฒนธรรมองคกรที่ชวยสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

 
โรงเรียนวรรณสวางจิต ที่โรงเรียนแหงนี้เนนการพัฒนาบุคลากรมาก เพราะเชื่อวา

เด็กๆ เรียนรูจากสภาพแวดลอมและบุคคลที่อยูรอบตัว ดังน้ันวิธีคิดและแบบอยางของผูใหญ
จะสงผลตอเด็กๆ มากกวาคําสอนเสียอีก อีกทั้งการใชวิธีการสอนที่เนนใหเด็กคิดเปน ทําเปน 
สรางสรรคผลงาน รูจักแกปญหา และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดนั้น ครูและผูใหญในโรงเรียนก็ตอง
คิดเปนเสียกอน  ครูที่นี่มีหนาที่เปนผูจัดกระบวนการเรียนรู (Facilitator) หรือเปนผูเอ้ืออํานวย
การเรียนรูใหเด็กผานการเรียนแบบโครงงาน (Project Approach) ที่เด็กสามารถเรียนในสิ่งที่
ตนเองสนใจ โดยมีครูเปนผูใหการชี้แนะบางอยางพอสมควร ครูทุกคนของโรงเรียนวรรณสวาง
จิต จะตองผานการอบรมและพัฒนาตนเองอยูเสมอ ซึ่งวิธีที่ใชในการพัฒนาบุคลากร มี 2 หลัก
ใหญๆ คือ 1. เรียนรูจากการทํางาน 1.1 คนที่เขามาใหม นอกจากจะตองรูเร่ืองกฎ ระเบียบ ขอ
ปฏิบัติเบื้องตนแลว จะตองมาเรียนรูวัฒนธรรมองคกรจากคนที่อยูเดิม ครูใหมจะอยูใน
หองเรียนคูกับครูเกา เพ่ือถายทอดความคิด ประสบการณ วิธีการทํางาน และวัตรปฏิบัติตางๆ 
1.2 ใชการทํางานเปนทีม ตั้งแตระดับผูบริหาร แผนกตางๆทุกแผนก ทั้งฝายการศึกษาและ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

220

ฝายสนับสนุนการสอน รวมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คิดงานสรางงาน แกปญหา สรุป
บทเรียนอยางสม่ําเสมอทั้งกลุมเล็กและกลุมใหญ กระบวนการกลุมน้ี สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร และของเนื้องานตางๆไดเปนอยางดี นอกจากนั้นยังทําใหครูรูถึงประโยชนและ
วิธีการที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนกับเด็กๆ ดวย  2. การอบรม ใชการอบรมกับบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน โดยเนน 2 ดานคือ 1. ทักษะการทํางาน เชน เนนเทคนิควิธีการสอนแบบ
ตางๆ ความรูเกี่ยวกับเด็ก ฯลฯ  2.ดานจิตใจ ชีวทัศน โลกทัศน การทํางานในโรงเรียนน้ัน ตอง
เกี่ยวของกับคนตลอดเวลา ทั้งเด็ก ผูปกครอง เพ่ือนรวมงาน ฯลฯ และคนที่อยูในอาชีพครูตอง
มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางได โรงเรียนวรรณสวางจิตจึงจัดใหมีการอบรมพัฒนาจิตใจ 
รูจัก รูใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน มองโลก มองชีวิตไดกวาง ไดลุมลึก และใชชีวิตไปในทางที่เปน
ประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน เชน มีการสวดมนต นั่งสมาธิ เปนประจําในโรงเรียน  อบรมโยคะ 
เพ่ือบริหารกาย และจิต โดยไดรับความอนุเคราะหจากมูลนิธิหมอชาวบาน อบรมนพลักษณ 
เพ่ือการเขาใจตนเองและเขาใจผูอ่ืน โดยวิทยากรจากสมาคมนพลักษณไทย  อบรมปฏิบัติ
ธรรมกับพระไพศาล วิสาโล องคที่ปรึกษาโรงเรียน มีการฝกสติ ทําสมาธิภาวนา ทํากิจกรรม
กลุม ฟงธรรมจากพระอาจารย ทําใหไดขอคิดอันเปนประโยชนแกการดํารงชีวิตและการทํางาน
มาก ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือใหเราไดบุคคลที่ดี มีคุณภาพ เพ่ือสรางเด็กๆ ใหเปนคนดี มีคุณภาพเปน
พลเมืองที่ดีของโลกใบนี้ 

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย  การศึกษาแนวใหมซึ่งเปนโรงเรียนในฝนของคนหลายคนจะ
ไมสามารถนําเด็กไปสูการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการสรางสรรคใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ได  หาก 
'ครู' ยังมีวิธีคิดและใชวิธีการสอนแบบเกา กระบวนการคัดสรรบุคลากรจึงเปนสิ่งที่ทางโรงเรียน
ใหความสําคัญ  ครูที่นี่เปน facilitator ซึ่งไมใชครูในความหมายเดิม ที่จะตองสอน แตคือผูที่
อํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหกับเด็ก และที่สําคัญครูตองเปนคนรักเด็ก เพราะเด็กที่นี่
ถูกกระตุนใหถาม ใหตั้งขอสงสัย จะรําคาญไมได สติจึงเปนเรื่องสําคัญอยางมาก ดังนั้น เม่ือรับ
ครูเขามา กิจกรรมแรกคือตองไปอบรมฝกสมาธิ ฝกสติ และระหวางป หากพบวาคนไหน
เครียดเกินไปก็จะใหพักไปฝกสมาธิใหจิตสงบสบาย เพราะเราถือวาหากครูจิตใจขุนมัวแลวจะ
ทําใหเปาหมายของโรงเรียนบิดเบี้ยวไป  คนที่เขามาเปนครูที่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย จบสาขา 
วิชาใดมาก็ได แตตองจบปริญญาตรีมาเปนอยางนอย ในเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.7 มีความ 
สามารถในการใชภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอรไดดี ครูที่นี่สวนใหญอยูในวัยหนุมสาววัยอายุ
ประมาณ 26-28 ป  บางคนจบปริญญาโทดานจิตวิทยาคลินิก ทํางานเปนนักจิตวิทยากอน
มารวมงานที่นี่  บางคนจบจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บางคนจบปริญญาโท
ดานวรรณกรรมเด็กจากประเทศออสเตรเลีย   บางคนจบปริญญาโทจากคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  บางคนจบจากคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  บางคนจบปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร และกําลังตอปริญญา
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โทดาน MIT จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ดวยวัยและบุคลิกของครู ที่เปน
เสมือนเพ่ือน เหมือนพ่ี เม่ือเขาไม 'กลัว' หรือ 'เกรง' คําถามก็เลยเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา  “สุรัตน แทนประเสริฐกุล” หรือที่นักเรียนเรียกกันติดปากวา ครูออ ผูดูแลงาน
พัฒนาบุคลากร การจัดการในโรงเรียน และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ไมใชการเรียน
การสอนทั่วไป บอกถึงระบบของการจัดการภายในโรงเรียนแหงน้ีวา เร่ิมตั้งแตการคัดบุคลากร
ที่จะมาเปน facilitator ทางโรงเรียนจะพิจารณาเนื้อหาหลักที่ตองการผูเชี่ยวชาญดานนั้นมา
ดูแล ซึ่งก็มีหลากหลาย เชน สาขาฟสิกส วิศวกรรม โบราณคดี เคมี วิทยาศาสตร 
ประวัติศาสตรแตที่เนนมากคือ ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาเด็กจะมีหลายคน ขึ้นอยูกับ
ความสามารถของ facilitator แตละคน สวนคนที่จบดานศึกษาศาสตรหรือครุศาสตรก็มีรับเขา
มาบางในบางสาขา เพราะทางผูบริหารเกรงวาจะไปยึดติดกับระบบการเรียนการสอนใน
โรงเรียนปกติ ที่สําคัญคนที่เขามาเปน facilitator จะตองพรอมที่จะเรียนรูไปพรอมๆ กับเด็กใน
ระยะเริ่มตนอาจจะเปน Co-facilitator เปนผูสนับสนุน lead facilitator ผานการเทรนนิ่งกอน 6 
เดือน แลวในแตละสัปดาหจะตองมานั่งคุยกันวาไดเรียนรูอะไรบาง อะไรที่ลมเหลว อะไรที่
ประสบความสําเร็จ เปนการพูดคุยกันเหมือนกับมีพ่ีเลี้ยงที่คอยแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวาง 
facilitatorที่มีอายุใกลเคียงกัน และเม่ือทางโรงเรียนพิจารณาแลววา facilitator คนนั้นสามารถ
ขึ้นมาเปนผูนําไดแลว ก็จะใหเขาไปดูแลในแตละโครงการ ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน คือ สวน
ของเน้ือหาหลักของโครงงาน สวนกระบวนการเรียนรู และการบูรณาการแลวคอยๆ สับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไป ไมมีการยึดติดวาอยูกับเด็กกลุมไหนแลวตองอยูกับเด็กกลุมน้ันทุกครั้งที่โปร
เจ็กตตางๆ ถูกเซตขึ้น ก็จะตองมาดูจุดแข็งของ facilitator แตละคนวาเชี่ยวชาญดานไหน เด็ก
ตั้งแต ป.1 ถึง ป.6 มีสิทธิ์เลือกที่จะอยูโครงงานไหนก็ไดตามความสนใจ ซึ่งแนนอนวาเด็กแต
ละวัยจะมีศักยภาพในการเรียนรูที่ไมเทากัน ฉะนั้นในแตละโครงการจะมีชวงที่เทรนในเรื่อง
เดียวกัน และชวงที่เด็กโตตองเรียนรูเพ่ิมเติม 

โรงเรียนเพลินพัฒนา เปนโรงเรียนแนวใหม ในการรับสมัครครูในตําแหนงตางๆ 
นอกจากจะกําหนดคุณสมบัติตามสาขาวิชาแลว ยังกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ 1)รักงาน
ดานการศึกษาและพรอมที่จะรวมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม 2)ไมจําเปนตองมีใบ
ประกอบวิชาชีพครูในเบื้องตน 3)เปนผูใฝรู  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พรอมที่จะพัฒนา
ตัวเองอยูเสมอ 4)มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย อดทน  5)มี
ทัศนคติดีตองานและองคกร และ 6)มีความรู ทักษะการใชคอมพิวเตอร  และภาษาอังกฤษ 
สวนในดานการพัฒนาครูที่เกี่ยวของกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู โรงเรียนมีแผนงาน
สําหรับพัฒนาครูดังน้ี ก) แผนงานเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูเพลินพัฒนา 
ประกอบดวย โครงการจิตวิญญาณความเปนครู และพฤติกรรมความเปนครู โครงการเขาใจ
เด็ก โครงการเรียนรูแบบเพลินเพลิน โครงการสภาพพื้นที่และชีวิตประจําวัน และโครงการ
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ปฏิสัมพันธ ข)แผนงานเสริมสรางความรูครู ประกอบดวย โครงการทํางานใหเปนการจัดการ
ความรู ค) แผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพดานสาระวิชาของครู ประกอบดวย 
โครงการสอบวัดระดับความรู โครงการเพิ่มพูนทักษะความรูในหัวขอที่เกี่ยวเนื่องกับหนวยวิชา
ที่ดูแลรับผิดชอบ  สวนเทคนิคการบริหารงานบุคคลเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทํางานของครูมี
ดังน้ี 1)ผูบริหาร และวิธีการบริหารจะตองสงเสริมใหบุคลากรสามารถทํางานของตนใหเปน
กระบวนการเรียนรู   2)มุงพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการจัดปรับและจัดวางระบบการทํางานให
เปนการวิจัย และพัฒนาตนเองในระหวางการทํางานอยูเสมอ และ 3) ความสัมพันธในงานและ
การเรียนรูเนนความเปนมนุษย และความเปนพ่ีเปนนองเปนสําคัญ 

 
ดานการบริหารทั่วไปที่สงเสริมทักษะการคิด 
จากการไปศึกษาขอมูลภาคสนามดานการบริหารทั่วไป ทั้ง 5 โรงเรียน ในภาพรวม

พบวา เปาหมายและทศิทางของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู และ
ทักษะการคิด มีความเดนชดัโดยถูกบรรจุอยูในวิสัยทศัน กระบวนการบริหาร กิจกรรมการ
เรียนรูทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการบูรณาการความรูตางๆ 
ที่หลากหลายและการประยกุตการปฏิบตัเิขาดวยกัน 

โรงเรียนรุงอรุณ  ถูกกอตั้งขึ้นจากความรวมมือรวมใจของคณะผูกอตั้ง ซึ่งมีความมุง
หมายที่จะกอใหเกิดสถาบันแหงการเรียนรู เปนทิศทางของการศึกษาไทย มีผูอํานวยการ
โรงเรียนดูแลทั้งดานงานวิชาการ และการบริหารจัดการ โดยมีรองผูอํานวยการโรงเรียนชวยใน
ดานการบริหารจัดการ พรอมกันน้ันในแตละโรงเรียนยอย มีครูใหญเปนผูดูแลโรงเรียนละ 1 
คน โดยครูใหญมีหนาที่สรางความเขาใจในภาวะความเปนครู การทํางานเปนทีม รวมทั้งการ
นําเนื้อหามาสูการสอนซึ่งเปนการเรียนรูอยางบูรณาการ ในการทํางานมีการประชุมรวมกันทั้ง
ในระดับโรงเรียนยอย ระดับชั้น และเฉพาะสายวิชา  โรงเรียนรุงอรุณใชหลักธรรมในการ
บริหารจัดการ คือ เมตตาธรรม สาราณียธรรม กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ เปนพื้นฐาน 
เน่ืองจากโรงเรียนมีเปาหมายใหนักเรียนเรียนรูอยางเปนองครวม ดังน้ัน สภาพแวดลอมของ
โรงเรียนจึงเนนความเปนธรรมชาติเปนพ้ืนฐาน เพ่ือกระตุนใหนักเรียนในแตละวัยใชเปน
หองเรียนธรรมชาติเพ่ือบูรณาการการเรียนรูดวยตนเอง อาคารถูกออกแบบใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมเพ่ือเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกหองเรียน และนํา
นักเรียนออกนอกสถานที่ในชุมชนทองถิ่น เพ่ือการเรียนรูและสัมผัสของจริง โรงเรียนรุงอรุณ
ยังเปดโอกาสใหมีการทํางานรวมกันอยางใกลชิดระหวางผูปกครอง ครู และบุคลากร มี
กิจกรรมรวมกันที่หลากหลาย เชนหอง Occupational Theory ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยการริเร่ิมของ
ผูปกครอง เพ่ือพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษ หรือโครงการเงินฝากเพื่อการศึกษา เปนตน 
ในการจัดอาหาร โรงเรียนจะคํานึงถึงคุณภาพทางโภชนาการเปนหลัก อีกทั้งยังมีความพรอม
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ในการจัดสื่อและตําราเรียนเพ่ิมเติม ใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนโดยโครงการตําราฯ ของ
โรงเรียนเอง 

โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา ไดกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนไววา  “ผูเรียนเรียนรู
อยางมีความสุข เต็มศักยภาพ เปนคนดีและคนเกง สอดคลองกับวิถีชีวิตและกลมกลืนกับ
วิทยาการสมัยใหม สูความเปนมนุษยที่สมบูรณ พรอมดวยคุณธรรม ภูมิปญญา และสํานึกใน
ความเปนพลเมืองดี” โดยมีเปาสูงสุด คือ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
ซึ่งหมายถึงการพัฒนานักเรียนใหมีความฉลาดทั้ง 4 ดาน คือ 1)ความฉลาดทางดานรางกาย 
(PQ : Physical Quotient) คือการที่นักเรียนสามารถรักษารางกายใหสมดุล ใชรางกายในการ
ดําเนินชีวิตอยางปกติราบรื่น ถึงแมบางคนจะเกิดมาพรอมกับความพิการก็ตาม 2) ความฉลาด
ทางดานการคิด (IQ : Intellectual Quotient) สามารถพัฒนาความสามารถดานนี้ใหสูงขึ้นได 
เชน พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ความสามารถในการเขาใจและตีความสิ่ง
ตางๆ การใชภาษาสรางมโนภาพ เปนตน 3)ความฉลาดทางดานอารมณ (EQ : Emotional 
Quotient) เปนพ้ืนฐานสําคัญตอการดําเนินชีวิตอยูในสังคมมากกวาความฉลาดทางสติปญญา 
4)ความฉลาดทางดานจิตวิญญาณ (SQ : Spiritual Quotient) เปนการแสวงหาความหมาย
ของชีวิต เขาใจความหมายของการมีชีวิตอยู มองเห็นความงามของสรรพสิ่ง นอกจากนี้
โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนาไดสรางบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ดังน้ี 1) 
สรางกัลยาณมิตรใหเกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งแสดงออกดวยการสบตา กลาวคําชื่นชม ใชคําพูดดาน
บวก การสัมผัส โอบกอดและใหความรัก 2)ใชการเลาเรื่องที่ดี ทําใหเด็กเกิดจินตนาการ มี
อารมณรวมและผอนคลาย 3) การใชแสงและสี เนนโทนเย็น เชนสีเขียว สีฟาจะทําใหคลื่น
สมองต่ํา 4)ฝกสมาธิ เพราะเมื่อเด็กมีสมาธิจดจอ ความถี่คลื่นสมองจะต่ําและถาเด็กสามารถคง
สมาธิไดยาว ก็จะทําใหเกิดการเรียนรูไดดี 5) ใชดนตรีชวยในการพัฒนาสมอง ดนตรีที่มีคลื่น
ความถี่ต่ํา จะทําใหสมองของผูฟงลดความถี่ลง เชนเสียงพระฤๅษีสวด เพลงSpa  เพลง
Mantra เปนตน 6) ใหเด็กดื่มน้ําบอยๆ เพราะสมองจะแสดงอาการขาดน้ําไดเร็วกวารางกาย
สวนอ่ืน อาการสมองขาดน้ํา เชน เครียด สมองออนลา คิดอะไรไมออก  7) อาหารประเภท
คารโบไฮเดรตจะทําใหรูสึกสบายและหลับงาย 8) หายใจรับอากาศบริสุทธิ์ เพราะสมองใช
ออกซิเจน 1 ใน 4 ของออกซิเจนที่เราหายในเขาไป 9) การเคลื่อนไหวเพ่ือบริหารสมอง (Brain 
Gym) เปนกิจกรรมที่ชวยลดความเครียดของสมอง 10) กลิ่นหอมบางอยางชวยทําใหสมอง
และกลามเน้ือผอนคลายชวยกระตุนการไหลเวียนของโลหิต และ11) ฝกโยคะ เพ่ือฝกควบคุม
ตนเองทางดานรางกายและจิตใจ 

โรงเรียนวรรณสวางจิต  สังคมแหงการเรียนรูอยางมีความสุข ไดกําหนดวิสัยทัศนไว
วา เปนผูนําทางความคิด จิตวิญญาณ และการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โดยการจัด
กระบวนการเรียนรูอยางมีความสุข เปนแหลงภูมิปญญาทางการศึกษา บนวิถีไทยสูระดับ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

224

สากล เพ่ือสรางเด็กไทยใหเกิดศักยภาพสูงสุด อยางเปนองครวม ใหมีปญญาพัฒนาชีวิต  ดวย
พันธกิจ ที่มุงเนนการวิจัยและพัฒนา เผยแพรกระบวนการเรียนรูอยางมีความสุข บนวิถีไทยที่
กอใหเกิดปญญาแท กิจกรรมการเรียน การสอน สอดคลองกับวัยและความสนใจ เพ่ือ
พัฒนาการของผูเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุมพัฒนาการบริหาร จัดการ ใหมีประสิทธิภาพ
บนแนวทาง การทํางานแบบมีสวนรวมของนักเรียน ผูปกครอง บุคลากร ชุมชน มีความรู เปน
เจาของโรงเรียนพัฒนาบุคลกรใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีความรู ทักษะและจิต
วิญญาณงดงาม ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเติบโต
พัฒนาการของมนุษยเปน 4 มิติดวยกัน กลาวคือ 1) ความเจริญทางรางกายมนุษยควรจะมีสุข
พลานามัย สมบูรณแข็งแรงปลอดจากโรคพยาธิที่คอยเบียดเบียน  2) ความเจริญทางสังคม 
การอบรมบมเพาะเพ่ือความสัมพันธกับสมาชิก และองคประกอบอ่ืนๆ ในสังคมอยางถูกตอง
เหมาะสม ไมแปลกแยก  3) ความเจริญทางจิตใจ พัฒนาการทางอารมณ ความรูสึกเปนผูมีจิต
สมบูรณ ไมบกพรองทางอารมณหรือสมาธิ  และ 4) ความเจริญทางปญญา มีความสามารถที่
จะสรางความงอกงาม ทางดานความคิดความอานสรรคสราง ความรูอยางมีพุทธิปญญา 

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยความรวมมือระหวางมูลนิธิไทยคม  มูลนิธิศึกษาพัฒน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ The Media Lab of Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา  กอตั้งขึ้นโดยการนําทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือ
สรางสรรคดวยปญญา (Constructionism) มาใชอยางเต็มรูปแบบ ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริงในเรื่องที่ตนเองสนใจผานโครงงาน อันเปนความแตกตางอยางเดนชัดของโรงเรียน
นี้ และเด็กทุกคนยังไดเรียนรูเรื่องอ่ืนๆไปดวยพรอมกัน โดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
เทคโนโลยี วิชาการตางๆ รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทยเขาไปในทุกโครงงาน 
เพ่ือนําไปปฏิบัติใหเกิดการเรียนรูและปญญาอยางยั่งยืน โดยกําหนดวิสัยทัศนวา เรียนรูตลอด
ชีวิต คิดหาประสบการณ สรางสรรคดวยปญญา กาวหนาสูสากล  ดวยพันธกิจที่ผานการวาง
แผนการจัดการศึกษาที่แตกตางที่ชัดเจน คือการเรียนรูผานการทําโครงงาน ที่มุงเนนใหผูเรียน
พัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในเรื่องที่ตนเองสนใจ และบูรณาการวิชาการ
ตางๆ ไปพรอมๆ กับพัฒนาทักษะ 5 ดานคือ 1) IQ (Intelligence Quotient) ทักษะในเรื่อง
กระบวน การคิด กระบวนการเรียนรู มีความเฉลียวฉลาด และใฝหาความรูอยางตอเน่ืองฉลาด  
2) EQ (Emotion Quotient) การพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง และมีความมั่นคงทางอารมณ  3) 
AQ (Adversity Quotient) พัฒนาทักษะในการแกปญหาที่ไมเคยพบมากอน และการเผชิญ
สถานการณที่หลากหลาย ใหผูเรียนสามารถปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลง และทํางานภายใต
สภาวะความกดดันไดดี 4) TQ (Technology Quotient) พัฒนาความคลองแคลวในการใช
เทคโนโลยี และรูจักการเลือกใชเทคโนโลยีตางๆ ใหเหมาะสมกับความตองการ และ 5) MQ 
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(Morality Quotient) การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม ใหผูเรียนมีจิตใจงดงาม รูจัก
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี และอยูในสังคมความรูไดอยางมีความสุข 

