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ความเปนมา

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดยุทธศาสตรการกระจายอํานาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลและใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาใหจัดประเภทของสถานศึกษาและประกาศรายชื่อสถานศึกษาประเภทที่ 1 
โดยใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (องคการมหาชน) ไดประเมินไวในรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) อยูในระดับดี 
มีคาเฉลี่ยของผลการประเมินทั้ง 14 มาตรฐานมากกวา 2.50 และไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับ 
ปรับปรุง หรือไดมาตรฐานรอบที่ 2 (พ.ศ.2549-2553) ระดับดี หรือหมายถึงมีคาเฉลี่ยผลการ 
ประเมินทั้ง 10 มาตรฐาน เทากับหรือมากกวา 2.75 และไดมาตรฐานระดับดี 11 มาตรฐานขึ้น 
ไป และไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับปรับปรุง 

จากการพิจารณาคุณภาพของสถานศึกษาตามหลัก เกณฑ ดังกลาวข างตน 
ในปงบประมาณ 2550 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ไดประกาศรายชื่อ 
สถานศึกษาประเภทที่ 1 จํานวน 16 โรงเรียน ในระยะเริ่มแรกคือปการศึกษา 2550 ไดพัฒนา 
สถานศึกษาประเภทที่ 1 ใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจไปแลว 
จํานวน 10 โรงเรียน สวนที่เหลือจํานวน 6 โรงเรียน ไดรับการพัฒนาในปการศึกษา 2551 ผลที่ 
ไดรับจากการพัฒนาตองนําไปสูการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยสถานศึกษา 
จะมีอิสระในการบริหารจัดการตนเองมากย่ิงขึ้นภายใตกรอบของกฎหมาย และมีหนวยงานตน 
สังกัดกํากับดูแลดานนโยบายและมาตรฐาน นอกจากนั้นยังมีองคกรอิสระคอยตรวจสอบ 
ดานคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดผลสําเร็จแกสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อให 
ทราบผลการดํา เนินงานที่ได ดําเนินการไปแลว รวมทั้งมีขอมูลสําหรับการวางแผน 
การดําเนินงานในปงบประมาณตอไปจึงไดทําการศึกษา ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานต้ังแต 
เริ่มดําเนินการจนสิ้นสุดปงบประมาณ 2552 หรือภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 

บรรณานุกรม 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, สํานักงาน. แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและ 
การจัดการศึกษาใหคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการ 
จัดการศึกษา พ.ศ.2550.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร 
แหงประเทศไทย จํากัด,  2550. 
.  คูมือการติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการพัฒนาผูนําการ 
เปลี่ยนแปลงสถานศึกษา ประเภทที่ 1 รุนที่ 2.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุม 
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,  2551. 
.  การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน.  เอกสารอัดสําเนา. 

เลขาธิการสภาการศึกษา, สํานักงาน.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด.
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ขอเสนอแนะ

ผูบริหารสถานศึกษาไดใหขอเสนอแนะที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 
1.  โครงสรางการบริหารสถานศึกษาที่ออกโดยกฎกระทรวง ไมสอดคลองกับ 

แนวปฏิบัติที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพ และบางเรื่องไมอาจปฏิบัติไดตามโครงสรางที่กําหนด 
2.  ตามนโยบายการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษา ประเภทที่ 1 บางเรื่องยังไมได 

มีการกระจายอํานาจใหโรงเรียนโดยตรง เชน เรื่อง การวางแผนอัตรากําลัง การสรรหาและ 
บรรจุแตงต้ัง 

3.  หนวยงานตนสังกัดควรอนุญาตใหสถานศึกษาระดมทรัพยากรจากผูเรียนได 
เพราะการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใชงบประมาณจากการระดมทุนมากกวางบประมาณที่ 
ไดรับจากรัฐบาล 

4.  ควรจัดอัตรากําลังและบรรจุขาราชการ ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา 
สนับสนุนการสอน 
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วัตถุประสงค 

1.  เพื่อศึกษาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ 
2.  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
3.  เพื่อศึกษาผลงานที่ประสบผลสําเร็จและเปนความภาคภูมิใจของสถานศึกษา 
4.  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาผลที่เกิดจากการดําเนินงาน โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ต้ังแตปการศึกษา 2550 จนถึงภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 

สถานศึกษาประเภทที่ 1 หมายถึง สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนต้ังแตหารอยคน 
ขึ้นไป มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยในรอบแรกไดมาตรฐานอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยผลการประเมิน 
ทั้ง 14 มาตรฐานมากกวา 2.50 และไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับปรับปรุง หรือไดมาตรฐาน 
รอบที่ 2 ระดับดี คือ มีคาเฉลี่ยผลการประเมินทั้ง 14 มาตรฐาน เทากับหรือมากกวา 2.75 และ 
ไดมาตรฐานระดับดี 11 มาตรฐานขึ้นไป และไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับปรับปรุง 

ครูผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ครูที่มีความรูและเขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การนําการเปลี่ยนแปลง และการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
ใหสามารถปรับสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูสูหองเรียนคุณภาพ 

การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) หมายถึง แนวคิดการบริหารและ 
การจัดการศึกษาที่มุงใหสถานศึกษาเปนองคกรหลักในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ภายใต 
กรอบของกฎหมายที่กําหนด
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ไดขอมูลสารสนเทศที่จะนําไปใชในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนใหสามารถบริหาร 
จัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐานไดตามมาตรฐานที่กําหนด 
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เรื่องความรู ความเขาใจ และความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานทั้ง 
4 ดาน สถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีความพรอมระดับมาก โดยมี 
คาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาสถานศึกษาประเภทที่  1  เปน 
สถานศึกษาที่มีคุณภาพระดับดีอยูแลว แตอยางไรก็ตามยังมีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่ 
ความรู ความเขาใจของบุคลากรในเรื่อง การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการ 
บริหารทั่วไป อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจจะเปนไปไดวามีการสับเปลี่ยนผูบริหาร 
สถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ไมไดเปนโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลงมาอยูโรงเรียนผูนํา 
การเปลี่ยนแปลง จึงยังไมมีคามรูในเรื่องดังกลาวเทาที่ควร สวนดานการดําเนินงานตามนโยบาย 
การกระจายอํานาจ ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน สถานศึกษาระดับประถมศึกษา มีการดําเนินงาน 
ไดตามเกณฑที่กําหนด 2 ดาน สวนอีก 2 ดาน คือดานบริหารงบประมาณ และบริหารบุคคล 
ดําเนินการไดตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา รายการที่ประเมินเปนเรื่อง 
ที่สถานศึกษายังไมเคยไดดําเนินการ เชน การจัดหาผลประโยชนของทรัพยสิน การดําเนินการ 
ทางวินัยและการลงโทษ การใหออกจากราชการ เปนตน สวนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สามารถดําเนินการไดสูงกวาเกณฑทุกดาน 

สวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สถานศึกษาทั้งหมด 
สามารถดําเนินการไดในระดับดีถึงดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวทุกโรงเรียน 
ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงใน 
โรงเรียน กลาตัดสินใจ และกลาเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงการจัดการดานตาง ๆ ของโรงเรียน 
นอกจากนั้น บุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายดําเนินการตามกระบวนการการบริหารจัดการโดยใช 
ศาสตร (องคความรู) และศิลป (ลีลา รูปแบบ) สรางภาวะผูนํา มาปรับประยุกตในการบริหาร 
จัดการกับงานในหนาที่และภารกิจที่รับผิดชอบอยางจริงจัง จริงใจ และเปนระบบตอเนื่อง 
จนเกิดความสําเร็จตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนด แตอยางไรก็ตามการบริหารทั้ง 4 ดาน 
ก็ยังมีปญหาเกิดขึ้นอยูบาง แตอยูในระดับนอยทุกดาน
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2.  การบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สถานศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา มีการดําเนินการอยูในระดับดีมาก 5 โรงเรียน ใน 7 โรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 
3.50 ถึง 4.00 และคุณภาพดี 2 โรงเรียน โดยมีคาเฉลี่ย 3.33 และ 3.00 ตามลําดับ สวนระดับ 
มัธยมศึกษา มีคุณภาพดีมาก เกือบทั้งหมด (8 โรงเรียน) โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.50 ถึง 
4.00 และมีคุณภาพดีเพียงโรงเรียนเดียว มีคาเฉลี่ย 3.33 

3.  ผลงานที่ประสบผลสําเร็จและเปนความภาคภูมิใจของสถานศึกษา มีหลายเรื่อง 
เชน การจัดกระบวนการเรียนรู การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อ 
สรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนานักเรียนดานศีล 
สมาธิ และปญญา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การบริหารงบประมาณตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.  ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามนโยบายการกระจายอํานาจ 
ทั้ง  4  ดาน คือดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคคลและดานบริหารทั่วไป พบวา 
สถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีปญหาเกิดขึ้นนอยทั้ง 4 ดาน โดยระดับ 
ประถมศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.09 ถึง 2.18 และระดับมัธยมศึกษามีคาเฉลี่ยระหวาง 1.56 
ถึง 1.85 

อภิปรายผล 

การดําเนินงานโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลง ประเภทที่ 1 ซึ่งแบงออกเปน 2 รุน 
จะเห็นวารุนที่ 2 เปนการดําเนินงานที่มีการกําหนดเปาหมายชัดเจนถึงสิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษา 
และครูจะตองปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อจัดการใหเกิดหองเรียนแหงการเปลี่ยนแปลงหรือหองเรียน 
คุณภาพ ในขณะที่รุนที่ 1 การกําหนดเปาหมายไมชัดเจน ในการดําเนินงานเมื่อพิจารณาความ 
เพียงพอของปจจัยที่ใชในการจัดการศึกษา พบวา ระดับประถมศึกษา ยังมีความขาดแคลนเรื่อง 
คอมพิวเตอรที่ใชในการศึกษา คนควา ทั้งในสวนของตัวครูและนักเรียน ซึ่งถาปลอยไวเชนนี้ก็ 
จะสงผลตอการปฏิบัติงานการสอนของครูที่กําหนดไววาใหใชเทคโนโลยีในการแสวงหา 
ความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน สวนในดานความพรอม



2.  แนวคิดที่ใชในการพัฒนา 

การดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาใหสามารถบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ไดพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับ 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป 
ของสถานศึกษา สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1.  การบริหารงานวิชาการ 
งานวิชาการ ถือเปนหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา 

การบริหารงานวิชาการ เปนกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของการพัฒนาผูเรียน 

การบริหารวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนจะมีโอกาสตัดสินใจมากขึ้น 
ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจทางการศึกษาที่ใหสถานศึกษารับผิดชอบ 
การบริหารงานวิชาการโดยตรง ปจจัยความสําเร็จของงานวิชาการคือ ผูบริหารสถานศึกษา 
จะตองรู เขาใจ และมีทักษะในเรื่องตอไปนี้ 