โรงเรียนเพลินพัฒนา เปนโรงเรียนที่มีลักษณะเปนชุมชนแหงการเรียนรู ที่เรียนผาน
กระบวนการทางวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงกระบวนการปฏิสัมพันธ เชนการทํางาน การเรียน การ
สอน การเขามามีสวนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความชวยของทุกคนชุมชนในชุมชนแหงน้ี 
อันจะกอใหเกิดการสรางสรรคความรู ความเขาใจ และความเชื่อใหมๆ  โรงเรียนเพลินพัฒนามี
นโยบายใหผูปกครองเขามาเปนหุนสวนทางการเรียนรู รวมกับทางโรงเรียน มีการจัดหองเรียน
พอแมเพื่ออบรมและสรางความเขาใจในการพัฒนาตามวัย รวมถึงองคความรูตางๆ ที่จะเขามา
ชวยเสริมการเรียนรูของเด็ก พรอมกับประสานความรวมมือระหวางครูและผูปกครองไป
ดวยกัน นอกจากนั้นยังมีการจัดบรรยากาศและพื้นที่ที่เอ้ือใหเกิดการพบปะกันทั้งระหวาง
ผูปกครองดวยกัน นอกจากนั้นยังมีการจัดบรรยากาศและพื้นที่เอ้ือใหเกิดการพบปะกันระหวาง
ผูปกครองดวยกันเองตามจุดตางๆ ทําใหผูปกครองไดพูดคุย ทําความสนิมสนมหรือ
แลกเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดู หรือการเสริมและปรับปรุงพฤติกรรมของลูกๆ ในบางโอกาสโรงเรียน
เปดโอกาสใหผูปกครองเขามาชวยงานของโรงเรียน หรือสอนนักเรียนเปนบางครั้งบางคราว  
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง  “ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน” มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาองคประกอบและพัฒนาตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน  เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูบริหารในการบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน  ตัวอยางงานวิจัยในครั้งน้ี เปนผูบริหารสถานศึกษาที่อยูใน
สถานศึกษา ที่ผานการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)  ที่ไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 1 ระหวางป 2544-2548  และไดผล
ประเมินระดับดี ในทุกมาตรฐานการชี้วัด จํานวน 222 คน   และโรงเรียนที่มีความโดดเดน
ที่สุดของประเทศ ในดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน เพ่ือยืนยันองคประกอบและตัว
บงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดในภาคสนาม จํานวน 5 โรงเรียน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี มี 4 ประเภท คือ 1) แบบสัมภาษณผูบริหาร
สถานศึกษาแบบมีโครงสราง(Structured Interview) ใชเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาของสถานศึกษาที่ผานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 1 ระหวางป 
2544-2548 ที่ไดผลประเมินดี ในทุกมาตรฐานการชี้วัดจํานวน 91 โรงเรียน 2) แบบตรวจสอบ
รายการสําหรับผูทรงคุณวุฒิ (Check list) ใชเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคลอง 
และความตรงเชิงเน้ือหาขององคประกอบและตัวบงชี้ พรอมทั้งขอเสนอแนะ และขอแกไข
เพ่ิมเติมของตัวบงชี้ใหมีความเหมาะสมและสมบูรณยิ่งขึ้น 3) แบบสอบถามความคิดเห็น
ผูบริหารสถานศึกษา (Questionnaires) ใชเพ่ือวิเคราะหความเปนไปไดและพัฒนาตัวบงชี้การ
บริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน โดยครั้งที่1 ใชแบบสอบถามนี้เพ่ือ
วิเคราะหหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย  และครั้งที่ 2 ใชเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
ผูบริหารถึงความเปนไปไดของตัวบงชี้ที่ชวยสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน และ 4) แบบ
ตรวจสอบรายการเพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม (Check list)ใชในการศึกษาภาคสนามเพื่อ
ตรวจสอบขอมูล และเปนการยืนยันขอมูลถึงความเปนไปไดของตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา
ที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

การวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยมีดังน้ี 1) วิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหาร ใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)   
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2) วิเคราะหขอมูลตรวจสอบ ความสอดคลอง และความเหมาะสมของตัวบงชี้ จาก
ผูทรงคุณวุฒิ (Index of Item Objective Congruence : IOC) 3) วิเคราะหสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม ใชคารอยละ (%)  4) วิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยใชสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha coefficient) 5) วิเคราะหเพ่ือยืนยันองคประกอบและตัวบงชี้ความคิดเห็น
ผูบริหารสถานศึกษาของกลุมตัวอยาง  เกี่ยวกับตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน โดยผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาทําการตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูล
ทางสถิติและแปรผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียร
สันดวยโปรแกรมคอมสําเร็จรูปและ วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis : CFA) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง  และ6)  วิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษในภาคสนาม โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
 
 

สรุปผลการวจิัย 
 

ผลการวิเคราะหเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบวา ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
ประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 ดาน  28 องคประกอบยอย และ 151 ตัวบงชี้ คือ 1) ดาน
การบริหารวิชาการ ประกอบดวย 11 องคประกอบยอย 83 ตัวบงชี้ ซึ่งมีการเรียงลําดับ
องคประกอบยอยจากมากไปนอย ดังนี้  องคประกอบยอยการพัฒนากระบวนการเรียนรู  มี 
12 ตัวบงชี้  องคประกอบยอยการพัฒนาหลักสูตร มี 9 ตัวบงชี้  องคประกอบยอยการพัฒนา
แหลงเรียนรู มี 11 ตัวบงชี้  องคประกอบยอยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มี 5 ตัวบงชี้  องคประกอบยอยการนิเทศการศึกษามี 7 ตัวบงชี้  องคประกอบ
ยอยการสงเสริมความรูดานวิชาการแกครอบครัวและชุมชน มี 7 ตัวบงชี้  องคประกอบยอย
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี มี 6 ตัวบงชี้  องคประกอบยอยการแนะแนวมี 9 ตัว
บงชี้    องคประกอบยอยการวัดประเมินผลและการเทียบโอนมี 9 ตัวบงชี้    องคประกอบยอย
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี 4 ตัวบงชี้  และองคประกอบยอยการประสานความ
รวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น มี 4 ตัวบงชี้   

2) การบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 6 องคประกอบยอย 18 ตัวบงชี้ มีการ
เรียงลําดับองคประกอบยอยจากมากไปนอย ดังน้ี องคประกอบยอยการจัดสรรงบประมาณ
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เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด มี 2 ตัวบงชี้  องคประกอบยอยการจัดตั้งและเสนองบประมาณเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดมี 4 ตัวบงชี้  องคประกอบยอยการบริหารการเงินเพ่ือสงเสริมทักษะการ
คิดมี 3 ตัวบงชี้  องคประกอบยอยการบริหารพัสดุและทรัพยสินเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด มี 3 
ตัวบงชี้  องคประกอบยอยการตรวจสอบติดตามประเมินผลรายงานผลการใชเงินและผลการ
ดําเนินงานมี 3 ตัวบงชี้  และ องคประกอบยอยการระดมทรัพยากรและลงทุนเพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดมี 3 ตัวบงชี้   

3) ดานการบริหารงานบุคคลประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 16 ตัวบงชี้ มีการ
เรียงลําดับองคประกอบยอยจากมากไปนอย ดงนี้ องคประกอบยอยการวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนงเพื่อสงเสริมทักษะการคิด มี 3 ตัวบงชี้    องคประกอบยอยการเสริมสราง
ในการปฏิบัติราชการเพื่อสงเสริมทักษะการคิด มี 10 ตัวบงชี้    และองคประกอบยอยการสรร
หาและการบรรจุแตงตั้งเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด มี 3 ตัวบงชี้   

4) ดานการบริหารทั่วไปประกอบดวย 8 องคประกอบยอย 34 ตัวบงชี้ มีการ
เรียงลําดับองคประกอบยอยจากมากไปนอย ดงน้ี องคประกอบยอยการจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองคกรที่สงเสริมทักษะการคิดมี 3 ตัวบงชี้  องคประกอบยอยการวางแผนการ
บริหารการศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดมี 3 ตัวบงชี้    องคประกอบยอยการสงเสริมงาน
กิจการนักเรียนที่สงเสริมทักษะการคิด มี 4 ตัวบงชี้  องคประกอบยอยการพัฒนาระบบและ
เครือขายระบบขอมูลสารสนเทศที่สงเสริมทักษะการคิด มี 4 ตัวบงชี้    องคประกอบยอยการ
ประชาสัมพันธการศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดมี 4 ตัวบงชี้    องคประกอบยอยการดูแล
อาคารสถานที่และสภาพแวดลอมที่สงเสริมทักษะการคิดมี 3ตัวบงชี้    องคประกอบยอยงาน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดมี 9 ตัวบงชี้    และองคประกอบยอยการ
ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด มี 4 ตัวบงชี้   
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อภิปรายผล 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะ

การคิดของนักเรียน ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้ 
 
1. องคประกอบ และตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของ

นักเรียน   
1.1 ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวาตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะ 

การคิดของนักเรียนมีทั้งหมด 151 ตัว  ซึ่งครอบคลุม 4 องคประกอบหลัก และ 28 
องคประกอบยอย และจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันองคประกอบหลัก พบวา  
องคประกอบดานบริหารงานบุคคล องคประกอบดานบริหารงบประมาณ และองคประกอบดาน
บริหารทั่วไป พบวาองคประกอบดานบริหารวิชาการ องคประกอบดานบริหารงบประมาณ
องคประกอบดานบริหารงานบุคคล  และองคประกอบดานบริหารทั่วไป สงผลตอสามารถใน
การสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน  แสดงใหเห็นวาในการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน ทั้ง 4 ดานมีความสัมพันธ สงผล และสนับสนุนตอกัน  สอดคลอง
กับอัญชลี โพธิ์ทอง และสมศักดิ์ คงเที่ยง กลาววา งานที่ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตอง
ดําเนินการในโรงเรียนมีอยู 6 งาน งานวิชาการเปนงานหลัก สวนงานอื่นๆ เปนงานที่สนับสนุน
ใหการดําเนินงานวิชาการสมบูรณยิ่งขึ้น  สอดคลองกับกรมสามัญศึกษาไดระบุวา งานวิชาการ
ถือเปนหัวใจสําคัญของบริหารกิจกรรมในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  งานวิชาการ
เปนงานหลักของโรงเรียนทั้งในแงการบริหารและการปฏิบัติงาน ที่ผูบริหารจะตองให
ความสําคัญเปนอันดับแรก และตองเอาใจใสอยางสุดความสามารถ เพราะผูบริหารโรงเรียน
เปนบุคคลสําคัญในการดําเนินการ และมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย 
วัตถุประสงค การวางแผนงานโรงเรียน การควบคุมกํากับติดตามและนิเทศอยางเปนระบบ 
สอดคลองกับกรอบแนวคิดของแมคกวินเนส (McGuinness)  ที่กลาววาในการสงเสริมทักษะ
การคิด ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูกําหนดกรอบเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดให
ชัดเจนตามเปาหมายที่ตองการ   และยังสอดคลองกับกรอบแนวคิดของ โกลดิ้ง (Golding)  ที่
กลาววาสิ่งที่ครูใหญจะตองทําเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในโรงเรียน คือ ตองทําใหทุกคนแนใจวา 
การพัฒนาทักษะการคิด เปนเปาหมายหลักของโรงเรียน   สวนคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดกําหนดกรอบแนวคิดบทบาทของผูบริหารในการขับเคลื่อนทักษะการคิดสู
หองเรียนวา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองตระหนัก และใหความสําคัญในการขับเคลื่อนทักษะ
การคิดสูหองเรียน  มีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการคิด  และมีความรู 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

230

ความเขาใจในเรื่องกระบวนการคิด  สามารถนําครูได   ดังน้ันการบริหารวิชาการจึงเปนภาระ
งานหลัก และสําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
 1.2  เม่ือพิจารณาองคประกอบดานการบริหารวิชาการ  อันประกอบดวย 83 ตัวบงชี้ 
ครอบคลุม 11 องคประกอบยอย ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญขององคประกอบยอยจากมากไป
นอย ดังนี้ องคประกอบยอยการพัฒนากระบวนการเรียนรู  องคประกอบยอยการพัฒนา
หลักสูตร  องคประกอบยอยการพัฒนาแหลงเรียนรู องคประกอบยอยการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา องคประกอบยอยการนิเทศการศึกษา องคประกอบยอยการ
สงเสริมความรูดานวิชาการแกครอบครัวและชุมชน องคประกอบยอยการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี องคประกอบยอยการแนะแนว องคประกอบยอยการวัดประเมินผลและการ
เทียบโอน องคประกอบยอยการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และองคประกอบยอยการ
ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น จากผลการวิเคราะห
องคประกอบและตัวบงชี้เชิงยืนยันดังกลาวสอดคลองกับกรอบแนวคิดของคณะกรรมการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการ ศึกษาไดกําหนดกรอบแนวคิดบทบาทของผูบริหารในการ
ขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียน ดังน้ี การพัฒนาหลักสูตร  การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ฝกทักษะการคิด การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูดานการ
คิด การวิจัย ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู  การจัดบรรยากาศและ
แหลงเรียนรู  การจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิต การนิเทศภายใน  การสนับสนุน
ของชุมชน  และการจัดประกันคุณภาพ  ผลการวิเคราะหดังกลาวยังสอดคลองกับกรอบ
แนวคิดของแมคกวินเนส (McGuinness) วาในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนไวดังน้ี  
ครูจะตองกําหนดวิธีการนําเรื่องการคิดสูหลักสูตรการเรียนการสอน  สรางบรรยากาศและ
สัมพันธภาพที่ดี เอ้ือใหนักเรียนกลาคิด  การเลือกสรรวิธีสอนการคิดในหองเรียน   การ
สอดแทรกทักษะหรือกระบวนการคิด ใชคําถามในการสอนสาระฯ ตางๆ   การจัดโอกาสให
นักเรียนแสดงผลการคิด การประเมินความกาวหนาทักษะการคิด เชนเดียวกับแนวคิดของ
กมล ภูประเสริฐ ที่กําหนดใหงานบริหารหลักสูตร จะประกอบดวยการวิเคราะหหลักสูตร
แกนกลาง  การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรู  การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดทําหนวยการเรียนรู  และงานบริหารการเรียนการสอน  ซึ่งประกอบดวย
การวิเคราะห และกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหนวยการเรียนรู   การ
จัดหาสื่อการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียนในแตละหนวยการเรียนรู หรือรายวิชา 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนการสอน การรวมมือกันแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอน โดยการนิเทศ
ภายใน เปนภาระงานที่มีความสําคัญอันดับแรกของการบริหารวิชาการ   สอดคลองกับกรอบ
แนวคิดของ โกลดิ้ง (Golding)  ที่ระบุวาสิ่งที่ครูใหญ และหัวหนางานวิชาการจะตองทําเพื่อ
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พัฒนาทักษะการคิดในโรงเรียน คือ  ผูบริหารจะตองสรางหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
โดยเฉพาะ และสรางสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะการคิด  และยัง
สอดคลองกับ เจนเซน (Jensen) ไดเสนอยุทธวิธีในการสงเสริมพัฒนาการสมองภายใตบริบท
ในโรงเรียน ดังน้ี  เนนการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียน 
กําหนดเน้ือหา(ตอวัน/เดือน/ป)แตศึกษาเชิงลึก   เนนการปรับตารางเวลาใหยืดหยุน. ใช
เทคนิคการสอนเนนกิจกรรมเสริมประสบการณ  ประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน ประเมินความ
พยายาม  รักการเรียนรู การทดสอบที่ไมมีรางวัล  การศึกษาพิเศษเพื่อชวยเหลือ และ
สนับสนุนความเขมแข็งระยะยาว 

1.3 เม่ือพิจารณาองคประกอบดานบริหารงบประมาณ  อันประกอบดวย 18 ตัวบงชี้
ครอบคลุม 6 องคประกอบยอย  ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญขององคประกอบยอยจากมากไป
นอย ดังน้ี องคประกอบยอยการจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมทักษะการคิด องคประกอบ
ยอยการจัดตั้งและเสนองบประมาณเพื่อสงเสริมทักษะการคิด องคประกอบยอยการบริหาร
การเงินเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด องคประกอบยอยการบริหารพัสดุและทรัพยสินเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิด องคประกอบยอยการตรวจสอบติดตามประเมินผลรายงานผลการใชเงินและผล
การดําเนินงาน และ องคประกอบยอยการระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อสงเสริมทักษะการคิด  
จากผลการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้เชิงยืนยันพบวาสอดคลองกับกรอบแนวคิดของ
เจนเซน (Jensen) ไดเสนอยุทธวิธีในการสงเสริมพัฒนาการสมองภายใตบริบทในดาน
งบประมาณโรงเรียนวา ผูบริหารจะตองจัดลําดับความสําคัญของงบประมาณ มุงไปที่การ
ชวยเหลือ การจายคาตอบแทนใหครู และ อาคาร สถานประกอบการที่มีคุณภาพที่สนับสนุน
การพัฒนาทักษะการคิด  สอดคลองกรอบแนวคิดของคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา ที่เสนอใหจัดงบประมาณงบประมาณเพื่อสนับสนุนทรัพยากร เชน หนังสือ สื่อ แบบ
ฝกการคิด รวมถึงการสรางสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร   และสอดคลองกับศันสนีย  ฉัตร
คุปต และอุษา ชูชาติ ที่ใหความเห็นวา ควรลงทุนดานการศึกษาสําหรับเด็กเล็กใหมากขึ้น
กวาเดิม โดยเนนงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากร อบรมใหมีความรู  ความสามารถในการ
พัฒนาผูเรียนเพราะธรรมชาติการเรียนรูของสมองของเด็กที่อยากจะเรียนรู อยากจะคิด 
อยากจะแกปญหา อยากจะลงมือทํา ความคิดดังกลาวทําใหมีตองการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
มากขึ้นตามธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก สอดคลองกับศูนยวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา 
(Centre for Educational Research and Innovation ) มีขอเสนอแนะในการบริหารโรงเรียน
วา  งบประมาณโรงเรียนและแผนยุทธศาสตร ตองถูกกําหนดใหมีงบประมาณสนับสนุน ดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการ เชน นักเรียนไดรับการจัดหา ดูแลชวยเหลือนักเรียนเปน
รายบุคคล  การจัดสงเสริมหลักสูตรที่เนนทักษะการคิดอยางหลากหลาย ตามความตองการ
ของแตละบุคคล รวมถึงควรจัดใหมีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยทางการศึกษาดวย  สวน 
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เพอโต (Piirto ) กลาววา ผูบริหารควรจัดงบประมาณเพื่อใหครูไดเพ่ิมศักยภาพในการสงเสริม
ทักษะการคิดใหกับผูเรียน และมีจัดกิจกรรมฝกทักษะการคิดในระหวางสัปดาห  เชนเดียวกับ 
เบนสันและ โรเจอรส (Benson and Rogers)  ที่กลาววาเพื่อสงเสริมใหเด็กไดแสดงออกใน
ดานการคิด  หากครูไมรูวิธีที่จะสงเสริมทักษะการคิด เปนหนาที่ของโรงเรียนตองจัด
งบประมาณเพื่อพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถดังกลาว 

 1.4 เม่ือพิจารณาองคประกอบดานบริหารงานบุคคล  อันประกอบดวย 16 ตัวบงชี้ 
ครอบคลุม 3 องคประกอบยอย  ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญขององคประกอบยอยจากมากไป
นอย ดังนี้ องคประกอบยอยการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงเพ่ือสงเสริมทักษะการ
คิด องคประกอบยอยการเสริมสรางในการปฏิบัติราชการเพื่อสงเสริมทักษะการคิด และ
องคประกอบยอยการสรรหาและการบรรจุแตงตั้งเพื่อสงเสริมทักษะการคิด ซึ่งผลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันดังกลาว สอดคลองกับกรอบแนวคิดของคณะกรรมการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา  ที่ เสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถการคิดภายใน
สถานศึกษา โดยการพัฒนาบุคลากรใหมีจิตวิญญาณความเปนครู   มีทักษะการคิด  บูรณา
การการสอนดวยการคิด ใชสื่อนวัตกรรมการสอนสงเสริมการคิด  ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหคิด
เปน และใหบุคลากรใช ICTเพ่ือพัฒนาการคิด สวนกรอบแนวคิดของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดกําหนดบทบาทของผูบริหารในการขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียนวา ตอง
จัดบรรยากาศในโรงเรียน  ใหมีความเปนประชาธิปไตย ประชาธิปไตย และสงเสริมสนับสนุน 
ใหขวัญและกําลังใจครู   สอดคลองกับกรอบแนวคิดของเจนเซน (Jensen) ไดเสนอยุทธวิธีใน
การสงเสริมพัฒนาการสมองภายใตบริบทในโรงเรียนวาตองจัดงบประมาณเปนจาย
คาตอบแทนใหครูที่ทุมเทเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน สวนกรอบแนวคิดของ 
โกลดิ้ง (Golding)  ที่ระบุวาสิ่งที่ครูใหญจะตองสงเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดในโรงเรียนมี 
ดังน้ี 1)การสนับสนุนรูปแบบและบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 2)สงเสริมครูที่จะพัฒนา
ตนเองใหมีความพรอมที่จะพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน  3)กําหนดตารางเวลา ทรัพยากร 
และการอบรมเพื่อสนับสนุนครู ในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน  และ4) แจงให
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนทราบถึงเปาหมายดังกลาว  และยังสอดคลองกับแนวคิดของ เจน
เซน (Jensen)  ที่ไดเสนอใหจัดการอบรมครูใหม เนนการสอนเกี่ยวกับสมอง การพัฒนาการ
คิด ไมใชการทดสอบที่เปนคะแนน  สวนกรอบแนวคิดของ แมคกวินเนส (McGuinness) ที่ได
นําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสูหองเรียนวา จะตองพัฒนาครูใหสามารถ
สอดแทรกทักษะหรือกระบวนการคิด ใชคําถามในการสอนสาระฯ ตางๆ   

1.5 เม่ือพิจารณาองคประกอบดานบริหารทั่วไป  อันประกอบดวย 34 ตัวบงชี้
ครอบคลุม 8 องคประกอบยอย  ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญขององคประกอบยอยจากมากไป
นอย ดังนี้ องคประกอบยอยการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรที่สงเสริมทักษะการคิดมี 
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องคประกอบยอยการวางแผนการบริหารการศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด องคประกอบยอย
การสงเสริมงานกิจการนักเรียนที่สงเสริมทักษะการคิด องคประกอบยอยการพัฒนาระบบและ
เครือขายระบบขอมูลสารสนเทศที่สงเสริมทักษะการคิด องคประกอบยอยการประชาสัมพันธ
การศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด องคประกอบยอยการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
ที่สงเสริมทักษะการคิด องคประกอบยอยงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด 
และองคประกอบยอยการประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด  
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดังกลาวสอดคลองกับคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา  เสนอวาในการพัฒนาความสามารถการคิด จะตองคํานึงถึงการสนับสนุน
ของชุมชน อันประกอบดวย การประสานความรวมมือจากผูปกครองในดานตางๆ เชน
โครงการ อานหนังสือใหลูกฟง การเลานิทาน การพาบุตรไปใชแหลงเรียนรูที่เหมาะสม การจัด
ใหมีการเชิญภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรู ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จัดใหศึกษาดู
งาน การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ ดานไอซีที (ICT)  สวนคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียนวาผูบริหาร
จะตองมีความตระหนัก  ใหความสําคัญในการขับเคลื่อน  มีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียน
ดวยกระบวนการคิด  สามารถบริหารจัดการไดอยางมืออาชีพ และเผยแพร ประชาสัมพันธ 
ขยายผลการพัฒนาการคิดไปอยางกวางขวาง  สอดคลองกับกรอบแนวคิดของเจนเซน 
(Jensen) ไดเสนอแนวทางการวางนโยบายการบริหารเพื่อสงเสริมทักษะการคิด จะตองเนน
การสรางวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง ที่ไมใชอํานาจ สอดคลองกับแนวคิดของโกลดิ้ง 
(Golding)  ที่กลาววาสิ่งที่ครูใหญจะตองคํานึงในพัฒนาทักษะการคิด คือตองกําหนด ใหการ
พัฒนาทักษะการคิด เปนเปาหมายหลักของโรงเรียน  เชนเดียวกับแมคกวินเนส 
(McGuinness)  ที่ระบุวาการพัฒนาทักษะการคิด ผูบริหารสถานศึกษาจะตองกําหนดกรอบ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะคิดใหชัดเจนตามเปาหมายที่ตองการ    

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
จากการวิจัย เรื่อง ตัวบงชีก้ารบริหารสถานศึกษาทีส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

ไดขอคันพบทีเ่ปนประโยชนที่เปนองคความรูในการบรหิารสถานศึกษาสังกัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิารในการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังนี้ 
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ขอเสนอแนะทั่วไป  
 ในการศึกษาวจัิยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชนใน
การบริหารสถานศึกษาทีส่งเสริมทักษะการคิด ดังนี้ 
 ดานนโยบาย  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรนํารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาทีส่งเสรมิทักษะการคดิของนักเรียนที่ไดจากการศกึษาวิจัยครั้งน้ี ไปจัดทํา
เปนคูมือการบริหารสถานศึกษาทีส่งเสรมิทักษะการคดิของนักเรียน เพ่ือยกระดับคณุภาพ
ทักษะการคิดของนักเรียนใหสูงขึ้น 
 ดานการนําไปปฏิบัติ ผูบรหิารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรนํารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาทีส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนที่ไดจากการศึกษาวจัิยครั้งนี้ ไปประยุกตใชใน
การบริหารสถานศึกษา ใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน พรอมทั้งสราง
ความรูความเขาใจแกผูที่เกีย่วของทุกฝาย และมีการตดิตามประเมินผลการนําไปใชเปนระยะๆ 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพของโรงเรียนใหดียิ่งๆ ขึ้น 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ผูวิจัยขอเสนอแนะการทําวิจัยตอไป ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาวิจัยเพ่ือสรางหลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดในระดับอุดมศึกษาสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน   
 2. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด เพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพทักษะการคิดของนักเรียน 

3. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของสถาน 
ศึกษาในระดับตางๆ 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหใหขอมูลสัมภาษณ 
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ที่ ศธ  0520.203.2 / ว.037                                                 ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
              คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
              พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

                       12  มิถุนายน  2550 
 
เร่ือง ขอสัมภาษณประกอบการทําวิจัย เร่ือง  “ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน” 
 
เรียน ผูอํานวยการสถานศึกษา 
 
ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสัมภาษณความคิดเหน็สําหรับผูบริหารสถานศึกษาเกีย่วกับ  การบรหิาร

สถานศึกษาทีส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน  จํานวน  1  ชุด 
 
ดวย นายพรศักดิ์  สุจริตรักษ  รหัสนักศึกษา  47252955  นักศึกษาระดับปริญญา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ  เร่ือง “ตัวบงชี้การบริหาร
สถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน” 
  ในการนี้  ภาควิชาการบริหารการศึกษาใครขอความอนุเคราะหจากทานในการ
ตอบแบบ สัมภาษณ ความคิดเห็น เกี่ยวกับตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน  เพื่อนําไปพัฒนาประกอบการทําวิจัย     ภาควิชาการบริหารการศึกษาหวังเปนอยาง
ยิ่งวา  จักไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย  จักขอบคุณยิ่ง 
 

                         ขอแสดงความนับถือ 

                                   
                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ) 

                                รองหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                               รักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

   งานธุรการ 
 โทรศัพท / โทรสาร 0-3421-9136 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหาร 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษา 
 

ขอคําถาม :  
ในฐานะที่ทานเปนผูบริหารสถานศึกษา ทานสามารถสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนได
อยางไร ? 

ดาน ภารกิจ / กิจกรรมการบริหารสถานศึกษา 
1.การบริหาร
วิชาการ 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
1.การบริหาร
งบประมาณ 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
1.การ
บริหารงาน
บุคคล 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
1.การบริหาร 
ทั่วไป 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ที่  ศธ  0520.203.2 / ว.15                                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
              คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
              พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

                               29  มกราคม  2551 
 
เร่ือง ขอความอนุเคราะหตรวจเครือ่งมือวิจัย 
 
เรียน   
 
ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสอบถาม  จํานวน  1  ฉบับ 

 
ดวย นายพรศักดิ์  สุจริตรักษ  รหัสนักศึกษา  47252955  นักศึกษาระดับปริญญา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ  เร่ือง “ตัวบงชี้การบริหาร
สถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน” 
  ในการนี้  ภาควิชาการบริหารการศึกษาใครขอความอนุเคราะหจากทานในการ
ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย ที่แนบมาพรอมกับหนังสือนี้ ทั้งนี้ ภาควิชาฯ 
ขอขอบคุณทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย  จักขอบคุณยิ่ง 
 

                          ขอแสดงความนับถือ 

                                              
                             (อาจารย  ดร.ศริยา   สุขพานิช) 

                              หัวหนาภาควิชาการบรหิารการศึกษา 
              
   งานธุรการ 

 โทรศัพท / โทรสาร 0-3421-9136 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

259

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย(แบบตรวจสอบรายการ) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

 
ชื่องานวิจัย : ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสรมิทักษะการคิดของนักเรียน 

ชื่อผูวิจัย : นายพรศักดิ์  สุจริตรักษ นักศกึษาปริญญาเอก สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญฉบับนี้  เปนแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง  
ตัวบงชี้การบริหารสถานศกึษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาตัวบงชีก้ารบริหารสถานศึกษาทีส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน  

2. องคประกอบและตัวบงชีคุ้ณภาพที่ผูวจัิยกําหนดขึ้น ไดมาจากการศึกษาเอกสาร 
ตํารา งานวิจัย และการสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนที่ผานการประเมิน
คุณภาพจาก สมศ. ไดรับผลคุณภาพอยูในระดับดี ทุกมาตรฐาน จํานวน 91 โรง แลวนํามา
วิเคราะหสรปุ กําหนดเปนองคประกอบและตวับงชี้การบริหารสถานศึกษาทีส่งเสรมิทักษะการ
คิดของนักเรียน ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้ 

 1) ดานการบริหารวิชาการ 
 2) ดานการบริหารงบประมาณ 
 3) ดานการบริหารงานบุคคล  
 4) ดานการบริหารทั่วไป   
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องคประกอบที่ 1  ดานการบริหารวิชาการ 
 

ความคิดเห็นของ 
ผูเชี่ยวชาญ 

องคประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้ 

1 0 -1 

ขอความที่
แกไข/

เสนอแนะ 

1)  มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบ  การพัฒนา
หลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

    

2)  มีการวางแผน  กําหนดเปาหมาย และแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนที่ชัดเจน 

    

3) มีการศึกษา วิเคราะหรายละเอียดหลักสูตรที่
เกี่ยวกับทักษะการคิดของนักเรียนในแตละกลุม
สาระการเรียนรู   

    

4)  มีการจัดโครงสรางเนื้อหา กิจกรรม เวลาเรียน
และตารางสอนที่เอ้ือตอการสงเสริมทักษะการคิด 
และเหมาะสมกับผูเรียน 

    

5) มีเอกสารประกอบหลักสูตร เชน คูมือหลักสูตร 
คูมือครู คูมือการจัดการเรียนการสอนคูมือการวัด
ประเมินผล ฯลฯ ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

    

6)  มีหลักสูตรเสริมหรือหลักสูตรเพ่ิมเติมที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนที่สอดคลองและเหมาะสม
กับผูเรียน 

    

7) มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชมรม  ลูกเสือ เนตร
นารี)ที่สงเสริมทักษะการคิด และสอดคลอง กับ
ความตองการของผูเรียน 

    

8) มีการประชาสัมพันธ ประชุมชี้แจงใหคณะครู
ผูปกครอง และนักเรียนไดทราบเกี่ยวกับการจัด 
หลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิด  

    

1.1 การ
พัฒนา
หลักสูตร 
  

9) มีการติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตรที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน อยางเปนระบบ 
และตอเนื่อง   

    

1) มีการวางแผน และกําหนดทิศทางการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

    1.2 การ
พัฒนา
กระบวน 
การเรียนรู 
   

2) มีการศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และ
นําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
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ความคิดเห็นของ 
ผูเชี่ยวชาญ 

องคประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้ 

1 0 -1 

ขอความที่
แกไข/

เสนอแนะ 
3) แผนการจัดการเรียนรู มีระบุขั้นตอน  วิธีการ 
หรือรูปแบบการสอนที่สงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน  ในทุกกลุมสาระและทุกระดับชั้น 

    

4) กิจกรรมการจัดการเรียนรูเนนการทํางานเปน
กลุม การมีสวนรวมของนักเรียน 

    

5) กิจกรรมการจัดการเรียนรูเนนกระบวนการ
เรียนรู  ของนักเรียนมากกวาเนนเนื้อหาวิชา 

    

6) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการทักษะการ
คิดในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

    

7)  มีการนํารูปแบบการสอนที่ฝกทักษะการคิดของ
นักเรียนมาใชอยางหลากหลาย   เชน รูปแบบการ
สอนโดยใชหมวก 6 ใบ   แบบ BBL แบบอริยสัจ  
แบบการสอนโดยสรางศรัทธาแบบโยนิโสมนสิการ  
แบบซิปปา (CIPPA)ฯลฯ 

    

8) มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน  เชนการอภิปราย การทํา
กิจกรรมกลุม การทําโครงงาน การทํารายงาน การ
โตวาที  การพูด  การตอบปญหา การแกปญหา  
การคิดประดิษฐ การแขงขันทักษะทางวิชาการ  
การนําเสนอผลงานของนักเรียน ฯลฯ    

    

9) มีการกระตุนใหเด็กกลาคิด กลาแสดงความ
คิดเห็น กลาใชเหตุผล รวมถึงการใหกําลังใจ การให
คําชมเชย การใหความใกลชิดใหความจริงใจ 

    

10) มีการจัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการและ
ความสามารถทางความคิดโดยใชเวลานอกเวลา
เรียน เชน   การแขงขันตอบปญหา  การแขง
ขันหมากฮอส  การแขงขันหมากรุก  หมากลอม  
หรือการแขงขันความสามารถดานการคิดประเภท
อื่นๆ 

    

11) มีรายงานการติดตาม ประเมินผลกระบวนการ
จัดการเรียนรู ที่สงเสริมทักษะการคิดเปนระยะๆ  
อยางตอเนื่อง 

    

   

12) มีการนําผลการประเมิน มาแกไข ปรับปรุงและ 
พัฒนาอยางตอเนื่อง 
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ความคิดเห็นของ 
ผูเชี่ยวชาญ 

องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้ 

1 0 -1 

ขอความที่
แกไข/

เสนอแนะ 

1) มีการวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับการประเมินทักษะการคิดเพ่ือกําหนด
แนวทางการวัดประเมินผลทักษะการคิด ในแตละ
สาระการเรียนรู 

    

2) มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย และแนวทาง
การวัดประเมินผล ดานทักษะการคิดของนักเรียน 

    

3)มีคูมือการวัดประเมินผลทักษะการคิดของ
นักเรียนสําหรับครู 

    

4) มีเครื่องมือวัดประเมินทักษะการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิด
สรางสรรค อยางหลากหลาย ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
มาตรฐาน  และแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น   

    

5) มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือการวัดประเมินผล
ทักษะ ทักษะ การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ และความคิดสรางสรรค 

    

6) มีเกณฑการวัดประเมินผลทักษะ การคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
และความคิดสรางสรรค 

    

7) มีการประเมนิดานการคิดของนักเรียนเปน
รายบุคคล ดวยวิธีที่หลากหลาย และเก็บขอมูลไว
อยางเปนระบบ เชนจากแฟมสะสมงาน แบบ
ประเมินสภาพจริง  ประเมินแบบอัตนัย ฯลฯ 

    

8) มีระบบการติดตาม และประเมิน รูปแบบ และ
วิธีการวัดผลประเมินผลกระบวนการคิด อยาง
ตอเนื่อง  

 
 

   

1.3 การ
วัดผล 
ประเมิน 
ผล และการ
เทียบโอน 

9) มีการนําผลการประเมิน มาปรับปรุง และ
พัฒนาการวัดผล ประเมินผลการใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งๆขึ้น 

    

1.4 การวิจัย
เพ่ือพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
  

1) มีการวางแผน กําหนดเปาหมายและแนวทาง
ปฏิบัติ การจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนแตละกลุมสาระอยาง
ชัดเจน 
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ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ 
องค 

ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้ 

1 0 -1 

ขอความที่
แกไข/

เสนอแนะ 

2) มีการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน ในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู และทุกระดับชั้น 

    

3) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมิน และสรุปผล
การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

    

 

4) มีการนําผลของการวิจัย มาปรับปรุง แกไข และ
พัฒนาวิธีการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนใหมี
คุณภาพยิ่งๆขึ้น 

    

1) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการผลิตส่ือ
การเรียนการสอน    นวัตกรรมทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 

    

2) มีส่ือประกอบการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน ที่หลากหลาย เชน แบบฝก  ใบงาน 
เกม หรือบทเรียนสําเร็จรูป ฯลฯ   

    

3) มีการนํา ICT (คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร เกมคอมพิวเตอร ฯลฯ) มา
เปนส่ือในการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

    

4) มีการสนับสนุนปจจัยที่จําเปนใหกับครูผูสอนเพื่อ
สามารถคิดคนหรือสรางสื่อการเรียนการสอน และ
นวัตกรรมใหมๆมาใชในการสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน  

    

5) มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศสื่อการเรียนการ
สอน และนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน อยางเปนระบบ ชัดเจน 

    

6) มีการติดตาม ประเมินและสรุปผลการใชส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียนอยางเปนระบบ และตอเนื่อง 

    

1.5 การ
พัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม 
และเทคโนโลย ี

7) มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง ส่ือ  
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 
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ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้ 

1 0 -1 

ขอความที่
แกไข/

เสนอแนะ 

1) มีการวางแผน  และกําหนดแนวทางพัฒนา 
 แหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

    

2) มีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแหลงเรียนรู และภูมิ
ปญญาทองถ่ินทั้งในและนอกโรงเรียนที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

    

3) มีการจัดสถานที่ทั้งในและนอกหองเรียนเปน
แหลงเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด เชน จัดสวน
คณิตศาสตร สวนพฤกษศาสตร หองเรียนธรรมชาติ 
ศูนยการเรียนรูกลุมสาระตางๆ ฯลฯ 

    

1.6 การ
พัฒนาแหลง
เรียนรู 
   

4) จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหมีความเปน
วิชาการ มีบรรยากาศประชาธิปไตย และมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม ที่เอ้ือตอการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

    

5)  มีการวางแผนงาน และโครงการพัฒนาหองสมุด
ใหเปนศูนยการเรียนการรูของสถานศึกษา 

    

6) มีจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการอาน 
ทุกระดับชั้นอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

    

7) หองสมุดมี เอกสาร ตํารา ส่ิงพิมพ Internetที่เปน
แหลงความรู ทันเหตุการณอยางเพียงพอกับจํานวน
ของผูใชบริการ  

    

8) มีการจัด หรือตกแตงหองสมุดใหนาสนใจ  เปน
ระเบียบเรียบรอย สะดวกเพื่อจูงใจใหแก 
ผูใชบริการ   

    

9) มีการจัดทํารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมและ
ใหบริการของหองสมุด  

    

10) มีการติดตาม ประเมิน และสรุปผลการใชแหลง
เรียนรูเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนทั้ง
ในและนอกโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

    

 

11) มีการนําผลการประเมิน มาปรับปรุง แกไข และ
พัฒนาแหลงเรียนรูและบรรยากาศสภาพแวดลอม
เพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 
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ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้ 

1 0 -1 

ขอความที่
แกไข/

เสนอแนะ 

1) มีแผนภูมิโครงสรางการบริหารงานนิเทศภายใน
สถานศึกษาที่ชัดเจน 

    

2) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะ
การคิด โดยเนนการมีสวนรวม 

    

4) มีการใชรูปแบบการนิเทศภายที่เนนการพัฒนา 
และชวยเหลืออยางหลากหลาย  เชน แบบมีสวน
รวมคิดรวมทํา  แบบกัลยาณมิตร แบบเพ่ือนชวย
เพ่ือน   แบบคลินิก ฯลฯ 

    

6) มีการใชวิธีการนิเทศที่หลากหลายเพื่อการ 
พัฒนาการเรียนการสอนที่เนนสงเสริมกระบวนการ
คิดของนักเรียน เชน การเยี่ยมชั้นเรียน  การสังเกต
การสอน  การสาธิตและการแนะนําเทคนิคการสอน 
การใหคําปรึกษาแนะนํา  การประชุมเพ่ือ
แลกเปล่ียนความรู  การศึกษาดูงานสถาบันหรือ
โรงเรียนที่สงเสริมกระบวนการคิด  การเขารับการ
อบรม   การแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯลฯ 

    

7) มีการใชเครื่องมือสําหรับการนิเทศภายในอยาง
หลากหลายเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด เชนแบบ
สํารวจ แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบบันทึก
พฤติกรรม ฯลฯ 

    

8) มีการติดตาม ประเมิน และสรุปผลการนิเทศเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

    

1.7 การ
นิเทศ
การศึกษา 

9) มีการนําผลการประเมิน มาปรับปรุงการเรียน
การสอน และพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา 

    

1) มีผังโครงสรางการบริหารงานแนะแนวที่เปน
ระบบ  ชัดเจน 

    

2) มีการวางแผน   กําหนดแนวทางปฏิบัติงานการ
แนะแนวที่เนนการสงเสริมกระบวนการคิดของ
นักเรียนไวอยางชัดเจน 

    

1.8 การแนะ
แนว 

3) มีการจัดเก็บขอมูลผูเรียนดานการพัฒนาทักษะ
การคิดของนักเรียนเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง 
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ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้ 

1 0 -1 

ขอความที่
แกไข/

เสนอแนะ 

4) มีระบบดูแล ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาแก
นักเรียนในดานการสงเสริมทักษะการคิดเปน
รายบุคคล พรอมทั้งบันทึกและจัดเก็บไวอยางเปน
ระบบ  

    

5) มีกิจกรรมสอนซอมเสริมนักเรียน เพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดของของนักเรียน 

    

6) มีเครื่องมือเก็บขอมูลท่ีใชในกิจกรรมการแนะ
แนวเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดที่หลากหลาย เชน 
แบบสํารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ ฯลฯ 

    

8) มีตารางเวลา การใหคําปรึกษา การจัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด  และประชาสัมพันธ
แนะนําการใชบริการแนะแนวแกครู นักเรียน 
ผูปกครอง ทั้งภายในและภายนอก 

    

9) มีหองหรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อแนะแนวใหแก
นักเรียนอยางเปนสัดสวนและเหมาะสม 

    

10) มีการติดตอประสานความรวมมือกับผูปกครอง
อยางใกลชิดเพื่อชวยสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน 

    

11) มีรายงานการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแนะแนวที่สงเสริมกระบวนการคิดของ
ผูเรียนไวเปนหลักฐานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

    

 

13) มีการนําผลจากการ ประเมนิผล มาปรับปรุง 
แกไขการแนะแนวเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนอยางตอเนื่อง 

    

1) มีผังโครงสรางการบริหารงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปนระบบ   

    

2) มีการวางแผน และการปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เนนการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

    

1.9 การ
พัฒนาระบบ
การประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 3) มีรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาประจําป ในดานการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียนอยางชัดเจน 
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ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้ 

1 0 -1 

ขอความที่
แกไข/

เสนอแนะ 

4) มีระบบกํากับ ติดตาม ดูแลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อใหปฏิบัติตามแผนที่กําหนด 

     

5) มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษามาปรับปรุงพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  

    

1) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการสงเสริม 
และใหความรูแกผูปกครอง ชุมชน ในดานการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

    

2) มีการจัดกิจกรรมใหโรงเรียนใหเปนศูนยการ
เรียนรูดานการสงเสริมการคิดสําหรับชุมชน 

    

3) มีการใหความรูแกผูปกครองในการเอาใจดูแลใน
ครอบครัว เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดแก
บุตรหลาน 

    

4) สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ
ระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทองถ่ินเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ผานการประชุม
ผูปกครอง  แผนพับ เว็บไชด วารสารของโรงเรียน 
ฯลฯ 