1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3.  การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีการเรียนรู 
4.  การพัฒนาแหลงเรียนรู 
5.  กระบวนการวัดประเมินผลและวิจัย 
6.  ระบบประกันคุณภาพภายใน 

2.  การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตองใหความสําคัญทุกกระบวนการ ต้ังแต 

การแตงต้ังการพัฒนา การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ การสรางขวัญกําลังใจ เพื่อใหมีผลตอ 
การปฏิบัติงานตามที่คาดหวัง ยึดหลักระบบคุณธรรม 4 ประการ ไดแก หลักความสามารถ 
หลักความเสมอภาค หลักความมั่นคง และหลักความเปนกลางทางการเมือง มีแผนการพัฒนา 
บุคลากรที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน พัฒนาบุคคลอยางทั่วถึง ตรงตามความ 
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1.2  ความพรอม ของการรองรับการกระจายอํานาจในภาพรวม ไมวาจะเปน 
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ก็ตาม มีความพรอมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
สูงกวาเกณฑที่ต้ังไว กลาวคือ ระดับประถมศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.64 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 
ระดับมัธยมศึกษา คาเฉลี่ย 4.13 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 และเมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง พบวา 
สถานศึกษามีความพอมในระดับมากทุกเรื่อง ยกเวนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
มีความรู ความเขาใจ ของบุคลากรเรื่องงบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไป อยูในระดับ 
ปานกลาง 

1.3  การไดรับการสงเสริม สนับสนุน จากสวนกลางและสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา พบวา สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ยังไดรับการสงเสริม สนับสนุน ปานกลาง 
เทานั้น คาเฉลี่ย 3.31 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว ในขณะที่ 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ไดรับการสงเสริม สนับสนุน ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.01 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 และมีอยู 1 เรื่อง ที่ไดรับการสงเสริม สนับสนุน มากที่สุดคือเรื่อง 
ประโยชนที่ไดรับจากการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

1.4  การดําเนินงานตามนโยบายการกระจายอํานาจ ประกอบดวย ดานวิชาการ 
ดานบริหารงบประมาณ ดานบุคคล และทั่วไป พบวา ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ปฏิบัติ 
ไดในระดับมาก 2 ดานคือ ดานบริหารวิชาการ คาเฉลี่ย 4.01 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 และ 
ดานบริหารทั่วไป คาเฉลี่ย 3.89 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 ในขณะที่อีก 2 ดานปฏิบัติไดใน 
ระดับปานกลาง คือ ดานบริหารงบประมาณ คาเฉลี่ย 3.36 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 และ 
ดานบริหารบุคคล คาเฉลี่ย 3.29 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 สําหรับสถานศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษา ปฏิบัติไดมากที่สุด คือดานวิชาการ คาเฉลี่ย 4.54 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 
สวนอีก 3 ดานปฏิบัติไดมาก กลาวคือ ดานบริหารงบประมาณ คาเฉลี่ย 4.09 คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 1.48 ดานบริหารบุคคล คาเฉลี่ย 3.75 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 และดานบริหาร 
ทั่วไป คาเฉลี่ย 4.16 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59



5.  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลง ประเภทที่  1  มี 
วัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ 
การบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผลงานที่ประสบความสําเร็จและ 
เปนความภาคภูมิใจของสถานศึกษา ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยใชแบบสอบถามและแบบ 
ประเมินเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารสถานศึกษา 
16 คน การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาสัดสวน คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
การวิเคราะหเนื้อหา 

สรุปผลการประเมิน 

การประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลง ประเภทที่ 1 สรุปผลได 
ดังนี้ 

1.  การดําเนินงานของสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ มีดังนี้ 
1.1  ความเพียงพอดานปจจัย พบวา สถานศึกษาระดับประถมศึกษาเกือบ 

ทั้งหมด (5 โรงเรียน จาก 7 โรงเรียน) ขาดผูที่ปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการสอน และประมาณ 
1 ใน 2 (3 โรงเรียน) มีครูผูสอนไมเพียงพอ ดานหองเรียนเกือบทั้งหมด (6 โรงเรียน) มีหองเรียน 
เพียงพอ ในขณะเดียวกันประมาณ  1  ใน  3  มีหองปฏิบั ติการทางภาษา หองปฏิบั ติการ 
คอมพิวเตอร หองสมุด หองพิเศษอื่น ๆ และ 1 ใน 2 (3 โรงเรียน) มีหองคอมพิวเตอรไมเพียงพอ 
ทั้งสําหรับใหนักเรียนและครูไดใช สวนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทั้งหมด (9 โรงเรียน) 
มีความพรอมในเรื่องหองปฏิบัติการตาง ๆ และเครื่องคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร 
สําหรับครูหรือของนักเรียนก็ตาม และมีสถานศึกษาประมาณ 1 ใน 2 ที่ความเพียงพอในเรื่องครู 
และผูที่ปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการสอน รวมทั้งหองเรียน 
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ตองการ ปลูกฝงอุดมการณความเปนเจาของ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จที่งดงามอยางมืออาชีพ 
สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอยางถูกตองและสรางสรรค ปจจัยความสําเร็จในการ 
ปฏิบัติงานสอนจะเกิดขึ้นไดครูตองทํากิจกรรม 7 กิจกรรมดังนี้ 

1.  วิเคราะหหลักสูตร 
2.  วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
3.  จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 
4.  ใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และจัดกิจกรรม 

การเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 
5.  วัดและประเมินผลตามสภาพจริงอยางรอบดาน เนนองครวมและเนน 

พัฒนาการ 
6.  ใชผลการประเมินเพื่อแกไข ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 
7.  ใชการวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ 

นักเรียนและการสอนของตนเอง 

3.  การบริหารงบประมาณ 
การจัดการดานงบประมาณและการเงิน มีแนวทางสอดคลองกับหลักการกระจาย 

อํานาจการบริหาร โดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงบประมาณ (Budgeting 
Entity) และหนวยบริหารการเงิน (Financial Entity) ใหสถานศึกษาเปนหนวยบริหารการเงิน 
ที่สามารถกําหนดความตองการงบประมาณของตนเอง โดยจัดทํางบประมาณผานสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา และมีอิสระในการจัดการทรัพยสินและหารายไดเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้มุงเนน 
ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการชวยระดมทรัพยากรและการลงทุนจากแหลงตาง ๆ โดยมี 
ระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการใชทรัพยากรเพื่อความโปรงใสและ 
ความรับผิดชอบ ดังนั้น งานงบประมาณและการเงิน จึงเปนไปในลักษณะตองใหความ 
เปนอิสระ คลองตัว ซึ่งเปนไปตามแนวทางกระจายอํานาจ การบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษา 
เปนฐานควบคูกับระบบการตรวจสอบ เพื่อความโปรงใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
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ภายใตการบริหารจัดการทรัพยากรที่มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งกําหนดแนวทาง 
หลายประการ เชน จัดสรรงบประมาณรวมเปนกอน มุงที่แผนงานและผลงานกําหนดมาตรฐาน 
การจัดการทางการเงิน โดยใหมีการคํานวณตนทุนกิจกรรมการบริหารสินทรัพย เปนตน 
การจัดทําระบบบัญชีตามเกณฑพึงรับพึงจาย และจัดใหมีระบบการตรวจสอบเพื่อใหเกิด 
ความรวดเร็ว มีขั้นตอนที่ไมตองผานการกลั่นกรองหลายขั้นตอนเกินความจําเปน ทั้งนี้ 
การตัดสินใจทางงบประมาณและทางการเงินจะอยูในระดับสถานศึกษามากที่สุด 

4.  การบริหารทั่วไป 
การบริหารงานทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดการระบบบริหารองคกร 

โดยมีบทบาทหลักในการประสาน สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกตามหลักการบริหาร 
ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน เนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมี 
สวนรวมของบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิผล ความสําเร็จทางการ 
บริหารทั่วไปของสถานศึกษา เกิดขึ้นไดผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีภาวะผูนํา มีการจัด 
บุคลากรปฏิบัติงานใหตรงกับความสามารถและความถนัด จัดระบบสํานักงานที่ดี ใชทรัพยากร 
ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการประเมินตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
เปนระยะอยางตอเนื่อง และนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงกระบวนการบริหารทั่วไป 

ในสวนการพัฒนาครูใหเปนครูผูนําการเปลี่ยนแปลง ไดดําเนินการพัฒนา 
โดยแบงออกเปน 2 รุน และแตละรุนมีเนื้อหาสาระแตกตางกันดังนี ้

รุนที่ 1  พัฒนาในเรื่องดังตอไปนี้ 
-  ครูผูนําการเปลี่ยนแปลง 
-  คุณธรรมนําความรู 
-  การพัฒนาสมรรถนะครู 
-  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-  หลักสูตรสถานศึกษา 
-  การปฏิรูปการเรียนรู 
-  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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ตารางที่  24  (ตอ) 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
18. การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา 

ของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบัน 
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

1.67  0.71  นอย 

19. งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  1.67  0.71  นอย 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  1.78  0.83  นอย 
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  1.67  0.71  นอย 
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ในการลงโทษนักเรียน 
1.89  0.93  นอย 

รวม  1.82  0.59  นอย 

จากตารางที่ 24  แสดงใหเห็นวาการบริหารทั่วไป ทั้ง 22 เรื่อง มีปญหาเกิดขึ้นนอย 
โดยมีคาเฉลี่ย 1.82 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และเมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง พบวา มีปญหา 
นอยทุกเรื่อง โดยมีคาเฉลี่ย 1.56 ถึง 2.44 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ถึง 1.27
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4)  ดานการบริหารทั่วไป  การดําเนินงานของสถานศึกษาดานการบริหารทั่วไป 
จํานวน 22 เรื่อง ปญหาที่เกิดขึ้นดังแสดงในตารางที่ 24 

ตารางที่  24  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาดานการบริหารทั่วไปของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  2.11  1.27  นอย 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  1.89  0.78  นอย 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  1.78  0.67  นอย 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  2.00  1.00  นอย 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  1.78  0.67  นอย 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  1.78  0.83  นอย 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  1.89  0.93  นอย 
8. การดําเนินการงานธุรการ  1.67  0.87  นอย 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  2.00  1.12  นอย 
10. การจัดทําสํามะโนผูเรียน  1.67  0.71  นอย 
11. การรับนักเรียน  1.89  1.05  นอย 
12. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือ 

เลิกสถานศึกษา 
1.56  0.73  นอย 

13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ 
ตามอัธยาศัย 

1.67  0.71  นอย 

14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  2.44  1.33  นอย 
15. การทัศนศึกษา  1.78  0.67  นอย 
16. งานกิจการนักเรียน  1.78  0.83  นอย 
17. การประชาสัมพันธงานการศึกษา  1.67  0.71  นอย 
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รุนที่ 2  มุงเนนการพัฒนาในเรื่องหองเรียนคุณภาพประกอบดวย การจัด 
กิจกรรมที่เนนกระบวนการคิด การจัดกิจกรรมโดยใช ICT  การประเมินผลตามสภาพจริง 
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การสรางวินัยทางบวกและการดูแลชวยเหลือนักเรียน