    

1.10 การ
สงเสริม
ความรูดาน
วิชาการแก
ครอบ ครัว 
และชุมชน 

6) มีระบบการติดตาม และประเมินผลการสงเสริม
ใหความรูแกผูปกครอง ชุมชน ในดานการสงเสริม
การคิดของนักเรียน 

    
 
 

1) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการประสาน
ความรวมมือในการสงเสริมทักษะการคิดกับ
สถานศึกษาอื่น 

    

2) มีการศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาดีเดน
ดานการสงเสริมทักษะการคิดในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   

    

3) มีการประสานกับสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและระดับระดับอุดมศึกษาหรือหนวยงาน
อื่นๆ เพ่ือขอการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาทักษะการ
คิด 

    

1.11 การ
ประสาน
ความรวมมือ
ในการพัฒนา
วิชาการกับ
สถานศึกษา
อื่น 

4) มีการติดตาม ประเมินผลการประสานความรวม 
มือในการพัฒนาทักษะการคิดกับสถานศึกษาอื่น 
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องคประกอบที่ 2 . ดานการบริหารงบประมาณ 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้ 

1 0 -1 

ขอความที่
แกไข/

เสนอแนะ 

1) มีขอมูลสารสนเทศที่แสดงฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานทั้งในอดีตและปจจุบัน 

    

2) มีการพัฒนาระบบการจัดทํางบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ เชนการนําระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
(Performance  Based Budgeting :PBB)มาใช 

    

2) มีการวางแผนและจัดทํางบประมาณของ
สถานศึกษาที่เนนการมีสวนรวม และสอดคลองกับ
แผนพัฒนาของสถานศึกษา  

    

2.1 การ
จัดทําและ
เสนอ
งบประมาณ  

3) มีคณะกรรมการและโครงสรางการบริหารที่
รับผิดชอบดานงบประมาณอยางชัดเจน 

    

1) มีการจัดสรรงบประมาณใหกับฝายตางๆ เชน
ฝายวิชาการ ฝายบุคลากร ฝายบริหารงานทั่วไป  
ฝายอาคารสถานที่  ฝายปกครอง ฝายกิจการ
นักเรียน เพ่ือสงเสริมกระบวนการคิด 

    2.2 การ
จัดสรร
งบประมาณ 

2) มีการจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรร
งบประมาณของฝายตางๆในการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียน 

    

1) มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
สรุปรายงานผลการใชงบประมาณที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาของสถานศึกษาในดานการสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

    

2) มีการวิเคราะห และประเมินความมีประสิทธิภาพ 
ความประหยัด และความคุมคาในการใชทรัพยากร
เพ่ือการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนของ
หนวยงานในสถานศึกษา 

    

2.3 การ
ตรวจสอบ 
ติดตาม 
ประเมินผล
รายงานผล
การใชเงิน
และผลการ
ดํา เนินงาน 

3) มีการสรุปผลการติดตามตรวจสอบการใชเงิน 
และนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาการใชงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพ 
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ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้ 

1 0 -1 

ขอความที่
แกไข/

เสนอแนะ 

1) มีขอมูล สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรหรือแหลง
ทุน และผูที่ใหการสนับสนุนการศึกษา   

    

2) มีรูปแบบและวิธีการแสวงหาทรัพยากร หรือ
แหลงทุนเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน ที่
หลากหลาย  

    

2.4 การระดม
ทรัพยากร
และการ
ลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

3) มีการประสานกับชุมชน องคกรและหนวยงาน
ตางๆ เพ่ือเขามามีสวนรวมในการระดมทุนเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

    

1) มีการวางแผนการบริหารการเงิน  จัดหา และใช
งบประมาณเพ่ือการสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

2) มีระบบการเบิก-จายเงินในแตละกิจกรรมตรง
ตามแผนการใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

    

2.5 การ
บริหาร
การเงิน 

3) มีรายงานสรุปการบริหารการเงินของ
สถานศึกษาประจําปที่เกี่ยวกับการสงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน 

    

1) มีระบบการบริหารบัญชีของสถานศึกษาที่
ถูกตอง โปรงใสและมีมาตรฐาน 

    

2) มีการแตงตั้งผูที่มีความรูและประสบการณดาน
บัญชีมาทํางานดานการบัญชีและมีการตรวจสอบ
ถวงดุล 

    

2.6 การ
บริหารบัญชี 

3) มีการจัดทํารายงานสรุปดานการบริหารบัญชีของ
สถานศึกษาที่ถูกตอง ชัดเจน และมีมาตรฐาน 

    

1) มีระบบขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับพัสดุและ
สินทรัพยเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน  

    

2) มีการวางแผนจัดหาพัสดุที่สงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 

    

2.7 การ
บริหารพัสดุ
และสินทรัพย 

3) มีการระบบการควบคุม ดูแล บํารุงรักษาและ
จําหนายพัสดุและสินทรัพยใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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องคประกอบที่ 3   ดานการบริหารงานบุคคล 

 
ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ 
องค 

ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้ 

1 0 -1 

ขอความที่
แกไข/

เสนอแนะ 

1) มีฐานขอมูล สารสนเทศของบุคลากรเปน
รายบุคคล เพ่ือนํามาใชในการวางแผน และพัฒนา
บุคลากรดานการสงเสริมทักษะการคิด 

    

2) การวางแผนอัตรากําลังบุคลากรเนนการมีสวน
รวมจากฝายตางๆที่เกี่ยวของ 

    

3.1 การ
วางแผน
อัตรากําลัง
และกําหนด
ตําแหนง 

3) มีการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรทั้งในปจจุบัน 
และอนาคตเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

    

1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่กํากับ ดูแล และ
รับผิดชอบงานบุคลากรดานการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียนอยางชัดเจน 

    

2) มีเกณฑในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อทําหนาที่
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการคิด 

    

3.2 การสรร
หาและการ
บรรจุแตงต้ัง 

3) การจัดและเลือกสรรครูที่มีความรูความสามารถ
ดานการพัฒนาทักษะการคิดใหทําหนาที่สอน  และ
ทําหนาที่สงเสริมการสอน 

    

1) มีการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติ การ
พัฒนาบุคลากรในดานการสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน 

    

3) ครูมีความรูเกี่ยวกับรูปแบบการสอน  เทคนิค
การสอน การผลิตส่ือ และการประเมินผลเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดไดอยางชัดเจน 

    

4) ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ
เกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรคอยางชัดเจน 

    

5) ครูมีทักษะในการใชคําถามเพื่อกระตุนการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
และคิดสรางสรรค ไดอยางคลองแคลว 

    

3.3 การ
เสริมสราง
ประสิทธิ 
ภาพในการ
ปฏิบัติ
ราชการ 
  

6) มีคูมือการปฏิบัติงานของครูเพ่ือสงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน 
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ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้ 

1 0 -1 

ขอความที่
แกไข/

เสนอแนะ 

7) ครูมีความรู ความสามารถในการจัดทําแบบ
ประเมิน เพ่ือวัดและประเมินผลความสามารถดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน 

    

8) มีการสงเสริมประชาธิปไตยในแสดงความคิดเห็น  
และเนนการทํางานเปนทีม รวมคิด รวมทํา 

    

9) มีการสนับสนุน ใหขวัญกําลังใจกับครูที่มีผลงาน
ดานการสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 

    

8) มีเกณฑประเมินผลงานครูในดานการสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

    

 

10) มีการติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงานของครูในดานการสงเสริมทักษะ
การคิด อยางตอเนื่อง และนําผลไปแกไข ปรับปรุง
ตอไป 

    

 
องคประกอบที่  . ดานการบริหารทั่วไป 

 
ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ 
องค 

ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้ 

1 0 -1 

ขอความที่
แกไข/

เสนอแนะ 

1) มีการวางแผนพัฒนาระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศที่เปนระบบ และชัดเจน 

    

2) มีขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ สะดวกแกการนําไปใช 

    

4.1 การ
พัฒนาระบบ
และเครือขาย
ขอมูล
สารสนเทศ 3) มีการนํา ICT มาใชในการพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา 
    

1) มีการประสาน เชื่อมโยงเครือขาย
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และหนวยงาน
เพ่ือขอสนับสนุนความชวยเหลือทางวิชาการ 

    

2) มีการประสานงานกับเครือขายผูปกครองเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดบุตรหลานของตน 

    

4.2 การ
ประสาน งาน
และพัฒนา
เครือขาย
การศึกษา 

3) มีการประสานใหผูปกครอง  ชุมชน ทองถ่ิน เขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา   
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ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้ 

1 0 -1 

ขอความที่
แกไข/

เสนอแนะ 

1) มีการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อนํามาเปนขอมูลใน
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผน
ยุทธศาสตรที่ระบุถึงการสงเสริมทักษะการคิด 

    

2) มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผน
ยุทธศาสตรของสถานศึกษาที่ระบุถึงการสงเสริม
กระบวนการคิด โดยเนนการมีสวนรวมของบุคคล 
และหนวยงานตางๆ 

    

3) มีการกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑความสําเร็จใน
การดําเนินงานเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน 

    

4.3 การ
วางแผนการ
บริหาร
การศึกษา 

4) มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปที่ระบุถึงการ
สงเสริมทักษะการคิดใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาหรือแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา 

    

1) มีโครงสรางและระบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
การสงเสริมทักษะการคิดที่ชัดเจน   

    

2) ผูบริหารเปนผูนําในดานการทักษะการคิดมาใช
ในการบริหารงาน เชน  แผนผังความความคิด
(Mind Map)   

    

3) มีการกระจายอํานาจการบริหาร และรับผิดชอบ
ในภาระงานดานการพัฒนาทักษะการคิดไปยังฝาย
ตางๆ 

    

4.4 การ
จัดระบบการ
บริหารและ
พัฒนาองคกร 

4) มีระบบการติดตาม ประเมินผลระบบการ
บริหารงานฝายตางๆที่รับผิดชอบดานการพัฒนา
ทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพ 

    

1)  มีการวางแผนการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตางๆมาใชเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

    

2) มีการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 

    

4.6 งาน
เทคโนโลยี
เพ่ือ
การศึกษา 

3) มีการนํา ICT ระบบอินเทอรเน็ต  และส่ือ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาทักษะ
การคิด และศึกษาคนควาหาความรูของนักเรียน 
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ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้ 

1 0 -1 

ขอความที่
แกไข/

เสนอแนะ 

 4) มีการติดตาม ประเมินผลการใชเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมตางๆมาใชเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

    

1) มีการวางแผนการพัฒนาอาคารสถานที่ใหมี
ความเปนระเบียบเรียบรอย และสวยงาม  

    

2) มีปายขอความ  บอรดความรู  กลองแสดงความ
คิดเห็น ฯลฯ ติดตามสถานที่ตางๆของสถานศึกษา
เพ่ือกระตุนความคิดของผูเรียน 

    

3) มีการจัด และพัฒนาสถานที่ใหทุกแหงใน
สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน เชน 
มีหองปฏิบัติการกลุมสาระตางๆ  มีศูนยการเรียนรู 
เวทีการแสดงออก ฯลฯ 

    

4.7 การดูแล
อาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดลอม 

4) มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาสถานที่และ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

    

1)มีการวางแผนงานการสงเสริมงานกิจการนักเรียน
ที่สงเสริมทักษะการคิด 

    

2) นักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  ใน
กิจกรรมตางๆของโรงเรียนที่ไดดําเนินการในรอบป 

    

3) มีการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   เชน มี
การตั้งกรรมการนักเรียน  การสงเสริมความ
รับผิดชอบ 

    

4) สงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมที่ฝกความเปน
ผูนํา กลาพูดกลาแสดงออก และฝกการทํากิจกรรม
กลุม 

    

5) การลงโทษนักเรียนควรใชวิธีการที่สรางสรรค 
และมีประโยชนตอนักเรียน 

    

6)  มีการเปดเพลงบรรเลงชาๆ เพ่ือชวยกระตุน
พัฒนาการสมอง   

    

7)มีการฝกกายบริหารสมองใหกับนักเรียนอยาง
เหมาะสม 

    

8) มีการจัดเมนอูาหารในโรงเรียนที่ชวยบํารุงสมอง
และใหความรูแกนักเรียน 

    

4.8 การ
สงเสริมงาน
กิจการ
นักเรียน 

9) มีการติดตามประเมินผลงานกิจการนักเรียน
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้ 

1 0 -1 

ขอความที่
แกไข/

เสนอแนะ 

1) มีการวางแผนการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
การศึกษาในดานการสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน 

    

2) มีการเผยแพรกิจกรรม และผลงานดานการ
สงเสริมทักษะการคิดใหชุมชนและสังคมไดทราบ 
โดยผานสื่อตางๆ เชน วารสาร แผนพับ เว็บไซท 
ฯลฯ 

    

3)  มีการเปดโอกาสใหโรงเรียนหรือหนวยงาน
ตางๆ เขามาศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมกระบวนการคิด 

    

4.9 การประ 
ชาสัมพันธ
การศึกษา 

4) มีการติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธการ
จัดกิจกรรมการศึกษาในดานการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียน 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือ 
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ที่  ศธ  0520.203.2 / ว.40                                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
              คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
              พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

                           25  มิถุนายน  2551 
 
เร่ือง ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน   
 
ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสอบถาม  จํานวน  1 ชุด 

 
ดวย นายพรศักดิ์  สุจริตรักษ  รหัสนักศึกษา  47252955  นักศึกษาระดับปริญญา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ  เร่ือง “ตัวบงชี้การ
บริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน” 
  ในการนี้  ภาควิชาการบริหารการศึกษาใครขอความอนุเคราะหใหนายพรศักดิ์  
สุจริตรักษ ไดทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในสถานศึกษาของทาน เพื่อนําไป
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง  ภาควิชาการบริหารการศึกษาหวังเปนอยาง
ยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี   
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย  จักขอบคุณยิ่ง 
 

                           ขอแสดงความนับถือ 

                                                                             
                                  (อาจารย  ดร.ศริยา   สุขพานิช) 

                                  หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
              
   งานธุรการ 

 โทรศัพท / โทรสาร 0-3421-9136 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

278

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย(แบบสอบถาม) ครั้งที่ 1 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง 

ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสรมิกระบวนการคิดของนักเรียน 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน  
  

 แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัยในการ
ทําวิทยานิพนธ เร่ือง “ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมกระบวนการคิดของ
นักเรียน” (Indicators of School Management Promote Students Thinking Skill) 
 ซึ่งขอมูลที่ไดจากความคิดของทานมีคาอยางยิ่งตอการวิจัยในครั้งน้ี และจะเปนประโยชน
อยางมากตอการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน  ขอมูลที่ทานได
ระบุไวในแบบสอบถามนี้ ถือเปนความลับ และขอรับรองวาไมมีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นตอการ
ปฏิบัติงานหรือโรงเรียนของทาน จึงใครขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามให
ครบทุกขอตามความเปนจริง 
 แบบสอบถามฉบับน้ี ประกอบดวย  2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลดานสถานภาพ 
ตอนที่ 2 ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาทีส่งเสริมกระบวนการคิด 

1) องคประกอบดานการบริหารวิชาการ 
2) องคประกอบดานการบริหารงบประมาณ 
3) องคประกอบดานการบริหารงานบุคคล  
4) องคประกอบดานการบริหารทั่วไป    

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความรวมมือและความอนุเคราะหจากทานในการ
ตอบแบบสอบถามเปนอยางดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
    
 
 

(นายพรศักดิ์   สุจริตรักษ) 
นักศึกษาปรญิญาเอก สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 
........................................................................................................................... 

ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบ 

คําชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ในชอง  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
รายการ สําหรับ

ผูวิจัย 

1. เพศ   ชาย 
   หญิง 
2. อายุ   ต่ํากวา 40 ป 
   41 – 45 ป 
   46 – 50 ป 
   51 – 55 ป 
    55 ปขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
                       ปริญญาตรี   สาขา............................................................... 
                       ปริญญาโท   สาขา............................................................... 
                       ปริญญาเอก  สาขา............................................................... 
4. ประสบการณการทํางานเปนผูอํานวยการ/ครูใหญโรงเรียน 
                       1 – 5 ป 
                       6 – 10 ป 
                       11 – 15 ป 
                       16 ปขึ้นไป 

(     ) 
 

(     ) 
 
 
 
 

(     ) 
 
 

(     ) 
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ตอนที่ 2 ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 
คําชี้แจง : เมื่อพิจารณาตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนแลว โปรด
พิจารณาวาตัวบงชี้ดังกลาวชวยสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนอยูในระดับใด 
 5  หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาว  ชวยสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนอยูในระดับมากที่สุด 
 4  หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาว  ชวยสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนอยูในระดับมาก  
 3  หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาว  ชวยสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาว  ชวยสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนอยูในระดับนอย 

1  หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาว  ชวยสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 
  
องคประกอบที่ 1  ดานการบริหารวิชาการ 

สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
1)  มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการพัฒนา
หลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

2)  มีการวางแผน  กําหนดเปาหมาย และแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนที่ชัดเจน 

     

3) มีการศึกษา วิเคราะหรายละเอียดหลักสูตรที่
เกี่ยวกับทักษะการคิดของนักเรียนในแตละกลุม
สาระการเรียนรู   

     

4)  มีการจัดโครงสรางเนื้อหา กิจกรรม เวลาเรียน
และตารางสอนที่เอ้ือตอการสงเสริมทักษะการคิด 
และเหมาะสมกับผูเรียน 

     

5) มีเอกสารประกอบหลักสูตร เชน คูมือหลักสูตร 
คูมือครู คูมือการจัดการเรียนการสอนคูมือการวัด
ประเมินผล ฯลฯ ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

6)  มีหลักสูตรเสริมหรือหลักสูตรเพ่ิมเติมที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนที่สอดคลองและเหมาะสม
กับผูเรียน 

     

1.1 การ
พัฒนา
หลักสูตร 
  

7) มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชมรม  ลูกเสือ เนตร
นารี)ที่สงเสริมทักษะการคิด และสอดคลอง กับ
ความตองการของผูเรียน 
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8) มีการประชาสัมพันธ ประชุมชี้แจงใหคณะครู
ผูปกครอง และนักเรียนไดทราบเกี่ยวกับการจัด 
หลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิด  

      

9) มีการติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตรที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน อยางเปนระบบ 
และตอเนื่อง   

     

1) มีการวางแผน และกําหนดทิศทางการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

2) มีการศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และ
นําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

3) แผนการจัดการเรียนรู มีระบุขั้นตอน  วิธีการ 
หรือรูปแบบการสอนที่สงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน  ในทุกกลุมสาระและทุกระดับชั้น 

     

4) กิจกรรมการจัดการเรียนรูเนนการทํางานเปน
กลุม การมีสวนรวมของนักเรียน 

     

5) กิจกรรมการจัดการเรียนรูเนนกระบวนการ
เรียนรู  ของนักเรียนมากกวาเนนเนื้อหาวิชา 

     

6) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการทักษะการ
คิดในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

     

7)  มีการนํารูปแบบการสอนที่ฝกทักษะการคิดของ
นักเรียนมาใชอยางหลากหลาย   เชน รูปแบบการ
สอนโดยใชหมวก 6 ใบ   แบบ BBL แบบอริยสัจ  
แบบการสอนโดยสรางศรัทธาแบบโยนิโสมนสิการ  
แบบซิปปา (CIPPA)ฯลฯ 

     

1.2 การ
พัฒนา
กระบวน 
การเรียนรู 
   
   

8) มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน  เชนการอภิปราย การทํา
กิจกรรมกลุม การทําโครงงาน การทํารายงาน การ
โตวาที  การพูด  การตอบปญหา การแกปญหา  
การคิดประดิษฐ การแขงขันทักษะทางวิชาการ  
การนําเสนอผลงานของนักเรียน ฯลฯ    
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9) มีการกระตุนใหเด็กกลาคิด กลาแสดงความ
คิดเห็น กลาใชเหตุผล รวมถึงการใหกําลังใจ การให
คําชมเชย การใหความใกลชิดใหความจริงใจ 

     

10) มีการจัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการและ
ความสามารถทางความคิดโดยใชเวลานอกเวลา
เรียน เชน   การแขงขันตอบปญหา  การแขง
ขันหมากฮอส  การแขงขันหมากรุก  หมากลอม  
หรือการแขงขันความสามารถดานการคิดประเภท
อื่นๆ 

     

11) มีรายงานการติดตาม ประเมินผลกระบวนการ
จัดการเรียนรู ที่สงเสริมทักษะการคิดเปนระยะๆ  
อยางตอเนื่อง 

     

 

12) มีการนําผลการประเมิน มาแกไข ปรับปรุงและ 
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

     

1) มีการวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับการประเมินทักษะการคิดเพ่ือกําหนด
แนวทางการวัดประเมินผลทักษะการคิด ในแตละ
สาระการเรียนรู 

     

2) มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย และแนวทาง
การวัดประเมินผล ดานทักษะการคิดของนักเรียน 

     

3)มีคูมือการวัดประเมินผลทักษะการคิดของ
นักเรียนสําหรับครู 

     

4) มีเครื่องมือวัดประเมินทักษะการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิด
สรางสรรค อยางหลากหลาย ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
มาตรฐาน  และแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น   

     

5) มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือการวัดประเมินผล
ทักษะ ทักษะ การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ และความคิดสรางสรรค 

     

1.3 การ
วัดผล 
ประเมิน 
ผล และการ
เทียบโอน 

6) มีเกณฑการวัดประเมินผลทักษะ การคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
และความคิดสรางสรรค 
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7) มีการประเมนิดานการคิดของนักเรียนเปน
รายบุคคล ดวยวิธีที่หลากหลาย และเก็บขอมูลไว
อยางเปนระบบ เชนจากแฟมสะสมงาน แบบ
ประเมินสภาพจริง  ประเมินแบบอัตนัย ฯลฯ 

     

8) มีระบบการติดตาม และประเมิน รูปแบบ และ
วิธีการวัดผลประเมินผลกระบวนการคิด อยาง
ตอเนื่อง  

     

 

9) มีการนําผลการประเมิน มาปรับปรุง และ
พัฒนาการวัดผล ประเมินผลการใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งๆขึ้น 

     

1) มีการวางแผน กําหนดเปาหมายและแนวทาง
ปฏิบัติ การจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนแตละกลุมสาระอยาง
ชัดเจน 

     

2) มีการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน ในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู และทุกระดับชั้น 

     

3) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมิน และสรุปผล
การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

     

1.4 การวิจัย
เพ่ือพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
  

4) มีการนําผลของการวิจัย มาปรับปรุง แกไข และ
พัฒนาวิธีการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนใหมี
คุณภาพยิ่งๆขึ้น 