3.  วิธีการประเมินผล 

กรอบแนวคิดในการประเมินผล 

การประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลง ประเภทที่  1 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางกระจายอํานาจการบริหารจัดการ 
ของสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผลงานที่ประสบความสําเร็จและเปนความภาคภูมิใจ 
ของสถานศึกษาและศึกษาปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยมีกรอบแนวคิดในการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 1  กรอบแนวคิดในการประเมินและขอบเขตของการประเมิน 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด  เกณฑ  แหลงขอมูล  เครื่องมือ  การวิเคราะห 

1. ความพรอม 
ในการรองรับ 
การกระจาย 
อํานาจ 

คาเฉลี่ย 
เลขคณิต 

สถานศึกษา 
พรอมอยูใน 
ระดับมาก 
( x ≥  3.50) 

ผูบริหาร 
สถานศึกษา 

แบบสอบถาม  - คาเฉลี่ยเลขคณิต 
- คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

2. การไดรับการ 
สนับสนุนจาก 
สวนกลางและ 
เขตพื้นที่ 

คาเฉลี่ย 
เลขคณิต 

สถานศึกษา 
ไดรับการ 
สงเสริม 
สนับสนุนอยูใน 
ระดับมาก 
( x ≥  3.50) 

ผูบริหาร 
สถานศึกษา 

แบบสอบถาม  - คาเฉลี่ยเลขคณิต 
- คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

3. การดําเนินงาน 
ตามนโยบายการ 
กระจายอาํนาจทั้ง 
4 ดาน 

คาเฉลี่ย 
เลขคณิต 

สถานศึกษามี 
การดําเนินงาน 
ทั้ง 4 เรื่องอยูใน 
ระดับมาก 
( x ≥  3.50) 

ผูบริหาร 
สถานศึกษา 

แบบสอบถาม  - คาเฉลี่ยเลขคณิต 
- คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
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ตารางที่  23 (ตอ) 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
13. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ  1.67  0.87  นอย 
14. การจัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ยวกับ 

การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
1.33  0.50  นอยที่สุด 

15. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

1.56  0.53  นอย 

16. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ  1.67  0.50  นอย 
17. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  1.44  0.53  นอยที่สุด 
18. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.44  0.53  นอยที่สุด 

19. การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.22  0.44  นอยที่สุด 

20. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  1.56  0.53  นอย 
รวม  1.56  0.47  นอย 

จากตารางที่ 23 แสดงใหเห็นวา การบริหารบุคลากรทั้ง 20 เรื่อง มีปญหาเกิดขึ้นนอย 
โดยมีคาเฉลี่ย 1.56 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และเมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง พบวามีปญหา 
นอยที่สุด  8 เรื่อง คาเฉลี่ย 1.22 ถึง  1.44 เรื่องที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  4 อันดับแรกคือ การ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ การสงเสริม 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ และการสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คาเฉลี่ย 1.44 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 สวนที่ 
เหลืออีก  12  เรื่อง มีปญหานอย โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  1.56 ถึง  1.89 และคาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 0.50 ถึง 1.00
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จากตารางที่ 22  แสดงใหเห็นวาในการบริหารงบประมาณทั้ง 22 เรื่อง มีปญหาเกิดขึ้น 
นอย โดยมีคาเฉลี่ย 1.85 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 และเมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง พบวา 
มีปญหานอยทุกเร่ือง โดยมีคาเฉลี่ย 1.56 ถึง 2.33 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 ถึง 1.22 

3)  ดานการบริหารบุคลากร การบริหารงานของสถานศึกษาดานการบริหาร 
บุคลากร 20 เรื่อง ปญหาที่เกิดขึ้นดังแสดงในตารางที่ 23 

ตารางที่  23  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาดานการบริหารบุคคลของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. การวางแผนอัตรากําลัง  1.89  0.93  นอย 
2. การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

1.78  0.97  นอย 

3. การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  1.89  0.93  นอย 
4. การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

1.56  0.73  นอย 

5. การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  1.33  5.00  นอยที่สุด 
6. การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ไมมีระเบียบ 
กําหนดไวโดยเฉพาะ 

1.67  1.00  นอย 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  1.44  0.53  นอยที่สุด 
8. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  1.78  1.09  นอย 
9. การส่ังพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอน  1.67  1.00  นอย 
10. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  1.44  0.53  นอยที่สุด 
11. การอุทธรณและการรองทุกข  1.67  1.00  นอย 
12. การออกจากราชการ  1.22  0.44  นอยที่สุด 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด  เกณฑ  แหลงขอมูล  เครื่องมือ  การวิเคราะห 

4. การบริหารจัดการ 
ศึกษาโดยใช 
โรงเรียนเปนฐาน 

จํานวน 
สถานศึกษา 

สถานศึกษา 
ทุกโรงเรียนมีผล 
การบริหารงาน 
ทุกดานอยูใน 
ระดับคุณภาพดี 
( x ≥  2.75) 

ผูบริหาร 
สถานศึกษา 

แบบ 
ประเมินผล 
การบริหาร 
จัดการศึกษา 
โดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน 

- คาเฉลี่ยเลขคณิต 
- คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

5. ปญหาอุปสรรค  คาเฉลี่ย 
เลขคณิต 

สถานศึกษา 
มีปญหา 
อุปสรรคใน 
แตละดานอยูใน 
ระดับนอย 
( x ≤  2.49) 

ผูบริหาร 
สถานศึกษา 

แบบสอบถาม  - คาเฉลี่ยเลขคณิต 
- คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ขอบเขตของการประเมินผล 

การประเมินผลคร้ังนี้ประเมินใน 2 ดานดังนี้ 
1)  ดานปจจัย คือ ความพรอมของสถานศึกษาในการรองรับการกระจายอํานาจ 
2)  ดานกระบวนการ คือ การดําเนินงานตามนโยบายการกระจายอํานาจทั้ง 4 ดาน 

การไดรับการสนับสนุนจากสวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา และการดําเนินการบริหาร 
จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินผล คือผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน 
ผูนําการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ 1 จํานวน 16 คน
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
1)  ฉบับที่ 1  แบบสอบถามการดําเนินงานของสถานศึกษาประเภทที่ 1 แบงออกเปน 

5 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ 
ตอนที่ 2  ความพรอมในการรองรับการกระจายอํานาจ การกระจายอํานาจ 

จํานวน 19 ขอ ในการศึกษาแบงออกเปน การศึกษาความเพียงพอและความพรอม โดยแบง 
ความพรอมออกเปน 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยใหคะแนน 
5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ 

ตอนที่ 3  การไดรับการสงเสริม สนับสนุนจากสวนกลางและสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา จํานวน 11 ขอ โดยแบงระดับการสงเสริม สนับสนุนฯ ออกเปน 5 ระดับคือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยใหคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ 

ตอนที่ 4  สภาพการดําเนินงานตามนโยบายการกระจายอํานาจ ปญหาและ 
อุปสรรค แบงออกเปน 2 ตอนคือ ระดับการปฏิบัติและระดับปญหา/อุปสรรคในแตละตอน 
ประกอบดวย การบริหารวิชาการ จํานวน 17 ขอ การบริหารงบประมาณ จํานวน 22 ขอ 
การบริหารบุคลากร จํานวน 20 ขอ และการบริหารทั่วไป จํานวน 22 ขอ โดยแบงระดับ 
การปฏิบัติและปญหา/อุปสรรคเปน 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
โดยใหคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ 

2)  ฉบับที่ 2  แบบประเมินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ไดกําหนดตัวบงชี้ 6 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงชี้ที่ 1  มีการบริหารและการจัดการศึกษารองรับการกระจายอํานาจ 
จํานวน 4 ขอ 

ตัวบงชี้ที่ 2  มีการบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม จํานวน 4 ขอ 
ตัวบงชี้ที่ 3  มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา จํานวน 4 ขอ 
ตัวบงชี้ที่ 4  มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน จํานวน 4 ขอ 
ตัวบงชี้ที่ 5  มีการตรวจสอบและถวงดุล จํานวน 4 ขอ 
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ตารางที่  22  (ตอ) 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ  1.67  0.71  นอย 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจาก 
งบประมาณ 

1.67  0.71  นอย 

8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  2.33  1.22  นอย 
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับ 
กองทุนเพื่อการศึกษา 

1.89  0.93  นอย 

10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  2.33  1.11  นอย 
11. การวางแผนพัสดุ  2.11  0.93  นอย 
12. การกําหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของ 

ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่ใชเงินงบประมาณเพื่อ 
เสนอตอเลขา กพฐ. 

2.22  0.97  นอย 

13. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทํา 
และจัดหาพัสดุ 

2.11  0.93  นอย 

14. การจัดหาพัสดุ  2.11  0.93  นอย 
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ  2.00  0.87  นอย 
16. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  1.89  0.93  นอย 
17. การเบิกเงินจากคลัง  1.67  0.87  นอย 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจายเงิน  1.56  0.73  นอย 
19. การนําเงินสงคลัง  1.67  0.87  นอย 
20. การจัดทําบัญชีการเงิน  1.56  0.73  นอย 
21. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  1.56  0.73  นอย 
22. การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชีทะเบียนและรายงาน  1.78  0.83  นอย 

รวม  1.85  0.63  นอย
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ตารางที่  21  (ตอ) 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดาน 

วิชาการของสถานศึกษา 
1.78  0.67  นอย 

16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา  2.00  0.87  นอย 
17. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  1.89  0.78  นอย 

รวม  1.85  0.61  นอย 

จากตารางที่ 21 แสดงใหเห็นวา ในการบริหารงานวิชาการทั้ง 17 เรื่องที่กําหนดมี 
ปญหานอย โดยมีคาเฉลี่ย 1.85 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 และเมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง พบวา 
มีปญหานอยทุกเร่ือง โดยมีคาเฉลี่ย 1.67 ถึง 2.11 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ถึง 0.93 

2)  ดานการบริหารงบประมาณ  การดําเนินงานของสถานศึกษาดานการบริหาร 
งบประมาณ 22 เรื่อง ปญหาที่เกิดขึ้นดังแสดงในตารางที่ 22 

ตารางที่  22  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาดานการบริหารงบประมาณ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณ  1.89  0.60  นอย 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไดรับจัดสรร 
งบประมาณจาก สพฐ. 