     

1) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการผลิตส่ือ
การเรียนการสอน    นวัตกรรมทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 

     

2) มีส่ือประกอบการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน ที่หลากหลาย เชน แบบฝก  ใบงาน 
เกม หรือบทเรียนสําเร็จรูป ฯลฯ   

     

1.5 การ
พัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม 
และ
เทคโนโลยี 

3) มีการนํา ICT (คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร เกมคอมพิวเตอร ฯลฯ)    
มาเปนส่ือในการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
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4) มีการสนับสนุนปจจัยที่จําเปนใหกับครูผูสอนเพื่อ
สามารถคิดคนหรือสรางสื่อการเรียนการสอน และ
นวัตกรรมใหมๆมาใชในการสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน  

     

5) มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศสื่อการเรียนการ
สอน และนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน อยางเปนระบบ ชัดเจน 

     

6) มีการติดตาม ประเมินและสรุปผลการใชส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียนอยางเปนระบบ และตอเนื่อง 

     

 

7) มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง ส่ือ  
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 

     

1) มีการวางแผน  และกําหนดแนวทางพัฒนา 
 แหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

     

2) มีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแหลงเรียนรู และภูมิ
ปญญาทองถ่ินทั้งในและนอกโรงเรียนที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

     

3) มีการจัดสถานที่ทั้งในและนอกหองเรียนเปน
แหลงเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด เชน จัดสวน
คณิตศาสตร สวนพฤกษศาสตร หองเรียนธรรมชาติ 
ศูนยการเรียนรูกลุมสาระตางๆ ฯลฯ 

     

4) จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหมีความเปน
วิชาการ มีบรรยากาศประชาธิปไตย และมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม ที่เอ้ือตอการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

5)  มีการวางแผนงาน และโครงการพัฒนาหองสมุด
ใหเปนศูนยการเรียนการรูของสถานศึกษา 

     

1.6 การ
พัฒนาแหลง
เรียนรู 
   

6) มีจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการอาน 
ทุกระดับชั้นอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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7) หองสมุดมี เอกสาร ตํารา ส่ิงพิมพ Internetที่เปน
แหลงความรู ทันเหตุการณอยางเพียงพอกับจํานวน
ของผูใชบริการ  

     

8) มีการจัด หรือตกแตงหองสมุดใหนาสนใจ  เปน
ระเบียบเรียบรอย สะดวกเพื่อจูงใจใหแก 
ผูใชบริการ   

     

9) มีการจัดทํารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมและ
ใหบริการของหองสมุด  

     

10) มีการติดตาม ประเมิน และสรุปผลการใชแหลง
เรียนรูเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนทั้ง
ในและนอกโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

     

 

11) มีการนําผลการประเมิน มาปรับปรุง แกไข และ
พัฒนาแหลงเรียนรูและบรรยากาศสภาพแวดลอม
เพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 

     

1) มีแผนภูมิโครงสรางการบริหารงานนิเทศภายใน
สถานศึกษาที่ชัดเจน 

     

2) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะ
การคิด โดยเนนการมีสวนรวม 

     

4) มีการใชรูปแบบการนิเทศภายที่เนนการพัฒนา 
และชวยเหลืออยางหลากหลาย  เชน แบบมีสวน
รวมคิดรวมทํา  แบบกัลยาณมิตร แบบเพ่ือนชวย
เพ่ือน   แบบคลินิก ฯลฯ 

     

1.7 การ
นิเทศ
การศึกษา 

5) มีการใชวิธีการนิเทศที่หลากหลายเพื่อการ 
พัฒนาการเรียนการสอนที่เนนสงเสริมกระบวนการ
คิดของนักเรียน เชน การเยี่ยมชั้นเรียน  การสังเกต
การสอน  การสาธิตและการแนะนําเทคนิคการสอน 
การใหคําปรึกษาแนะนํา  การประชุมเพ่ือ
แลกเปล่ียนความรู  การศึกษาดูงานสถาบันหรือ
โรงเรียนที่สงเสริมกระบวนการคิด  การเขารับการ
อบรม   การแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯลฯ 
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สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
6) มีการใชเครื่องมือสําหรับการนิเทศภายในอยาง
หลากหลายเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด เชนแบบ
สํารวจ แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบบันทึก
พฤติกรรม ฯลฯ 

     

7) มีการติดตาม ประเมิน และสรุปผลการนิเทศเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

     

 

8) มีการนําผลการประเมิน มาปรับปรุงการเรียน
การสอน และพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา 

     

1) มีผังโครงสรางการบริหารงานแนะแนวที่เปน
ระบบ  ชัดเจน 

     

2) มีการวางแผน   กําหนดแนวทางปฏิบัติงานการ
แนะแนวที่เนนการสงเสริมกระบวนการคิดของ
นักเรียนไวอยางชัดเจน 

     

3) มีการจัดเก็บขอมูลผูเรียนดานการพัฒนาทักษะ
การคิดของนักเรียนเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง 

     

4) มีระบบดูแล ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาแก
นักเรียนในดานการสงเสริมทักษะการคิดเปน
รายบุคคล พรอมทั้งบันทึกและจัดเก็บไวอยางเปน
ระบบ  

     

5) มีกิจกรรมสอนซอมเสริมนักเรียน เพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดของของนักเรียน 

     

6) มีเครื่องมือเก็บขอมูลท่ีใชในกิจกรรมการแนะ
แนวเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดที่หลากหลาย เชน 
แบบสํารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ ฯลฯ 

     

7) มีตารางเวลา การใหคําปรึกษา การจัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด  และประชาสัมพันธ
แนะนําการใชบริการแนะแนวแกครู นักเรียน 
ผูปกครอง ทั้งภายในและภายนอก 

     

8) มีหองหรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อแนะแนวใหแก
นักเรียนอยางเปนสัดสวนและเหมาะสม 

     

1.8 การแนะ
แนว 

9) มีการติดตอประสานความรวมมือกับผูปกครอง
อยางใกลชิดเพื่อชวยสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน 
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สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
10) มีรายงานการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแนะแนวที่สงเสริมกระบวนการคิดของ
ผูเรียนไวเปนหลักฐานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 

      

11) มีการนําผลจากการ ประเมนิผล มาปรับปรุง 
แกไขการแนะแนวเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนอยางตอเนื่อง 

     

1) มีผังโครงสรางการบริหารงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปนระบบ   

     

2) มีการวางแผน และการปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เนนการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

3) มีรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประจําป ในดานการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียนอยางชัดเจน 

     

4) มีระบบกํากับ ติดตาม ดูแลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อใหปฏิบัติตามแผนที่กําหนด  

     

1.9 การ
พัฒนาระบบ
การประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

5) มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษามาปรับปรุงพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  

     

1) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการสงเสริม 
และใหความรูแกผูปกครอง ชุมชน ในดานการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

2) มีการจัดกิจกรรมใหโรงเรียนใหเปนศูนยการ
เรียนรูดานการสงเสริมการคิดสําหรับชุมชน 

     

3) มีการใหความรูแกผูปกครองในการเอาใจดูแลใน
ครอบครัว เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดแก
บุตรหลาน 

     

1.10 การ
สงเสริม
ความรูดาน
วิชาการแก
ครอบ ครัว 
และชุมชน 

4) สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ
ระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทองถ่ินเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ผานการประชุม
ผูปกครอง  แผนพับ เว็บโชว วารสารของโรงเรียน 
ฯลฯ 
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สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 5) มีระบบการติดตาม และประเมินผลการสงเสริม

ใหความรูแกผูปกครอง ชุมชน ในดานการสงเสริม
การคิดของนักเรียน 

     

1) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการประสาน
ความรวมมือในการสงเสริมทักษะการคิดกับ
สถานศึกษาอื่น 

     

2) มีการศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาดีเดน
ดานการสงเสริมทักษะการคิดในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   

     

3) มีการประสานกับสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและระดับระดับอุดมศึกษาหรือหนวยงาน
อื่นๆ เพ่ือขอการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาทักษะการ
คิด 

     

1.11 การ
ประสาน
ความรวมมือ
ในการพัฒนา
วิชาการกับ
สถานศึกษา
อื่น 

4) มีการติดตาม ประเมินผลการประสานความ
รวมมือในการพัฒนาทักษะการคิดกับสถานศึกษา
อื่น 

     

1) มีขอมูลสารสนเทศที่แสดงฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานทั้งในอดีตและปจจุบัน 

     

2) มีการพัฒนาระบบการจัดทํางบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ เชนการนําระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
(Performance  Based Budgeting :PBB)มาใช 

     

2) มีการวางแผนและจัดทํางบประมาณของ
สถานศึกษาที่เนนการมีสวนรวม และสอดคลองกับ
แผนพัฒนาของสถานศึกษา  

     

2.1 การ
จัดทําและ
เสนอ
งบประมาณ  

3) มีคณะกรรมการและโครงสรางการบริหารที่
รับผิดชอบดานงบประมาณอยางชัดเจน 

     

2.2 การ
จัดสรร
งบประมาณ 

1) มีการจัดสรรงบประมาณใหกับฝายตางๆ เชน
ฝายวิชาการ ฝายบุคลากร ฝายบริหารงานทั่วไป  
ฝายอาคารสถานที่  ฝายปกครอง ฝายกิจการ
นักเรียน เพ่ือสงเสริมกระบวนการคิด 
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สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 2) มีการจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรร

งบประมาณของฝายตางๆในการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียน 

     

1) มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
สรุปรายงานผลการใชงบประมาณที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาของสถานศึกษาในดานการสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

     

2) มีการวิเคราะห และประเมินความมีประสิทธิภาพ 
ความประหยัด และความคุมคาในการใชทรัพยากร
เพ่ือการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนของ
หนวยงานในสถานศึกษา 

     

2.3 การ
ตรวจสอบ 
ติดตาม 
ประเมินผล
รายงานผล
การใชเงิน
และผลการ
ดํา เนินงาน 

3) มีการสรุปผลการติดตามตรวจสอบการใชเงิน 
และนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาการใชงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพ 

     

1) มีขอมูล สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรหรือแหลง
ทุน และผูที่ใหการสนับสนุนการศึกษา   

     

2) มีรูปแบบและวิธีการแสวงหาทรัพยากร หรือ
แหลงทุนเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน ที่
หลากหลาย  

     

2.4 การระดม
ทรัพยากร
และการ
ลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

3) มีการประสานกับชุมชน องคกรและหนวยงาน
ตางๆ เพ่ือเขามามีสวนรวมในการระดมทุนเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

1) มีการวางแผนการบริหารการเงิน  จัดหา และใช
งบประมาณเพ่ือการสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

2) มีระบบการเบิก-จายเงินในแตละกิจกรรมตรง
ตามแผนการใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

2.5 การ
บริหาร
การเงิน 

3) มีรายงานสรุปการบริหารการเงินของ
สถานศึกษาประจําปที่เกี่ยวกับการสงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน 

     

2.6 การ
บริหารบัญชี 

1) มีระบบการบริหารบัญชีของสถานศึกษาที่
ถูกตอง โปรงใสและมีมาตรฐาน 
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สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
2) มีการแตงตั้งผูที่มีความรูและประสบการณดาน
บัญชีมาทํางานดานการบัญชีและมีการตรวจสอบ
ถวงดุล 

      

3) มีการจัดทํารายงานสรุปดานการบริหารบัญชีของ
สถานศึกษาที่ถูกตอง ชัดเจน และมีมาตรฐาน 

     

1) มีระบบขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับพัสดุและ
สินทรัพยเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน  

     

2) มีการวางแผนจัดหาพัสดุที่สงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 

     

2.7 การ
บริหารพัสดุ
และสินทรัพย 

3) มีการระบบการควบคุม ดูแล บํารุงรักษาและ
จําหนายพัสดุและสินทรัพยใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

     

1) มีฐานขอมูล สารสนเทศของบุคลากรเปน
รายบุคคล เพ่ือนํามาใชในการวางแผน และพัฒนา
บุคลากรดานการสงเสริมทักษะการคิด 

     

2) การวางแผนอัตรากําลังบุคลากรเนนการมีสวน
รวมจากฝายตางๆที่เกี่ยวของ 

     

3.1 การ
วางแผน
อัตรากําลัง
และกําหนด
ตําแหนง 

3) มีการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรทั้งในปจจุบัน 
และอนาคตเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่กํากับ ดูแล และ
รับผิดชอบงานบุคลากรดานการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียนอยางชัดเจน 

     

2) มีเกณฑในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อทําหนาที่
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการคิด 

     

3.2 การสรร
หาและการ
บรรจุแตงต้ัง 

3) การจัดและเลือกสรรครูที่มีความรูความสามารถ
ดานการพัฒนาทักษะการคิดใหทําหนาที่สอน  และ
ทําหนาที่สงเสริมการสอน 

     

1) มีการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติ การ
พัฒนาบุคลากรในดานการสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน 

     3.3 การ
เสริมสราง
ประสิทธิ 
ภาพในการ
ปฏิบัติ
ราชการ  

2) ครูมีความรูเกี่ยวกับรูปแบบการสอน  เทคนิค
การสอน การผลิตส่ือ และการประเมินผลเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดไดอยางชัดเจน 
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สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
3) ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ
เกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรคอยางชัดเจน 

     

4) ครูมีทักษะในการใชคําถามเพื่อกระตุนการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
และคิดสรางสรรค ไดอยางคลองแคลว 

     

5) มีคูมือการปฏิบัติงานของครูเพ่ือสงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน 

     

6) ครูมีความรู ความสามารถในการจัดทําแบบ
ประเมิน เพ่ือวัดและประเมินผลความสามารถดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน 

     

7) มีการสงเสริมประชาธิปไตยในแสดงความคิดเห็น  
และเนนการทํางานเปนทีม รวมคิด รวมทํา 

     

8) มีการสนับสนุน ใหขวัญกําลังใจกับครูที่มีผลงาน
ดานการสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 

     

9) มีเกณฑประเมินผลงานครูในดานการสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

     

 

10) มีการติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงานของครูในดานการสงเสริมทักษะ
การคิด อยางตอเนื่อง และนําผลไปแกไข ปรับปรุง
ตอไป 

     

1) มีการวางแผนพัฒนาระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศที่เปนระบบ และชัดเจน 

     

2) มีขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ สะดวกแกการนําไปใช 

     

4.1 การ
พัฒนาระบบ
และเครือขาย
ขอมูล
สารสนเทศ 3) มีการนํา ICT มาใชในการพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา 
     

1) มีการประสาน เชื่อมโยงเครือขาย
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และหนวยงาน
เพ่ือขอสนับสนุนความชวยเหลือทางวิชาการ 

     4.2 การ
ประสาน งาน
และพัฒนา
เครือขาย
การศึกษา 

2) มีการประสานงานกับเครือขายผูปกครองเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดบุตรหลานของตน 
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สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 3) มีการประสานใหผูปกครอง  ชุมชน ทองถ่ิน เขา

มามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา   

     

1) มีการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อนํามาเปนขอมูลใน
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผน
ยุทธศาสตรที่ระบุถึงการสงเสริมทักษะการคิด 

     

2) มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผน
ยุทธศาสตรของสถานศึกษาที่ระบุถึงการสงเสริม
กระบวนการคิด โดยเนนการมีสวนรวมของบุคคล 
และหนวยงานตางๆ 

     

3) มีการกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑความสําเร็จใน
การดําเนินงานเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน 

     

4.3 การ
วางแผนการ
บริหาร
การศึกษา 

4) มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปที่ระบุถึงการ
สงเสริมทักษะการคิดใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาหรือแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา 

     

1) มีโครงสรางและระบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
การสงเสริมทักษะการคิดที่ชัดเจน   

     

2) ผูบริหารเปนผูนําในดานการทักษะการคิดมาใช
ในการบริหารงาน เชน  แผนผังความความคิด
(Mind Map)   

     

3) มีการกระจายอํานาจการบริหาร และรับผิดชอบ
ในภาระงานดานการพัฒนาทักษะการคิดไปยังฝาย
ตางๆ 

     

4.4 การ
จัดระบบการ
บริหารและ
พัฒนาองคกร 

4) มีระบบการติดตาม ประเมินผลระบบการ
บริหารงานฝายตางๆที่รับผิดชอบดานการพัฒนา
ทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพ 

     

1)  มีการวางแผนการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตางๆมาใชเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

     4.6 งาน
เทคโนโลยี
เพ่ือ
การศึกษา 

2) มีการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 
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ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
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1 
3) มีการนํา ICT ระบบอินเทอรเน็ต  และส่ือ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาทักษะ
การคิด และศึกษาคนควาหาความรูของนักเรียน 

      

4) มีการติดตาม ประเมินผลการใชเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมตางๆมาใชเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

     

1) มีปายขอความ  บอรดความรู  กลองแสดงความ
คิดเห็น ฯลฯ ติดตามสถานที่ตางๆของสถานศึกษา
เพ่ือกระตุนความคิดของผูเรียน 

     

2) มีการจัด และพัฒนาสถานที่ใหทุกแหงใน
สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน เชน 
มีหองปฏิบัติการกลุมสาระตางๆ  มีศูนยการเรียนรู 
เวทีการแสดงออก ฯลฯ 

     

4.7 การดูแล
อาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดลอม 

3) มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาสถานที่และ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

1)มีการวางแผนงานการสงเสริมงานกิจการนักเรียน
ที่สงเสริมทักษะการคิด 

     

2) นักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  ใน
กิจกรรมตางๆของโรงเรียนที่ไดดําเนินการในรอบป 

     

3) มีการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   เชน มี
การตั้งกรรมการนักเรียน  การสงเสริมความ
รับผิดชอบ 

     

4) สงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมที่ฝกความเปน
ผูนํา กลาพูดกลาแสดงออก และฝกการทํากิจกรรม
กลุม 

     

5) การลงโทษนักเรียนควรใชวิธีการที่สรางสรรค 
และมีประโยชนตอนักเรียน 

     

6)  มีการเปดเพลงบรรเลงชาๆ เพ่ือชวยกระตุน
พัฒนาการสมอง   

     

7)มีการฝกกายบริหารสมองใหกับนักเรียนอยาง
เหมาะสม 

     

4.8 การ
สงเสริมงาน
กิจการ
นักเรียน 

8) มีการจัดเมนอูาหารในโรงเรียนที่ชวยบํารุงสมอง
และใหความรูแกนักเรียน 
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1 
 9) มีการติดตามประเมินผลงานกิจการนักเรียน

อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
     

1) มีการวางแผนการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
การศึกษาในดานการสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน 

     

2) มีการเผยแพรกิจกรรม และผลงานดานการ
สงเสริมทักษะการคิดใหชุมชนและสังคมไดทราบ 
โดยผานสื่อตางๆ เชน วารสาร แผนพับ เว็บไซท 
ฯลฯ 

     

3)  มีการเปดโอกาสใหโรงเรียนหรือหนวยงาน
ตางๆ เขามาศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมกระบวนการคิด 

     

4.9  
การประชา 
สัมพันธการ 
ศึกษา 

4) มีการติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธการ
จัดกิจกรรมการศึกษาในดานการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียน 
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ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
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ที่  ศธ  0520.107(นฐ) / ว.3350                                     บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
               พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

                             28  กรกฎาคม  2551 
 
เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน 

 
ดวย นายพรศักดิ์  สุจริตรักษ     นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง 
“ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน” มีความประสงคจะขอเก็บ
รวบรวมขอมูลจากทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทาน โปรดตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย  จักขอบคุณยิ่ง 
 

                               ขอแสดงความนับถือ 

                                    
                                  (รองศาสตราจารย  ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร) 

                                 คณบดบีัณฑิตวิทยาลยั 
              
 
 
 

 
ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั “มุงม่ันใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 

 

 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 นครปฐม โทรสาร 0-3421-8788, 0-3424-3435 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

298

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย(แบบสอบถาม) ครั้งที่ 2 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง 

ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสรมิกระบวนการคิดของนักเรียน 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน  
  

 แบบสอบถามฉบับนี้ มีวตัถปุระสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
สําหรับการทาํวิทยานิพนธ เรื่อง “ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมกระบวนการ
คิดของนักเรียน” (Indicators of School Management Promote Students Thinking Skill) 
 ซึ่งขอมูลที่ไดจากความคิดของทานมีคาอยางยิ่งตอการวิจัยในครั้งนี ้และจะเปนประโยชน
อยางมากตอการบริหารสถานศึกษาทีส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน  ขอมูลที่ทานได
ระบุไวในแบบสอบถามนี้ ถือเปนความลบั และขอรับรองวาไมมีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นตอการ
ปฏิบัติงานหรอืโรงเรียนของทาน จึงใครขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามให
ครบทุกขอตามความเปนจรงิ 
 แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบดวย  2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลดานสถานภาพ 
ตอนที่ 2 ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาทีส่งเสริมกระบวนการคิด 

1) องคประกอบดานการบริหารวิชาการ 
2) องคประกอบดานการบริหารงบประมาณ 
3) องคประกอบดานการบริหารงานบุคคล  
4) องคประกอบดานการบริหารทั่วไป    

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความรวมมือและความอนุเคราะหจากทานในการ
ตอบแบบสอบถามเปนอยางดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
    
 
 

(นายพรศักดิ์   สุจริตรักษ) 
นักศึกษาปรญิญาเอก สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 
........................................................................................................................... 

ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบ 

คําชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ในชอง  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
รายการ สําหรับ

ผูวิจัย 

1. เพศ   ชาย 
   หญิง 
2. อายุ   ต่ํากวา 40 ป 
   41 – 45 ป 
   46 – 50 ป 
   51 – 55 ป 
    55 ปขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
                       ปริญญาตรี   สาขา............................................................... 
                       ปริญญาโท   สาขา............................................................... 
                       ปริญญาเอก  สาขา............................................................... 
4. ประสบการณการทํางานเปนผูอํานวยการ/ครูใหญโรงเรียน 
                       1 – 5 ป 
                       6 – 10 ป 
                       11 – 15 ป 
                       16 ปขึ้นไป 

(     ) 
 

(     ) 
 
 
 
 

(     ) 
 
 

(     ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

301

ตอนที่ 2 ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 
คําชี้แจง : เมื่อพิจารณาตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนแลว โปรด
พิจารณาวาตัวบงชี้ดังกลาวชวยสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนอยูในระดับใด 
 5  หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาว  ชวยสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนอยูในระดับมากที่สุด 
 4  หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาว  ชวยสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนอยูในระดับมาก  
 3  หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาว  ชวยสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาว  ชวยสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนอยูในระดับนอย 

1  หมายถึง ตัวบงชี้ดังกลาว  ชวยสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 
  
องคประกอบที่ 1  ดานการบริหารวิชาการ 

สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
1)  มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการพัฒนา
หลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

2)  มีการวางแผน  กําหนดเปาหมาย และแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนที่ชัดเจน 

     

3) มีการศึกษา วิเคราะหรายละเอียดหลักสูตรที่
เกี่ยวกับทักษะการคิดของนักเรียนในแตละกลุม
สาระการเรียนรู   

     

4)  มีการจัดโครงสรางเนื้อหา กิจกรรม เวลาเรียน
และตารางสอนที่เอ้ือตอการสงเสริมทักษะการคิด 
และเหมาะสมกับผูเรียน 

     

5) มีเอกสารประกอบหลักสูตร เชน คูมือหลักสูตร 
คูมือครู คูมือการจัดการเรียนการสอนคูมือการวัด
ประเมินผล ฯลฯ ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

6)  มีหลักสูตรเสริมหรือหลักสูตรเพ่ิมเติมที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนที่สอดคลองและเหมาะสม
กับผูเรียน 

     

1.1 การ
พัฒนา
หลักสูตร 
  

7) มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชมรม  ลูกเสือ เนตร
นารี)ที่สงเสริมทักษะการคิด และสอดคลอง กับ
ความตองการของผูเรียน 
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สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
8) มีการประชาสัมพันธ ประชุมชี้แจงใหคณะครู
ผูปกครอง และนักเรียนไดทราบเกี่ยวกับการจัด 
หลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิด  

      

9) มีการติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตรที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน อยางเปนระบบ 
และตอเนื่อง   

     

1) มีการวางแผน และกําหนดทิศทางการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

2) มีการศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และ
นําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

3) แผนการจัดการเรียนรู มีระบุขั้นตอน  วิธีการ 
หรือรูปแบบการสอนที่สงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน  ในทุกกลุมสาระและทุกระดับชั้น 

     

4) กิจกรรมการจัดการเรียนรูเนนการทํางานเปน
กลุม การมีสวนรวมของนักเรียน 

     

5) กิจกรรมการจัดการเรียนรูเนนกระบวนการ
เรียนรู  ของนักเรียนมากกวาเนนเนื้อหาวิชา 

     

6) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการทักษะการ
คิดในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

     

7)  มีการนํารูปแบบการสอนที่ฝกทักษะการคิดของ
นักเรียนมาใชอยางหลากหลาย   เชน รูปแบบการ
สอนโดยใชหมวก 6 ใบ   แบบ BBL แบบอริยสัจ  
แบบการสอนโดยสรางศรัทธาแบบโยนิโสมนสิการ  
แบบซิปปา (CIPPA)ฯลฯ 

     

1.2 การ
พัฒนา
กระบวน 
การเรียนรู 
   
   

8) มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน  เชนการอภิปราย การทํา
กิจกรรมกลุม การทําโครงงาน การทํารายงาน การ
โตวาที  การพูด  การตอบปญหา การแกปญหา  
การคิดประดิษฐ การแขงขันทักษะทางวิชาการ  
การนําเสนอผลงานของนักเรียน ฯลฯ    
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สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
9) มีการกระตุนใหเด็กกลาคิด กลาแสดงความ
คิดเห็น กลาใชเหตุผล รวมถึงการใหกําลังใจ การให
คําชมเชย การใหความใกลชิดใหความจริงใจ 

     

10) มีการจัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการและ
ความสามารถทางความคิดโดยใชเวลานอกเวลา
เรียน เชน   การแขงขันตอบปญหา  การแขง
ขันหมากฮอส  การแขงขันหมากรุก  หมากลอม  
หรือการแขงขันความสามารถดานการคิดประเภท
อื่นๆ 

     

11) มีรายงานการติดตาม ประเมินผลกระบวนการ
จัดการเรียนรู ที่สงเสริมทักษะการคิดเปนระยะๆ  
อยางตอเนื่อง 

     

 

12) มีการนําผลการประเมิน มาแกไข ปรับปรุงและ 
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

     

1) มีการวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับการประเมินทักษะการคิดเพ่ือกําหนด
แนวทางการวัดประเมินผลทักษะการคิด ในแตละ
สาระการเรียนรู 

     

2) มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย และแนวทาง
การวัดประเมินผล ดานทักษะการคิดของนักเรียน 

     

3)มีคูมือการวัดประเมินผลทักษะการคิดของ
นักเรียนสําหรับครู 

     

4) มีเครื่องมือวัดประเมินทักษะการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิด
สรางสรรค อยางหลากหลาย ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
มาตรฐาน  และแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น   

     

5) มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือการวัดประเมินผล
ทักษะ ทักษะ การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ และความคิดสรางสรรค 

     

1.3 การ
วัดผล 
ประเมิน 
ผล และการ
เทียบโอน 

6) มีเกณฑการวัดประเมินผลทักษะ การคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
และความคิดสรางสรรค 
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สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
7) มีการประเมนิดานการคิดของนักเรียนเปน
รายบุคคล ดวยวิธีที่หลากหลาย และเก็บขอมูลไว
อยางเปนระบบ เชนจากแฟมสะสมงาน แบบ
ประเมินสภาพจริง  ประเมินแบบอัตนัย ฯลฯ 

     

8) มีระบบการติดตาม และประเมิน รูปแบบ และ
วิธีการวัดผลประเมินผลกระบวนการคิด อยาง
ตอเนื่อง  

     

 

9) มีการนําผลการประเมิน มาปรับปรุง และ
พัฒนาการวัดผล ประเมินผลการใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งๆขึ้น 

     

1) มีการวางแผน กําหนดเปาหมายและแนวทาง
ปฏิบัติ การจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนแตละกลุมสาระอยาง
ชัดเจน 

     

2) มีการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน ในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู และทุกระดับชั้น 

     

3) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมิน และสรุปผล
การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

     

1.4 การวิจัย
เพ่ือพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
  

4) มีการนําผลของการวิจัย มาปรับปรุง แกไข และ
พัฒนาวิธีการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนใหมี
คุณภาพยิ่งๆขึ้น 

     

1) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการผลิตส่ือ
การเรียนการสอน    นวัตกรรมทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 

     

2) มีส่ือประกอบการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน ที่หลากหลาย เชน แบบฝก  ใบงาน 
เกม หรือบทเรียนสําเร็จรูป ฯลฯ   

     

1.5 การ
พัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม 
และ
เทคโนโลยี 

3) มีการนํา ICT (คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร เกมคอมพิวเตอร ฯลฯ)    
มาเปนส่ือในการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
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สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
4) มีการสนับสนุนปจจัยที่จําเปนใหกับครูผูสอนเพื่อ
สามารถคิดคนหรือสรางสื่อการเรียนการสอน และ
นวัตกรรมใหมๆมาใชในการสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน  

     

5) มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศสื่อการเรียนการ
สอน และนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน อยางเปนระบบ ชัดเจน 

     

6) มีการติดตาม ประเมินและสรุปผลการใชส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียนอยางเปนระบบ และตอเนื่อง 

     

 

7) มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง ส่ือ  
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 

     

1) มีการวางแผน  และกําหนดแนวทางพัฒนา 
 แหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

     

2) มีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแหลงเรียนรู และภูมิ
ปญญาทองถ่ินทั้งในและนอกโรงเรียนที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

     

3) มีการจัดสถานที่ทั้งในและนอกหองเรียนเปน
แหลงเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด เชน จัดสวน
คณิตศาสตร สวนพฤกษศาสตร หองเรียนธรรมชาติ 
ศูนยการเรียนรูกลุมสาระตางๆ ฯลฯ 

     

4) จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหมีความเปน
วิชาการ มีบรรยากาศประชาธิปไตย และมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม ที่เอ้ือตอการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

5)  มีการวางแผนงาน และโครงการพัฒนาหองสมุด
ใหเปนศูนยการเรียนการรูของสถานศึกษา 

     

1.6 การ
พัฒนาแหลง
เรียนรู 
   

6) มีจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการอาน 
ทุกระดับชั้นอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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ประกอบ 
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ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
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3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
7) หองสมุดมี เอกสาร ตํารา ส่ิงพิมพ Internetที่เปน
แหลงความรู ทันเหตุการณอยางเพียงพอกับจํานวน
ของผูใชบริการ  

     

8) มีการจัด หรือตกแตงหองสมุดใหนาสนใจ  เปน
ระเบียบเรียบรอย สะดวกเพื่อจูงใจใหแก 
ผูใชบริการ   

     

9) มีการจัดทํารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมและ
ใหบริการของหองสมุด  

     

10) มีการติดตาม ประเมิน และสรุปผลการใชแหลง
เรียนรูเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนทั้ง
ในและนอกโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

     

 

11) มีการนําผลการประเมิน มาปรับปรุง แกไข และ
พัฒนาแหลงเรียนรูและบรรยากาศสภาพแวดลอม
เพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 

     

1) มีแผนภูมิโครงสรางการบริหารงานนิเทศภายใน
สถานศึกษาที่ชัดเจน 

     

2) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะ
การคิด โดยเนนการมีสวนรวม 

     

4) มีการใชรูปแบบการนิเทศภายที่เนนการพัฒนา 
และชวยเหลืออยางหลากหลาย  เชน แบบมีสวน
รวมคิดรวมทํา  แบบกัลยาณมิตร แบบเพ่ือนชวย
เพ่ือน   แบบคลินิก ฯลฯ 

     

1.7 การ
นิเทศ
การศึกษา 

5) มีการใชวิธีการนิเทศที่หลากหลายเพื่อการ 
พัฒนาการเรียนการสอนที่เนนสงเสริมกระบวนการ
คิดของนักเรียน เชน การเยี่ยมชั้นเรียน  การสังเกต
การสอน  การสาธิตและการแนะนําเทคนิคการสอน 
การใหคําปรึกษาแนะนํา  การประชุมเพ่ือ
แลกเปล่ียนความรู  การศึกษาดูงานสถาบันหรือ
โรงเรียนที่สงเสริมกระบวนการคิด  การเขารับการ
อบรม   การแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯลฯ 
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1 
6) มีการใชเครื่องมือสําหรับการนิเทศภายในอยาง
หลากหลายเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด เชนแบบ
สํารวจ แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบบันทึก
พฤติกรรม ฯลฯ 

     

7) มีการติดตาม ประเมิน และสรุปผลการนิเทศเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

     

 

8) มีการนําผลการประเมิน มาปรับปรุงการเรียน
การสอน และพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา 

     

1) มีผังโครงสรางการบริหารงานแนะแนวที่เปน
ระบบ  ชัดเจน 

     

2) มีการวางแผน   กําหนดแนวทางปฏิบัติงานการ
แนะแนวที่เนนการสงเสริมกระบวนการคิดของ
นักเรียนไวอยางชัดเจน 

     

3) มีการจัดเก็บขอมูลผูเรียนดานการพัฒนาทักษะ
การคิดของนักเรียนเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง 

     

4) มีระบบดูแล ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาแก
นักเรียนในดานการสงเสริมทักษะการคิดเปน
รายบุคคล พรอมทั้งบันทึกและจัดเก็บไวอยางเปน
ระบบ  

     

5) มีกิจกรรมสอนซอมเสริมนักเรียน เพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดของของนักเรียน 

     

6) มีเครื่องมือเก็บขอมูลท่ีใชในกิจกรรมการแนะ
แนวเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดที่หลากหลาย เชน 
แบบสํารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ ฯลฯ 

     

7) มีตารางเวลา การใหคําปรึกษา การจัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด  และประชาสัมพันธ
แนะนําการใชบริการแนะแนวแกครู นักเรียน 
ผูปกครอง ทั้งภายในและภายนอก 

     

8) มีหองหรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อแนะแนวใหแก
นักเรียนอยางเปนสัดสวนและเหมาะสม 

     

1.8 การแนะ
แนว 

9) มีการติดตอประสานความรวมมือกับผูปกครอง
อยางใกลชิดเพื่อชวยสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน 
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10) มีรายงานการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแนะแนวที่สงเสริมกระบวนการคิดของ
ผูเรียนไวเปนหลักฐานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

      

11) มีการนําผลจากการ ประเมนิผล มาปรับปรุง 
แกไขการแนะแนวเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนอยางตอเนื่อง 

     

1) มีผังโครงสรางการบริหารงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปนระบบ   

     

2) มีการวางแผน และการปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เนนการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

3) มีรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประจําป ในดานการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียนอยางชัดเจน 

     

4) มีระบบกํากับ ติดตาม ดูแลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อใหปฏิบัติตามแผนที่กําหนด  

     

1.9 การ
พัฒนาระบบ
การประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

5) มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษามาปรับปรุงพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  

     

1) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการสงเสริม 
และใหความรูแกผูปกครอง ชุมชน ในดานการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

2) มีการจัดกิจกรรมใหโรงเรียนใหเปนศูนยการ
เรียนรูดานการสงเสริมการคิดสําหรับชุมชน 

     

3) มีการใหความรูแกผูปกครองในการเอาใจดูแลใน
ครอบครัว เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดแก
บุตรหลาน 

     

1.10 การ
สงเสริม
ความรูดาน
วิชาการแก
ครอบ ครัว 
และชุมชน 

4) สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ
ระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทองถ่ินเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ผานการประชุม
ผูปกครอง  แผนพับ เว็บโชว วารสารของโรงเรียน 
ฯลฯ 
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 5) มีระบบการติดตาม และประเมินผลการสงเสริม

ใหความรูแกผูปกครอง ชุมชน ในดานการสงเสริม
การคิดของนักเรียน 

     

1) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการประสาน
ความรวมมือในการสงเสริมทักษะการคิดกับ
สถานศึกษาอื่น 

     

2) มีการศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาดีเดน
ดานการสงเสริมทักษะการคิดในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   

     

3) มีการประสานกับสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและระดับระดับอุดมศึกษาหรือหนวยงาน
อื่นๆ เพ่ือขอการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาทักษะการ
คิด 

     

1.11 การ
ประสาน
ความรวมมือ
ในการพัฒนา
วิชาการกับ
สถานศึกษา
อื่น 

4) มีการติดตาม ประเมินผลการประสานความ
รวมมือในการพัฒนาทักษะการคิดกับสถานศึกษา
อื่น 

     

1) มีขอมูลสารสนเทศที่แสดงฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานทั้งในอดีตและปจจุบัน 

     

2) มีการพัฒนาระบบการจัดทํางบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ เชนการนําระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
(Performance  Based Budgeting :PBB)มาใช 

     

2) มีการวางแผนและจัดทํางบประมาณของ
สถานศึกษาที่เนนการมีสวนรวม และสอดคลองกับ
แผนพัฒนาของสถานศึกษา  

     

2.1 การ
จัดทําและ
เสนอ
งบประมาณ  

3) มีคณะกรรมการและโครงสรางการบริหารที่
รับผิดชอบดานงบประมาณอยางชัดเจน 

     

2.2 การ
จัดสรร
งบประมาณ 

1) มีการจัดสรรงบประมาณใหกับฝายตางๆ เชน
ฝายวิชาการ ฝายบุคลากร ฝายบริหารงานทั่วไป  
ฝายอาคารสถานที่  ฝายปกครอง ฝายกิจการ
นักเรียน เพ่ือสงเสริมกระบวนการคิด 
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 2) มีการจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรร

งบประมาณของฝายตางๆในการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียน 

     

1) มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
สรุปรายงานผลการใชงบประมาณที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาของสถานศึกษาในดานการสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

     

2) มีการวิเคราะห และประเมินความมีประสิทธิภาพ 
ความประหยัด และความคุมคาในการใชทรัพยากร
เพ่ือการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนของ
หนวยงานในสถานศึกษา 

     

2.3 การ
ตรวจสอบ 
ติดตาม 
ประเมินผล
รายงานผล
การใชเงิน
และผลการ
ดํา เนินงาน 

3) มีการสรุปผลการติดตามตรวจสอบการใชเงิน 
และนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาการใชงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพ 

     

1) มีขอมูล สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรหรือแหลง
ทุน และผูที่ใหการสนับสนุนการศึกษา   

     

2) มีรูปแบบและวิธีการแสวงหาทรัพยากร หรือ
แหลงทุนเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน ที่
หลากหลาย  

     

2.4 การระดม
ทรัพยากร
และการ
ลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

3) มีการประสานกับชุมชน องคกรและหนวยงาน
ตางๆ เพ่ือเขามามีสวนรวมในการระดมทุนเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

1) มีการวางแผนการบริหารการเงิน  จัดหา และใช
งบประมาณเพ่ือการสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

2) มีระบบการเบิก-จายเงินในแตละกิจกรรมตรง
ตามแผนการใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

2.5 การ
บริหาร
การเงิน 

3) มีรายงานสรุปการบริหารการเงินของ
สถานศึกษาประจําปที่เกี่ยวกับการสงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน 

     

2.6 การ
บริหารบัญชี 

1) มีระบบการบริหารบัญชีของสถานศึกษาที่
ถูกตอง โปรงใสและมีมาตรฐาน 
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สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
2) มีการแตงตั้งผูที่มีความรูและประสบการณดาน
บัญชีมาทํางานดานการบัญชีและมีการตรวจสอบ
ถวงดุล 

      

3) มีการจัดทํารายงานสรุปดานการบริหารบัญชีของ
สถานศึกษาที่ถูกตอง ชัดเจน และมีมาตรฐาน 

     

1) มีระบบขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับพัสดุและ
สินทรัพยเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน  

     

2) มีการวางแผนจัดหาพัสดุที่สงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 

     

2.7 การ
บริหารพัสดุ
และสินทรัพย 

3) มีการระบบการควบคุม ดูแล บํารุงรักษาและ
จําหนายพัสดุและสินทรัพยใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

     

1) มีฐานขอมูล สารสนเทศของบุคลากรเปน
รายบุคคล เพ่ือนํามาใชในการวางแผน และพัฒนา
บุคลากรดานการสงเสริมทักษะการคิด 

     

2) การวางแผนอัตรากําลังบุคลากรเนนการมีสวน
รวมจากฝายตางๆที่เกี่ยวของ 

     

3.1 การ
วางแผน
อัตรากําลัง
และกําหนด
ตําแหนง 

3) มีการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรทั้งในปจจุบัน 
และอนาคตเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่กํากับ ดูแล และ
รับผิดชอบงานบุคลากรดานการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียนอยางชัดเจน 

     

2) มีเกณฑในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อทําหนาที่
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการคิด 

     

3.2 การสรร
หาและการ
บรรจุแตงต้ัง 

3) การจัดและเลือกสรรครูที่มีความรูความสามารถ
ดานการพัฒนาทักษะการคิดใหทําหนาที่สอน  และ
ทําหนาที่สงเสริมการสอน 

     

1) มีการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติ การ
พัฒนาบุคลากรในดานการสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน 

     3.3 การ
เสริมสราง
ประสิทธิ 
ภาพในการ
ปฏิบัติ
ราชการ  

2) ครูมีความรูเกี่ยวกับรูปแบบการสอน  เทคนิค
การสอน การผลิตส่ือ และการประเมินผลเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดไดอยางชัดเจน 
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สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
3) ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ
เกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรคอยางชัดเจน 

     

4) ครูมีทักษะในการใชคําถามเพื่อกระตุนการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
และคิดสรางสรรค ไดอยางคลองแคลว 

     

5) มีคูมือการปฏิบัติงานของครูเพ่ือสงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน 

     

6) ครูมีความรู ความสามารถในการจัดทําแบบ
ประเมิน เพ่ือวัดและประเมินผลความสามารถดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน 

     

7) มีการสงเสริมประชาธิปไตยในแสดงความคิดเห็น  
และเนนการทํางานเปนทีม รวมคิด รวมทํา 

     

8) มีการสนับสนุน ใหขวัญกําลังใจกับครูที่มีผลงาน
ดานการสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 

     

9) มีเกณฑประเมินผลงานครูในดานการสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

     

 

10) มีการติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงานของครูในดานการสงเสริมทักษะ
การคิด อยางตอเนื่อง และนําผลไปแกไข ปรับปรุง
ตอไป 

     

1) มีการวางแผนพัฒนาระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศที่เปนระบบ และชัดเจน 

     

2) มีขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ สะดวกแกการนําไปใช 

     

4.1 การ
พัฒนาระบบ
และเครือขาย
ขอมูล
สารสนเทศ 3) มีการนํา ICT มาใชในการพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา 
     

1) มีการประสาน เชื่อมโยงเครือขาย
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และหนวยงาน
เพ่ือขอสนับสนุนความชวยเหลือทางวิชาการ 

     4.2 การ
ประสาน งาน
และพัฒนา
เครือขาย
การศึกษา 

2) มีการประสานงานกับเครือขายผูปกครองเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดบุตรหลานของตน 
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สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 

1 
 3) มีการประสานใหผูปกครอง  ชุมชน ทองถ่ิน เขา

มามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา   

     

1) มีการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อนํามาเปนขอมูลใน
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผน
ยุทธศาสตรที่ระบุถึงการสงเสริมทักษะการคิด 

     

2) มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผน
ยุทธศาสตรของสถานศึกษาที่ระบุถึงการสงเสริม
กระบวนการคิด โดยเนนการมีสวนรวมของบุคคล 
และหนวยงานตางๆ 

     

3) มีการกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑความสําเร็จใน
การดําเนินงานเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน 

     

4.3 การ
วางแผนการ
บริหาร
การศึกษา 

4) มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปที่ระบุถึงการ
สงเสริมทักษะการคิดใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาหรือแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา 

     

1) มีโครงสรางและระบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
การสงเสริมทักษะการคิดที่ชัดเจน   

     

2) ผูบริหารเปนผูนําในดานการทักษะการคิดมาใช
ในการบริหารงาน เชน  แผนผังความความคิด
(Mind Map)   

     

3) มีการกระจายอํานาจการบริหาร และรับผิดชอบ
ในภาระงานดานการพัฒนาทักษะการคิดไปยังฝาย
ตางๆ 

     

4.4 การ
จัดระบบการ
บริหารและ
พัฒนาองคกร 

4) มีระบบการติดตาม ประเมินผลระบบการ
บริหารงานฝายตางๆที่รับผิดชอบดานการพัฒนา
ทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพ 

     

1)  มีการวางแผนการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตางๆมาใชเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

     4.6 งาน
เทคโนโลยี
เพ่ือ
การศึกษา 

2) มีการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 
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สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
3) มีการนํา ICT ระบบอินเทอรเน็ต  และส่ือ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาทักษะ
การคิด และศึกษาคนควาหาความรูของนักเรียน 

      

4) มีการติดตาม ประเมินผลการใชเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมตางๆมาใชเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

     

1) มีปายขอความ  บอรดความรู  กลองแสดงความ
คิดเห็น ฯลฯ ติดตามสถานที่ตางๆของสถานศึกษา
เพ่ือกระตุนความคิดของผูเรียน 

     

2) มีการจัด และพัฒนาสถานที่ใหทุกแหงใน
สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน เชน 
มีหองปฏิบัติการกลุมสาระตางๆ  มีศูนยการเรียนรู 
เวทีการแสดงออก ฯลฯ 

     

4.7 การดูแล
อาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดลอม 

3) มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาสถานที่และ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

     

1)มีการวางแผนงานการสงเสริมงานกิจการนักเรียน
ที่สงเสริมทักษะการคิด 

     

2) นักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  ใน
กิจกรรมตางๆของโรงเรียนที่ไดดําเนินการในรอบป 

     

3) มีการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   เชน มี
การตั้งกรรมการนักเรียน  การสงเสริมความ
รับผิดชอบ 

     

4) สงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมที่ฝกความเปน
ผูนํา กลาพูดกลาแสดงออก และฝกการทํากิจกรรม
กลุม 

     

5) การลงโทษนักเรียนควรใชวิธีการที่สรางสรรค 
และมีประโยชนตอนักเรียน 

     

6)  มีการเปดเพลงบรรเลงชาๆ เพ่ือชวยกระตุน
พัฒนาการสมอง   

     

7)มีการฝกกายบริหารสมองใหกับนักเรียนอยาง
เหมาะสม 

     

4.8 การ
สงเสริมงาน
กิจการ
นักเรียน 

8) มีการจัดเมนอูาหารในโรงเรียนที่ชวยบํารุงสมอง
และใหความรูแกนักเรียน 
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สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  มาก

ท่ีสุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 9) มีการติดตามประเมินผลงานกิจการนักเรียน

อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
     

1) มีการวางแผนการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
การศึกษาในดานการสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน 

     

2) มีการเผยแพรกิจกรรม และผลงานดานการ
สงเสริมทักษะการคิดใหชุมชนและสังคมไดทราบ 
โดยผานสื่อตางๆ เชน วารสาร แผนพับ เว็บไซท 
ฯลฯ 

     

3)  มีการเปดโอกาสใหโรงเรียนหรือหนวยงาน
ตางๆ เขามาศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมกระบวนการคิด 

     

4.9  
การประชา 
สัมพันธการ 
ศึกษา 

4) มีการติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธการ
จัดกิจกรรมการศึกษาในดานการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียน 
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ภาคผนวก ฌ 
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
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ที่  ศธ  0520.107(นฐ) / ว.4217                                     บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
               พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

                                    14  ตุลาคม  2551 
 
เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน 

 
ดวย นายพรศักดิ์  สุจริตรักษ     นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  
ในการนี้  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทาน โปรดตอบ
แบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย  จักขอบคุณยิ่ง 
 

    ขอแสดงความนับถือ 

                                               
                         (รองศาสตราจารย  ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร) 

          คณบดบีัณฑิตวิทยาลยั 
              
 
 
 

 
ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั “มุงม่ันใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 

 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 นครปฐม โทรสาร 0-3421-8788, 0-3424-3435 
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ภาคผนวก ญ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย(แบบเกบ็ขอมูลภาคสนาม) 
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แบบเก็บขอมูลวิจัยภาคสนาม 
 เร่ือง ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

โรงเรียน ........................................................................... 
ระหวางวันที่ ...............................เดือน..................................................พ.ศ. ................................... 

 
องคประกอบที่ 1  ดานการบริหารวิชาการ 

ขอมูลภาคสนาม องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  ศึกษา

เอกสาร 
สังเกต สัมภาษณ 

1)  มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการพัฒนา
หลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

   

2)  มีการวางแผน  กําหนดเปาหมาย และแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนที่ชัดเจน 

   

3) มีการศึกษา วิเคราะหรายละเอียดหลักสูตรที่
เกี่ยวกับทักษะการคิดของนักเรียนในแตละกลุม
สาระการเรียนรู   

   

4)  มีการจัดโครงสรางเนื้อหา กิจกรรม เวลาเรียน
และตารางสอนที่เอ้ือตอการสงเสริมทักษะการคิด 
และเหมาะสมกับผูเรียน 

   

5) มีเอกสารประกอบหลักสูตร เชน คูมือหลักสูตร 
คูมือครู คูมือการจัดการเรียนการสอนคูมือการวัด
ประเมินผล ฯลฯ ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

   

6)  มีหลักสูตรเสริมหรือหลักสูตรเพ่ิมเติมที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนที่สอดคลองและเหมาะสม
กับผูเรียน 

   

7) มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชมรม  ลูกเสือ เนตร
นารี)ที่สงเสริมทักษะการคิด และสอดคลอง กับ
ความตองการของผูเรียน 

   

8) มีการประชาสัมพันธ ประชุมชี้แจงใหคณะครู
ผูปกครอง และนักเรียนไดทราบเกี่ยวกับการจัด 
หลักสูตรที่สงเสริมทักษะการคิด  

   

1.1 การ
พัฒนา
หลักสูตร 
  

9) มีการติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตรที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน อยางเปนระบบ 
และตอเนื่อง   
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ขอมูลภาคสนาม องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  ศึกษา

เอกสาร 
สังเกต สัมภาษณ 

1) มีการวางแผน และกําหนดทิศทางการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

   

2) มีการศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และ
นําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

   

3) แผนการจัดการเรียนรู มีระบุขั้นตอน  วิธีการ 
หรือรูปแบบการสอนที่สงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน  ในทุกกลุมสาระและทุกระดับชั้น 

   

4) กิจกรรมการจัดการเรียนรูเนนการทํางานเปน
กลุม การมีสวนรวมของนักเรียน 

   

5) กิจกรรมการจัดการเรียนรูเนนกระบวนการ
เรียนรูของนักเรียนมากกวาเนนเนื้อหาวิชา 

   

6) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการทักษะการ
คิดในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

   

7)  มีการนํารูปแบบการสอนที่ฝกทักษะการคิดของ
นักเรียนมาใชอยางหลากหลาย   เชน รูปแบบการ
สอนโดยใชหมวก 6 ใบ   แบบ BBL แบบอริยสัจ  
แบบการสอนโดยสรางศรัทธาแบบโยนิโสมนสิการ  
แบบซิปปา (CIPPA)ฯลฯ 

   

8) มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน  เชนการอภิปราย การทํา
กิจกรรมกลุม การทําโครงงาน การทํารายงาน การ
โตวาที  การพูด  การตอบปญหา การแกปญหา  
การคิดประดิษฐ การแขงขันทักษะทางวิชาการ  
การนําเสนอผลงานของนักเรียน ฯลฯ    

   

9) มีการกระตุนใหเด็กกลาคิด กลาแสดงความ
คิดเห็น กลาใชเหตุผล รวมถึงการใหกําลังใจ การให
คําชมเชย การใหความใกลชิดใหความจริงใจ 

   

1.2 การ
พัฒนา
กระบวน 
การเรียนรู 
   
   

10) มีการจัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการและ
ความสามารถทางความคิดโดยใชเวลานอกเวลา
เรียน เชน   การแขงขันตอบปญหา  การแขง
ขันหมากฮอส  การแขงขันหมากรุก  หมากลอม  
หรือการแขงขันความสามารถดานการคิดประเภท
อื่นๆ 
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ขอมูลภาคสนาม องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  ศึกษา

เอกสาร 
สังเกต สัมภาษณ 

11) มีรายงานการติดตาม ประเมินผลกระบวนการ
จัดการเรียนรู ที่สงเสริมทักษะการคิดเปนระยะๆ  
อยางตอเนื่อง 

    

12) มีการนําผลการประเมิน มาแกไข ปรับปรุงและ 
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

   

1) มีการวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับการประเมินทักษะการคิดเพ่ือกําหนด
แนวทางการวัดประเมินผลทักษะการคิด ในแตละ
สาระการเรียนรู 

   

2) มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย และแนวทาง
การวัดประเมินผล ดานทักษะการคิดของนักเรียน 

   

3)มีคูมือการวัดประเมินผลทักษะการคิดของ
นักเรียนสําหรับครู 

   

4) มีเครื่องมือวัดประเมินทักษะการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิด
สรางสรรค อยางหลากหลาย ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
มาตรฐาน  และแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น   

   

5) มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือการวัดประเมินผล
ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ และความคิดสรางสรรค 

   

6) มีเกณฑการวัดประเมินผลทักษะ การคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
และความคิดสรางสรรค 

   

7) มีการประเมนิดานการคิดของนักเรียนเปน
รายบุคคล ดวยวิธีที่หลากหลาย และเก็บขอมูลไว
อยางเปนระบบ เชนจากแฟมสะสมงาน แบบ
ประเมินสภาพจริง  ประเมินแบบอัตนัย ฯลฯ 

   

8) มีระบบการติดตาม และประเมิน รูปแบบ และ
วิธีการวัดผลประเมินผลกระบวนการคิด อยาง
ตอเนื่อง  

   

1.3 การ
วัดผล 
ประเมิน 
ผล และการ
เทียบโอน 

9) มีการนําผลการประเมิน มาปรับปรุง และ
พัฒนาการวัดผล ประเมินผลการใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งๆขึ้น 
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ขอมูลภาคสนาม องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  ศึกษา

เอกสาร 
สังเกต สัมภาษณ 

1) มีการวางแผน กําหนดเปาหมายและแนวทาง
ปฏิบัติ การจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนแตละกลุมสาระอยาง
ชัดเจน 

   

2) มีการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน ในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู และทุกระดับชั้น 

   

3) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมิน และสรุปผล
การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

   

1.4 การวิจัย
เพ่ือพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
  

4) มีการนําผลของการวิจัย มาปรับปรุง แกไข และ
พัฒนาวิธีการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนใหมี
คุณภาพยิ่งๆขึ้น 

   

1) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการจัดหา
และการผลิตส่ือการเรียนการสอน    นวัตกรรมทาง
การศึกษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

   

2) มีส่ือประกอบการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน ที่หลากหลาย เชน แบบฝก  ใบงาน 
เกม หรือบทเรียนสําเร็จรูป ฯลฯ   

   

3) มีการนํา ICT (คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร เกมคอมพิวเตอร ฯลฯ)    
มาเปนส่ือในการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

   

4) มีการสนับสนุนปจจัยที่จําเปนใหกับครูผูสอนเพื่อ
สามารถคิดคนหรือสรางสื่อการเรียนการสอน และ
นวัตกรรมใหมๆมาใชในการสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน  

   

5) มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศสื่อการเรียนการ
สอน และนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน อยางเปนระบบ ชัดเจน 

   

1.5 การ
พัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม 
และ
เทคโนโลยี 

6) มีการติดตาม ประเมินและสรุปผลการใชส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียนอยางเปนระบบ และตอเนื่อง 
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ขอมูลภาคสนาม องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  ศึกษา

เอกสาร 
สังเกต สัมภาษณ 

 7) มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง ส่ือ  
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 

   

1) มีการวางแผน  และกําหนดแนวทางพัฒนา 
 แหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

   

2) มีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแหลงเรียนรู และภูมิ
ปญญาทองถ่ินทั้งในและนอกโรงเรียนที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

   

3) มีการจัดสถานที่ทั้งในและนอกหองเรียนเปน
แหลงเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด เชน จัดสวน
คณิตศาสตร สวนพฤกษศาสตร หองเรียนธรรมชาติ 
ศูนยการเรียนรูกลุมสาระตางๆ ฯลฯ 

   

4) จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหมีความเปน
วิชาการ มีบรรยากาศประชาธิปไตย และมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม ที่เอ้ือตอการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

   

5)  มีการวางแผนงาน และโครงการพัฒนาหองสมุด
ใหเปนศูนยการเรียนการรูของสถานศึกษา 

   

6) มีจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการอาน 
ทุกระดับชั้นอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

   

7) หองสมุดมี เอกสาร ตํารา ส่ิงพิมพ Internetที่เปน
แหลงความรู ทันเหตุการณอยางเพียงพอกับจํานวน
ของผูใชบริการ  

   

8) มีการจัด หรือตกแตงหองสมุดใหนาสนใจ  เปน
ระเบียบเรียบรอย สะดวกเพื่อจูงใจใหแกใชบริการ  

   

9) มีการจัดทํารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมและ
ใหบริการของหองสมุด  

   

1.6 การ
พัฒนาแหลง
เรียนรู 
   

10) มีการติดตาม ประเมิน และสรุปผลการใชแหลง
เรียนรูเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนทั้ง
ในและนอกโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
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ขอมูลภาคสนาม องค 

ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  ศึกษา

เอกสาร 
สังเกต สัมภาษณ 

 11) มีการนําผลการประเมิน มาปรับปรุง แกไข และ
พัฒนาแหลงเรียนรูและบรรยากาศสภาพแวดลอม
เพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 

   

1) มีแผนภูมิโครงสรางการบริหารงานนิเทศภายใน
สถานศึกษาที่ชัดเจน 

   

2) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะ
การคิด โดยเนนการมีสวนรวม 

   

4) มีการใชรูปแบบการนิเทศภายที่เนนการพัฒนา 
และชวยเหลืออยางหลากหลาย  เชน แบบมีสวน
รวมคิดรวมทํา  แบบกัลยาณมิตร แบบเพ่ือนชวย
เพ่ือน   แบบคลินิก ฯลฯ 

   

5) มีการใชวิธีการนิเทศที่หลากหลายเพื่อการ 
พัฒนาการเรียนการสอนที่เนนสงเสริมกระบวนการ
คิดของนักเรียน เชน การเยี่ยมชั้นเรียน  การสังเกต
การสอน  การสาธิตและการแนะนําเทคนิคการสอน 
การใหคําปรึกษาแนะนํา  การประชุมเพ่ือแลก 
เปล่ียนความรู  การศึกษาดูงานสถาบันหรือ
โรงเรียนที่สงเสริมกระบวนการคิด  การเขารับการ
อบรม   การแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯลฯ 

   

6) มีการใชเครื่องมือสําหรับการนิเทศภายในอยาง
หลากหลายเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด เชนแบบ
สํารวจ แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบบันทึก
พฤติกรรม ฯลฯ 

   

7) มีการติดตาม ประเมิน และสรุปผลการนิเทศเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

   

1.7 การ
นิเทศ
การศึกษา 

8) มีการนําผลการประเมิน มาปรับปรุงการเรียน
การสอน และพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา 

   

1) มีการวางแผน   กําหนดแนวทางปฏิบัติงานการ
แนะแนวที่เนนการสงเสริมกระบวนการคิดของ
นักเรียนไวอยางชัดเจน 

   1.8 การแนะ
แนว 

2) มีการจัดเก็บขอมูลผูเรียนดานการพัฒนาทักษะ
การคิดของนักเรียนเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง 
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ขอมูลภาคสนาม องค 

ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  ศึกษา

เอกสาร 
สังเกต สัมภาษณ 

3) มีระบบดูแล ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาแก
นักเรียนในดานการสงเสริมทักษะการคิดเปน
รายบุคคล พรอมทั้งบันทึกและจัดเก็บไวอยางเปน
ระบบ  

   

4) มีกิจกรรมสอนซอมเสริมนักเรียน เพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดของของนักเรียน 

   

5) มีเครื่องมือเก็บขอมูลท่ีใชในกิจกรรมการแนะ
แนวเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดที่หลากหลาย เชน 
แบบสํารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ ฯลฯ 

   

6) มีตารางเวลา การใหคําปรึกษา การจัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด  และประชาสัมพันธ
แนะนําการใชบริการแนะแนวแกครู นักเรียน 
ผูปกครอง ทั้งภายในและภายนอก 

   

7) มีการติดตอประสานความรวมมือกับผูปกครอง
อยางใกลชิดเพื่อชวยสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน 

   

8) มีรายงานการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนะแนวที่สงเสริมกระบวนการคิดของผูเรียนไวเปน
หลักฐานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

   

 

9) มีการนําผลจากการ ประเมินผล มาปรับปรุง 
แกไขการแนะแนวเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนอยางตอเนื่อง 

   

1) มีผังโครงสรางการบริหารงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปนระบบ   

   

2) มีการวางแผน และการปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เนนการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

   

3) มีรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประจําป ในดานการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียนอยางชัดเจน 

   

1.9 การ
พัฒนาระบบ
การประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

4) มีระบบกํากับ ติดตาม ดูแลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อใหปฏิบัติตามแผนที่กําหนด 
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ประกอบ 
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เอกสาร 
สังเกต สัมภาษณ 

 5) มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษามาปรับปรุงพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  

   

1) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการสงเสริม 
และใหความรูแกผูปกครอง ชุมชน ในดานการ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

   

2) มีการจัดกิจกรรมใหโรงเรียนใหเปนศูนยการ
เรียนรูดานการสงเสริมการคิดสําหรับชุมชน 

   

3) มีการใหความรูแกผูปกครองในการเอาใจดูแลใน
ครอบครัว เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดแก
บุตรหลาน 

   

4) สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ
ระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทองถ่ินเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ผานการประชุม
ผูปกครอง  แผนพับ เว็บไชต วารสารของโรงเรียน 
ฯลฯ 

   

5) มีระบบการติดตาม และประเมินผลการสงเสริม
ใหความรูแกผูปกครอง ชุมชน ในดานการสงเสริม
การคิดของนักเรียน 

   

1.10 การ
สงเสริม
ความรูดาน
วิชาการแก
ครอบ ครัว 
และชุมชน 

6) มีการเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชนเขามามี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด
ของนักเรียน 

   

1) มีการวางแผน และกําหนดแนวทางการประสาน
ความรวมมือในการสงเสริมทักษะการคิดกับ
สถานศึกษาอื่น 

   

2) มีการศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาดีเดน
ดานการสงเสริมทักษะการคิดในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   

   

1.11 การ
ประสาน
ความรวมมือ
ในการพัฒนา
วิชาการกับ
สถานศึกษา
อื่น 3) มีการประสานกับสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานและระดับระดับอุดมศึกษาหรือหนวยงาน
อื่นๆ เพ่ือขอการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาทักษะการ
คิด 
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เอกสาร 
สังเกต สัมภาษณ 

 4) มีการติดตาม ประเมินผลการประสานความรวม 
มือในการพัฒนาทักษะการคิดกับสถานศึกษาอื่น 

   

1) มีขอมูลสารสนเทศที่แสดงฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานทั้งในอดีตและปจจุบัน 

   

2) มีการพัฒนาระบบการจัดตั้งงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ เชนการนําระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
(Performance  Based Budgeting :PBB)มาใช 

   

2) มีการวางแผนและจัดทํางบประมาณของ
สถานศึกษาที่เนนการมีสวนรวม และสอดคลองกับ
แผนพัฒนาของสถานศึกษา  

   

2.1 การ
จัดตั้งและ
เสนอ
งบประมาณ  

3) มีคณะกรรมการและโครงสรางการบริหารที่
รับผิดชอบดานงบประมาณอยางชัดเจน 

   

1) มีการจัดสรรงบประมาณใหกับฝายตางๆ เชน
ฝายวิชาการ ฝายบุคลากร ฝายบริหารงานทั่วไป  
ฝายอาคารสถานที่  ฝายปกครอง ฝายกิจการ
นักเรียน เพ่ือสงเสริมกระบวนการคิด 

   2.2 การ
จัดสรร
งบประมาณ 

2) มีการจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรร
งบประมาณของฝายตางๆในการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียน 

   

1) มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
สรุปรายงานผลการใชงบประมาณที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาของสถานศึกษาในดานการสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

   

2) มีการวิเคราะห และประเมินความมีประสิทธิภาพ 
ความประหยัด และความคุมคาในการใชทรัพยากร
เพ่ือการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนของ
หนวยงานในสถานศึกษา 

   

2.3 การ
ตรวจสอบ 
ติดตาม 
ประเมินผล
รายงานผล
การใชเงิน
และผลการ
ดํา เนินงาน 

3) มีการสรุปผลการติดตามตรวจสอบการใชเงิน 
และนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาการใชงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพ 
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สังเกต สัมภาษณ 

1) มีขอมูล สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรหรือแหลง
ทุน และผูที่ใหการสนับสนุนการศึกษา   

   

2) มีรูปแบบและวิธีการแสวงหาทรัพยากร หรือ
แหลงทุนเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 
ที่หลากหลาย  

   

2.4 การระดม
ทรัพยากร
และการ
ลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

3) มีการประสานกับชุมชน องคกรและหนวยงาน
ตางๆ เพ่ือเขามามีสวนรวมในการระดมทุนเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

   

1) มีการวางแผนการบริหารการเงิน  จัดหา และใช
งบประมาณเพ่ือการสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   

2) มีระบบการเบิก-จายเงินในแตละกิจกรรมตรง
ตามแผนการใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในดานการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

   

2.5 การ
บริหาร
การเงิน 

3) มีรายงานสรุปการบริหารการเงินของ
สถานศึกษาประจําปที่เกี่ยวกับการสงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน 

   

2.6 การ
บริหารพัสดุ
และสินทรัพย 

1) มีระบบขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับพัสดุและ
สินทรัพยเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน  

   

2) มีการวางแผนจัดหาพัสดุที่สงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 

    

3) มีการระบบการควบคุม ดูแล บํารุงรักษาและ
จําหนายพัสดุและสินทรัพยใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

  

1) มีฐานขอมูล สารสนเทศของบุคลากรเปน
รายบุคคล เพ่ือนํามาใชในการวางแผน และพัฒนา
บุคลากรดานการสงเสริมทักษะการคิด 

   

2) การวางแผนอัตรากําลังบุคลากรเนนการมีสวน
รวมจากฝายตางๆที่เกี่ยวของ 

   

3.1 การ
วางแผน
อัตรากําลัง
และกําหนด
ตําแหนง 

3) มีการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรทั้งในปจจุบัน 
และอนาคตเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 
 

   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

329

ขอมูลภาคสนาม องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา  ศึกษา

เอกสาร 
สังเกต สัมภาษณ 

1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่กํากับ ดูแล และ
รับผิดชอบงานบุคลากรดานการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียนอยางชัดเจน 

   

2) มีเกณฑในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อทําหนาที่
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการคิด 

   

3.2 การสรร
หาและการ
บรรจุแตงต้ัง 

3) การจัดและเลือกสรรครูที่มีความรูความสามารถ
ดานการพัฒนาทักษะการคิดใหทําหนาที่สอน  และ
ทําหนาที่สงเสริมการสอน 

   

1) มีการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติ การ
พัฒนาบุคลากรในดานการสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน 

   

2) ครูมีความรูเกี่ยวกับรูปแบบการสอน  เทคนิค
การสอน การผลิตส่ือ และการประเมินผลเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดไดอยางชัดเจน 

   

3) ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ
เกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรคอยางชัดเจน 

   

4) ครูมีทักษะในการใชคําถามเพื่อกระตุนการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
และคิดสรางสรรค ไดอยางคลองแคลว 

   

5) มีคูมือการปฏิบัติงานของครูเพ่ือสงเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน 

   

6) ครูมีความรู ความสามารถในการจัดทําแบบ
ประเมิน เพ่ือวัดและประเมินผลความสามารถดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน 

   

7) มีการสงเสริมประชาธิปไตยในแสดงความคิดเห็น  
และเนนการทํางานเปนทีม รวมคิด รวมทํา 

   

8) มีการสนับสนุน ใหขวัญกําลังใจกับครูที่มีผลงาน
ดานการสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 

   

9) มีเกณฑประเมินผลงานครูในดานการสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน 

   

3.3 การ
เสริมสราง
ประสิทธิ 
ภาพในการ
ปฏิบัติ
ราชการ 
  

10) มีการติดตาม และประเมินประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของครูในดานการสงเสริมทักษะการคิด 
อยางตอเนื่อง และนําผลไปแกไข ปรับปรุงตอไป 
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ขอมูลภาคสนาม องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา ศึกษา

เอกสาร 
สังเกต สัมภาษณ 

1) มีการวางแผนพัฒนาระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศที่เปนระบบ และชัดเจน 

   

2) มีขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ สะดวกแกการนําไปใช 

   

4.1 การ
พัฒนาระบบ
และเครือขาย
ขอมูล
สารสนเทศ 3) มีการนํา ICT มาใชในการพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา 
   

1) มีการประสาน เชื่อมโยงเครือขาย
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และหนวยงาน
เพ่ือขอสนับสนุนความชวยเหลือทางวิชาการ 

   

2) มีการประสานงานกับเครือขายผูปกครองเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดบุตรหลานของตน 

   

4.2 การ
ประสาน งาน
และพัฒนา
เครือขาย
การศึกษา 

3) มีการประสานใหผูปกครอง  ชุมชน ทองถ่ิน  
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา   

   

4.3 การ
วางแผนการ
บริหาร
การศึกษา 

1) มีการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อนํามาเปนขอมูลใน
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผน
ยุทธศาสตรที่ระบุถึงการสงเสริมทักษะการคิด 

   

2) มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผน
ยุทธศาสตรของสถานศึกษาที่ระบุถึงการสงเสริม
กระบวนการคิด โดยเนนการมีสวนรวมของบุคคล 
และหนวยงานตางๆ 

   

3) มีการกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑความสําเร็จใน
การดําเนินงานเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน 

   

 

4) มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปที่ระบุถึงการ
สงเสริมทักษะการคิดใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาหรือแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา 

   

1) มีโครงสรางและระบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
การสงเสริมทักษะการคิดที่ชัดเจน   

   4.4 การ
จัดระบบการ
บริหารและ
พัฒนาองคกร 

2) ผูบริหารเปนผูนําในดานการทักษะการคิดมาใช
ในการบริหารงาน เชน  แผนผังความความคิด
(Mind Map)   
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ขอมูลภาคสนาม องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา 

ศึกษา
เอกสาร 

สังเกต สัมภาษณ 

3) มีการกระจายอํานาจการบริหาร และรับผิดชอบ
ในภาระงานดานการพัฒนาทักษะการคิดไปยังฝาย
ตางๆ 

    

4) มีระบบการติดตาม ประเมินผลระบบการ
บริหารงานฝายตางๆที่รับผิดชอบดานการพัฒนา
ทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพ 

   

1)  มีการวางแผนการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตางๆมาใชเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

   

2) มีการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน 

   

3) มีการนํา ICT ระบบอินเทอรเน็ต  และส่ือ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาทักษะ
การคิด และศึกษาคนควาหาความรูของนักเรียน 

   

4.6 งาน
เทคโนโลยี
เพ่ือการ 
ศึกษา 

4) มีการติดตาม ประเมินผลการใชเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมตางๆมาใชเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

   

1) มีปายขอความ  บอรดความรู  กลองแสดงความ
คิดเห็น ฯลฯ ติดตามสถานที่ตางๆของสถานศึกษา
เพ่ือกระตุนความคิดของผูเรียน 

   

2) มีการจัด และพัฒนาสถานที่ใหทุกแหงใน
สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน เชน 
มีหองปฏิบัติการกลุมสาระตางๆ  มีศูนยการเรียนรู 
เวทีการแสดงออก ฯลฯ 

   

4.7 การดูแล
อาคาร
สถานที่และ
สภาพแวด 
ลอม 

3) มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาสถานที่และ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 

   

1) มีการวางแผนงานการสงเสริมงานกิจการ
นักเรียนที่สงเสริมทักษะการคิด 

   

2) นักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  ใน
กิจกรรมตางๆของโรงเรียนที่ไดดําเนินการในรอบป 

   

4.8 การ
สงเสริมงาน
กิจการ
นักเรียน 

3) มีการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   เชน มี
การตั้งกรรมการนักเรียน  มีโครงการสงเสริมความ 
รับผิดชอบ 
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ขอมูลภาคสนาม องค 
ประกอบ 
ยอย 

 
ตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษา 

ศึกษา
เอกสาร 

สังเกต สัมภาษณ 

4) สงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมที่ฝกความเปน
ผูนํา กลาพูดกลาแสดงออก และฝกการทํากิจกรรม
กลุม 

   

5) การลงโทษนักเรียนควรใชวิธีการที่สรางสรรค 
และมีประโยชนตอนักเรียน 

   

6)  มีการเปดเพลงบรรเลงชาๆ เพ่ือชวยกระตุน
พัฒนาการสมอง   

   

7) มีการฝกกายบริหารสมองใหกับนักเรียนอยาง
เหมาะสม 

   

8) มีการจัดเมนอูาหารในโรงเรียนที่ชวยบํารุงสมอง
และใหความรูแกนักเรียน 

   

 

9) มีการติดตามประเมินผลงานกิจการนักเรียน
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

   

1) มีการวางแผนการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
การศึกษาในดานการสงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน 

   

2) มีการเผยแพรกิจกรรม และผลงานดานการ
สงเสริมทักษะการคิดใหชุมชนและสังคมไดทราบ 
โดยผานสื่อตางๆ เชน วารสาร แผนพับ เว็บไซท 
ฯลฯ 

   

3)  มีการเปดโอกาสใหโรงเรียนหรือหนวยงาน
ตางๆ เขามาศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมกระบวนการคิด 

   

4.9 การ
ประชา 
สัมพันธ 
การศึกษา 

4) มีการติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธการ
จัดกิจกรรมการศึกษาในดานการสงเสริมทักษะการ
คิดของนักเรียน 
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ภาคผนวก ฎ 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิทีต่รวจสอบเครื่องมือ 
 

ที่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตําแหนง 
1 ศาสตราจารย ดร. เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ ์ - นักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) 

ศูนยศึกษาธุรกิจและรัฐบาล 
มหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard 
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2 ศาสตราจารย ดร. ธีระ  รุญเจริญ - หัวหนาสาขาวิชาการบริหารการ 
ศึกษา มหาวทิยาลัยวงษชวลติกุล 
- นายกสมาคมพัฒนาวิชาชพีการ
บริหารการศึกษาแหงประเทศไทย 
- ประธานสภาผูบริหารหลกัสูตรการ
บริหารการศึกษาแหงประเทศไทย 

3 รองศาสตราจารย พญ.ศันสนีย ฉัตรคุปต -ผูอํานวยการสถาบันสรางสรรค 
ศักยภาพสมอง Creative Brain 

4 รองศาสตราจารย ดร. อุษณีย อนุรุทธวงศ  
(โพธิสุข) 

-ประธานโครงการศูนยพัฒนาอัจฉริย 
ภาพเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร 

5 ดร. สุวิทย มูลคํา -ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมทุรปราการ เขต 1 
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ภาคผนวก ฏ 
รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตวัอยาง 
ภาค ชื่อโรงเรียน 

ภาคกลาง โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา   กรุงเทพมหานคร  
โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา กรุงเทพมหานคร  
โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนพันธะศึกษา กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนโยนออฟอารคแผนกอนุบาล กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา นนทสิริราษฎรบําเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดทุงครุ ( พ่ึงสายอนุสรณ) กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนบูรณะศึกษา แผนกอนุบาลทุงครุ กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนซางตาครูส คอนแวนต กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดบางสะแกใน  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดราชคฤห กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนศึกษานารี  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนโฆสิตสโมสร  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก    กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดเจามูล  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนสุเหราคลองจั่น  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎรอุทิศ)  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนกสิณธรอนุสรณ  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนลาซาล  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณ  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนธรรมภิรักษ กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลนี  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต   กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนเทพศิรินทร  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนสมถวิล กรุงเทพมหานคร 
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ภาค ชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 

ภาคกลาง โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนราชินี  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนสตรีวิทยา  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา  กรุงเทพมหานคร  
โรงเรียนวัดชองลม  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดดิสหงสาราม  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนอํานวยศิลป  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนตําบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดปากบึง   กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดลานบุญ  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนสุเหราดอนสะแก  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนพระแมมารีพระโขนง  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนพระแมมารีสาทร  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนบานทามะนาว จังหวัดลพบุรี 
โรงเรียนรุงนิวัติวิทยา จังหวัดลพบุรี  
โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โรงเรียนวัดบางไกรนอก จังหวัดนนทบุรี  
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน จังหวัดนนทบุรี  
โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
โรงเรียนบานสระพระ จังหวัดเพชรบุรี 
โรงเรียนเซนตโยเซฟเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  
โรงเรียนวัดดอนไกเต้ีย จังหวัดปราจีนบุรี 
โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี  
โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี จังหวัดปราจีนบุรี 
โรงเรียนยินดีวิทย จังหวัดสมุทรปราการ 
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ  จังหวัดสมุทรปราการ 
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จังหวัดสมุทรปราการ  
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ภาค ชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 

ภาคกลาง โรงเรียนอํานวยวิทย จังหวัดสมุทรปราการ  
โรงเรียนเซนตโยเซฟบางนา จังหวัดสมุทรปราการ 
โรงเรียนประภามนตรี 2 จังหวัดสมุทรปราการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
โรงเรียนวัดโบสถ จังหวัดสิงหบุรี 
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โรงเรียนชุมชนวัดสําพะเนียง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โรงเรียนวัดหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โรงเรียนดาราจรัส  จังหวัดฉะเชิงเทรา   
โรงเรียนเซนตแอนโทนี จังหวัดฉะเชิงเทรา   
โรงเรียนบานหวยน้ําใส  จังหวัดฉะเชิงเทรา   
โรงเรียนศิริวิทยานุบาล จังหวัดกาญจนบุรี 
โรงเรียนบานแกงจอ จังหวัดกาญจนบุรี 
โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี 
โรงเรียนบานตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 จังหวัดกาญจนบุรี 
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ จังหวัดกาญจนบุรี 
โรงเรียนวัดบานทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาญจนบุรี 
โรงเรียนบานทาทุม จังหวัดกาญจนบุรี 
โรงเรียนปาไมอุทิศ 15 (บานมวงเฒา) จังหวัดกาญจนบุรี 
โรงเรียนคริสตสงเคราะห จังหวัดนครนายก 
โรงเรียนวัดอรุณรังษี จังหวัดนครนายก  
โรงเรียนเซนตโยเซฟนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค   
โรงเรียนบานใหมวฒันา จังหวัดปทุมธานี  
โรงเรียนบานหนองเกด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
โรงเรียนประชารังสรรค จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
โรงเรียนบานหนองแรง(แหลมสุขประชานุกูล)   จังหวัดราชบุรี    
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178   จังหวัดราชบุรี 
โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหัก จังหวัดราชบุรี 
โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ จังหวัดราชบุรี  
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี 
โรงเรียนอนุบาลบานโปง (วัดปลักแรด) จังหวัดราชบุรี 
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ภาค ชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
ภาคกลาง โรงเรียนวัดแกวฟา (ธรรมโชติประชานุกูล) จังหวัดราชบุรี 

โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) จังหวัดราชบุรี 
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  
โรงเรียนวัดเวียงทุน จังหวัดราชบุรี  
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร 
โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี 
โรงเรียนวัดหนองสีดาจังหวัดสระบุรี  
โรงเรียนวัดลานคา จังหวัดสุพรรณบุรี  
โรงเรียนวัดศีรษะเกษ จังหวัดสุพรรณบุรี  
โรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี  
โรงเรียนวัดหนองตาสาม จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ภาค ชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 

ภาคเหนือ โรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง   จังหวัดเชียงใหม  
โรงเรียนธีระวัธนบําเพ็ญ    จังหวัดเชียงใหม  
โรงเรียนบานหนองหัวควาย   จังหวัดกําแพงเพชร  
โรงเรียนบานวังตะเคียน   จังหวัดกําแพงเพชร 
 โรงเรียนเซนตโยเซฟนครสวรรค   จังหวัดนครสวรรค  
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
โรงเรียนวัดคลองคาง  จังหวัดนครสวรรค  
โรงเรียนบานสบขุน   จังหวัดนาน  
โรงเรียนบานปาสัก(ทศพลอนุสรณ)    จังหวัดพิษณุโลก  
โรงเรียนวัดราษฎรสโมสร   จังหวัดพิษณุโลก  
โรงเรียนวัดบึงกอก   จังหวัดพิษณุโลก  
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ  จังหวัดพิษณุโลก  
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค)  จังหวัดพิษณุโลก  
โรงเรียนเทศบาลวัดทามะปราง(ท.3) จังหวัดพิษณุโลก  
โรงเรียนวัดเสาหิน  จังหวัดพิษณุโลก  
โรงเรียนบางมูลนาก “ราษฏรอุทิศ”   จังหวัดพิจิตร  
โรงเรียนบานวังซอง  จังหวัดเพชรบูรณ  
โรงเรียนบุญญรักษวรานุสรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส จังหวัดแพร  
โรงเรียนบานคุม (ประสารราษฎรวิทยา)  จังหวัดแพร   
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ภาค ชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 

 โรงเรียน บานกุมเนิ้งใต  จังหวัดลําปาง  
โรงเรียนบานทาชาง จังหวัดลําปาง  
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ  จังหวัดสุโขทัย  
โรงเรียน บานทาทอง   จังหวัดสุโขทัย  
โรงเรียนบานงิ้วปาไผ(ราษฎรนุกูล)  จังหวัดเชียงราย  
โรงเรียนไมยาวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
โรงเรียนบานหนองบัว  จังหวัดเชียงราย  
โรงเรียนมารียรักษเชียงราย แผนกประถม จังหวัดเชียงราย  
โรงเรียนบานโปงมอญ   จังหวัดเชียงราย 

 
ภาค ชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
ภาคตะวัน 
ออก 

โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา จ.ระยอง  
โรงเรียนบานคาย จังหวัดระยอง  
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง  
โรงเรียนวังจันทรวิทยา จังหวัดระยอง  
โรงเรียนบานสระใหญ จังหวัดตราด  
โรงเรียนบานเจ็ดเนิน จังหวัดชลบุรี  
โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส จังหวัดชลบุรี  
โรงเรียนบานหนองปลาไหล จังหวัดชลบุรี  
โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว จังหวัดชลบุรี  
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี  
โรงเรียนกุลศิริศาสน จังหวัดชลบุรี  
โรงเรียนประภัสสรวิทยา จังหวัดชลบุรี  
โรงเรียนวัดใหมเกตุงาม(วิบูลยราษฏรวิทยา) จังหวัดชลบุรี  
โรงเรียนบานทางตรง จังหวัดชลบุรี   
โรงเรียนวัดนาพราว จังหวัดชลบุรี  
โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
โรงเรียนชุมชนบานบางเสร จังหวัดชลบุรี  
โรงเรียนพวงคราม จังหวัดสระแกว  

 
ภาค ชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 

ตะวันออก
เฉียง 
เหนือ 

โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎรดรุณวิทยา  จังหวัดบุรีรัมย  
โรงเรียนหวยหวาวิทยาคม จังหวัดขอนแกน 
โรงเรียนบานมวง จังหวัดขอนแกน  
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ภาค ชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 

ตะวันออก
เฉียง 
เหนือ 

โรงเรียนบานโคกระเหย  จังหวัดบุรีรัมย  
โรงเรียนบานซาดศึกษา จังหวัดบุรีรัมย  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
โรงเรียนแกงครอวิทยา จังหวัดชัยภูมิ  
โรงเรียนบานซํามูลนาก จังหวัดชัยภูมิ  
โรงเรียนเนินสงาวิทยา จังหวัดชัยภูมิ  
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ  
โรงเรียนบานเส้ียวนอย จังหวัดชัยภูมิ  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 จังหวัดนครราชสีมา  
โรงเรียนบานหนองหญาปลอง   จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนรุงอรุณวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา  
โรงเรียนบานกลวย จังหวัดนครราชสีมา  
โรงเรียนบานดอนขวาง  จังหวัดนครราชสีมา  
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา จังหวัดนครราชสีมา  
โรงเรียนจตุรคามสามัคคี   จังหวัดนครราชสีมา  
โรงเรียนบานหนองระเวียง  จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนบานหัวหมู จังหวัดมหาสารคาม  
โรงเรียนเซนตยอแซฟมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
โรงเรียนบานสมปอย   จังหวัดมุกดาหาร   
โรงเรียนบานคอเหนือ จังหวัดยโสธร  
โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค จังหวัดยโสธร  
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ จังหวัดรอยเอ็ด  
โรงเรียนบานนาโพธิ์(สหพันธพิทยาภรณ) จังหวัดรอยเอ็ด  
โรงเรียนมารียอุปถัมภ จังหวัดศรีสะเกษ  
โรงเรียนละทายวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ  
โรงเรียนบานสนบ จังหวัดสุรินทร   
โรงเรียนบานโนนสะอาดนาเหมือด จังหวัดสกลนคร  
โรงเรียนบานโนนกุง จังหวัดสกลนคร  
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา จังหวัดสกลนคร  
โรงเรียนบานโคกศาลา จังหวัดสกลนคร 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 
โรงเรียนชุมชนสมสนุก จังหวัดหนองคาย  
โรงเรียนบานคําจําปา จังหวัดหนองคาย   
โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา จังหวัดหนองคาย 
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ภาค ชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
ตะวันออก
เฉียง 
เหนือ 

 โรงเรียนบานคําเจริญ จังหวัดอุดรธานี 
 โรงเรียนบานโนนสมบูรณ จังหวัดอุดรธานี  
โรงเรียนเทศบาล 3 บานเหลา จังหวัดอุดรธานี  
โรงเรียนเทศบาล 6 ไลออนสอุทิศ จังหวัดอุดรธานี  
โรงเรียนบานหนองขุนเหลาหลักวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนบานแกงลิง จังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนบานโนนหลี่ จังหวัดอุบลราชธานี  
โรงเรียน บานเบญจโนนดู จังหวัดอุบลราชธานี  
โรงเรียนบานสะพือทาคอ จังหวัดอุบลราชธานี  
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี                                             

 
 

ภาค ชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
ภาคใต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บานนาเนียน) จังหวัดชุมพร  

โรงเรียนบานดอนไทรงาม จังหวัดชุมพร  
โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
โรงเรียนอนุบาลปตตานี จ.ปตตานี  
โรงเรียนศรีนครินทรวิทยานุเคราะห  จังหวัดสงขลา 
โรงเรียนชุมชนวัดบานขาว จังหวัดสงขลา  
โรงเรียนบานชอง จังหวัดตรัง  
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียวเซี่ยเซี่ยว จังหวัดตรัง  
โรงเรียนอนุบาลโชติกร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   
โรงเรียนบานโตนปาหนัน จังหวัดสตูล  
โรงเรียนตลาดหนองหวาย จังหวัดสุราษฎรธานี  
โรงเรียนสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี  
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ จังหวัดยะลา 95000 
โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา  
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ภาคผนวก ฐ 
รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางภาคสนาม 
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตวัอยางภาคสนาม 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน 
1  โรงเรียนรุงอรุณ  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

2 โรงเรียนเพลินพัฒนา  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

3 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

4 โรงเรียนวรรณสวางจิต  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

5 โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา  
จังหวัดบุรีรัมย 
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ประวตัิผูวิจยั 
 

ชื่อ - ชื่อสกุล นายพรศักดิ์   สุจริตรักษ 
ที่อยู 67/39 ซอย 2 ถนนคฑาธร ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดราชบุร ี70000 
สถานที่ทํางาน ศูนยวชิาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุร ี

80 ถนนคฑาธร ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง  
จังหวัดราชบุร ี70000 

ประวตัิการศึกษา  
                   พ.ศ. 2531 สําเร็จการศึกษาศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวชิา

ปรัชญา จากวทิยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม 
                   พ.ศ. 2537 สําเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑติ (ศษ.บ) สาขาวิชา

บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
จังหวัดนนทบรุี 

                   พ.ศ. 2540 สําเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม) 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ บัณฑติวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

                   พ.ศ. 2547 ศึกษาตอระดับปริญญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

ประวตัิการทํางาน  
                   พ.ศ. 2531 ครูผูสอนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อําเภอหัวหิน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
                   พ.ศ. 2533 ผูชวยครใูหญฝายวิชาการ โรงเรียนอรุณวิทยา  

อําเภอทับสะแก จังหวดัประจวบคีรขีันธ 
                   พ.ศ. 2537 ครูผูสอนโรงเรียนดรุณาราชบุรี อําเภอเมือง  

จังหวัดราชบุร ี
                   พ.ศ. 2538 ผูชวยผูอํานวยการ ศูนยวชิาการโรงเรียนในสังกัด 

สังฆมณฑลราชบุร ี
                   พ.ศ. 2550 รองผูอํานวยการ ศูนยวิชาการโรงเรียนในสังกัด 

สังฆมณฑลราชบุร ี
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