1.78  0.67  นอย 

3. การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  1.78  0.67  นอย 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  1.67  0.71  นอย 
5. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  1.56  0.53  นอย 
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ตัวบงชี้ที่ 6  มีการใชผลการประเมินด านคุณภาพผู เรียนตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ จํานวน 4 ขอ 

การประเมินแตละตัวบงชี้กําหนดระดับคุณภาพเปน 4 ระดับคือ 
ระดับ  1  ไมมีหลักฐานรองรอยขอใดขอหนึ่ง 
ระดับ  2  มีหลักฐานรองรอยแตไมชัดเจนทุกขอ 
ระดับ  3  มีหลักฐานรองรอยแตไมชัดเจนบางขอ 
ระดับ  4  มีหลักฐานรองรอยชัดเจนทุกขอ 
อนึ่ง เครื่องมือทั้ง 2 ฉบับนี้ กลุมสงเสริมการกระจายอํานาจ สํานักติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนผูดําเนินการจัดทํา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 3 คร้ัง ดังนี้ 
1)  ครั้งที่ 1  สงแบบสอบถาม ฉบับที่ 1 ใหผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 16 คน เปน 

ผูตอบ 
2)  ครั้งที่ 2  ใหสถานศึกษาแตละแหงต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองตามรายการ 

ในเคร่ืองมือ ฉบับที่ 2 หลังจากนั้นคณะกรรมการที่เปน Roving Team ของสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาดําเนินการประเมินอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันผลการประเมิน 

3)  ครั้งที่ 3  จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารสถานศึกษาและรอง 
ผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 16 โรงเรียน โดยใหอภิปรายเรื่องที่ดําเนินการแลวประสบผลสําเร็จ 
และบุคลากรในสถานศึกษาสวนใหญมีความภาคภูมิใจ
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาสัดสวนและการวิเคราะหเนื้อหา สําหรับขอมูลที่เปนระดับการสงเสริมและสนับสนุน 
จากสวนกลางและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด มีคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ โดยมีเกณฑการพิจารณา 
คาเฉลี่ย ดังนี้ 

มากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00 
มาก  คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49 
ปานกลาง  คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49 
นอย  คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49 
นอยที่สุด  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49 
สวนขอมูลที่เปนผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษา โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

โดยใชเกณฑการประเมิน 4 ระดับคือ 
ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง  ไมมีหลักฐานรองรอยในทุกรายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง  มีหลักฐานรองรอยแตไมชัดเจนทุกรายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  มีหลักฐานรองรอยแตไมชัดเจนบางรายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 4  หมายถึง  มีหลักฐานรองรอยแตชัดเจนทุกรายการประเมิน 
การสรุปผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษา โดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีเกณฑ 

การพิจารณาคาเฉลี่ยดังนี้ 
ระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.00 
ดี  คะแนนเฉลี่ย  2.75 – 3.49 
พอใช  คะแนนเฉลี่ย  1.75 – 2.74 
ปรับปรุง  คะแนนเฉลี่ย  ตํ่ากวาหรือเทากับ 1.74 
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ตารางที่  21  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาดานการบริหารวิชาการของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็น 
การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 

1.89  0.93  นอย 

2. การวางแผนงานดานวิชาการ  1.78  0.67  นอย 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  1.67  0.71  นอย 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  2.00  0.71  นอย 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  1.89  0.60  นอย 
6. การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอน 
ผลการเรียน 

1.78  0.67  นอย 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  1.89  0.60  นอย 
8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  1.67  0.50  นอย 
9. การนิเทศการศึกษา  2.00  0.71  นอย 
10. การแนะแนว  1.67  0.71  นอย 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 

การศึกษา 
1.89  0.60  นอย 

12. การสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งทางวิชาการ  2.11  0.93  นอย 
13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ 

สถานศึกษาและองคกรอื่น 
1.78  0.67  นอย 

14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและ 
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

1.78  0.67  นอย
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ตารางที่  20  (ตอ) 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
19. งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  2.00  0.00  นอย 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  2.00  0.58  นอย 
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  2.00  0.58  นอย 
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ในการลงโทษนักเรียน 
2.00  0.58  นอย 

รวม  2.18  0.28  นอย 

จากตารางที่ 20 แสดงใหเห็นวาการบริหารทั่วไปทั้ง 22 เรื่อง ปญหาที่เกิดขึ้นอยูใน 
ระดับนอย คาเฉลี่ย 2.18 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 เมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง พบวา มีปญหา 
ปานกลาง เพียง 1 เรื่องใน 22 เรื่องคือ งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน คาเฉลี่ย 2.57 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 สวนที่เหลืออีก 21 เรื่อง มีปญหานอย โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.86 
ถึง 2.43 เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล 
สารสนเทศ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
คาเฉลี่ย 2.43 เทากัน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 และ 0.79 ตามลําดับ 

5.2  ระดับมัธยมศึกษา 
1)  ดานวิชาการ  การดําเนินงานของสถานศึกษาดานวิชาการ 17 เรื่อง ปญหาที่ 

เกิดขึ้นดังแสดงในตารางที่ 21



4.  ผลการประเมิน 

การประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลง ประเภทที่  1 
มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ 
การบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผลงานที่ประสบความสําเร็จและ 
เปนความภาคภูมิใจของสถานศึกษา ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยใชแบบสอบถามและ 
แบบประเมินเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ เปนผูบริหาร 
สถานศึกษา จํานวน 16 คน การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาสัดสวน คาเฉลี่ยเลขคณิต 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  สถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล 

การประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลง ประเภทที่ 1 ครั้งนี้ 
ผูใหขอมูลคือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 16 คน เปนผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 7 คน 
หรือรอยละ 43.75 และผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 9 คน หรือรอยละ 56.25 เปนผูชายและ 
ผูหญิงจํานวนเทากัน คือรอยละ 50.00 เกือบทั้งหมด หรือรอยละ 93.75 อายุมากกวา 45 ป 
ดานการศึกษาสูงสุดจบการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 93.75 และปริญญาตรี รอยละ 6.25 
ประสบการณการเปนผูบริหารสวนใหญหรือรอยละ 75.00 ประสบการณนอยกวา  15 ป 
รองลงไปคือรอยละ 18.75 มีประสบการณในการเปนผูบริหาร 6 – 10 ป และมีเพียง 1 คน หรือ 
รอยละ 6.25 มีประสบการณอยูในชวง 11 – 15 ป 

2.  การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการกระจายอํานาจ 

การศึกษาการบริหารของสถานศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ ประกอบดวย 
การศึกษาความพรอมของสถานศึกษาทั้งในดานความเพียงพอ และความพรอม การไดรับ 
การสงเสริม สนับสนุนจากสวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา และการปฏิบัติดานการบริหาร 
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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ตารางที่  20  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาดานการบริหารทั่วไปของ 
โรงเรียนประถมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  2.43  0.53  นอย 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  2.14  0.38  นอย 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  2.00  0.58  นอย 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  2.57  0.79  ปานกลาง 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  2.14  0.69  นอย 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  2.29  0.76  นอย 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  2.14  0.69  นอย 
8. การดําเนินการงานธุรการ  2.29  0.49  นอย 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  2.43  0.79  นอย 
10. การจัดทําสํามะโนผูเรียน  2.14  0.90  นอย 
11. การรับนักเรียน  2.29  0.49  นอย 
12. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือ 

เลิกสถานศึกษา 
1.86  0.69  นอย 

13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ 
ตามอัธยาศัย 

2.14  0.69  นอย 

14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  2.43  0.79  นอย 
15. การทัศนศึกษา  2.29  0.76  นอย 
16. งานกิจการนักเรียน  2.14  0.69  นอย 
17. การประชาสัมพันธงานการศึกษา  2.00  0.58  นอย 
18. การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา 

ของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบัน 
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

2.29  0.49  นอย
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ตารางที่  19  (ตอ) 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
16. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ  1.86  0.69  นอย 
17. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  2.00  0.82  นอย 
18. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.86  0.69  นอย 

19. การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.00  0.58  นอย 

20. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  2.00  0.82  นอย 
รวม  2.09  0.61  นอย 

จากตารางที่ 19 แสดงใหเห็นวา การบริหารบุคลากรทั้ง 20 เรื่อง ปญหาที่เกิดขึ้นอยูใน 
ระดับนอย คาเฉลี่ย 2.09 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง พบวา มีปญหา 
ที่เกิดขึ้นระดับปานกลาง 4 เรื่องใน 20 เรื่อง คาเฉลี่ย 2.71 ถึง 3.00 โดยเรื่องที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง คาเฉลี่ย  3.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00  รองลงไปคือ 
การวางแผนอัตรากําลังและการเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา คาเฉลี่ย 2.86 เทากัน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07 และ 0.90 ตามลําดับ และ 
การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คาเฉลี่ย 2.71 และคาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 1.11 และเรื่องที่มีปญหานอยที่สุดมี 4 เรื่องใน 20 เรื่องคือ การสั่งพักราชการและ 
การสั่งใหออกจากราชการไวกอน การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
การอุทธรณและการรองทุกขและการออกจากราชการ คาเฉลี่ย 1.43 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.53 เทากัน สวนที่เหลืออีก 12 เรื่อง มีปญหาเกิดขึ้นนอย โดยมีคาเฉลี่ย 1.86 ถึง 2.29 และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ถึง 1.07 

4)  ดานการบริหารทั่วไป  การดําเนินงานของสถานศึกษาดานการบริหารทั่วไป 
22 เรื่อง ปญหาที่เกิดขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 20 
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2.1  ความเพียงพอดานปจจัย 
การศึกษาความเพียงพอดานปจจัย ประกอบดวย ความเพียงพอดานบุคลากร 

อาคารสถานที่ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ มีดังนี้ 
2.1.1  ระดับประถมศึกษา 

จากการสอบถามผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 7 คน เกี่ยวกับ 
ความพรอมดานบุคลากร อาคารสถานที่  แหลงเรียนรูในชุมชนและเครื่องคอมพิวเตอร 
ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่  1  จํานวนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่มีความพรอมดานปจจัย 

มี 
รายการ  ไมมี  ไม 

เพียงพอ 
เพียงพอ 

1.  ครูผูสอน  -  3  4 
2.  เจาหนาที่ธุรการ / เจาหนาที่พัสดุ ฯลฯ  -  5  2 
3.  หองเรียน  -  1  6 
4.  หองปฏิบัติการทางภาษา  1  2  4 
5.  หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร  -  3  4 
6.  หองวิทยาศาสตร  -  1  6 
7.  หองสมุด  -  2  5 
8.  หองพิเศษอื่น ๆ (หองเรียนดนตรี ฯลฯ)  -  3  4 
9.  แหลงเรียนรูในชุมชน  -  1  6 
10.  เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน  -  3  4 
11.  เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับครู  1  3  3
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จากตารางที่ 1  แสดงใหเห็นวา ความพรอมในดานปจจุบันมีสถานศึกษา 2 โรงเรียน 
ใน 7 โรงเรียน ไมมีหองปฏิบัติการทางภาษา และเครื่องคอมพิวเตอรสําหรบครู สวนปจจัย 
ในดานอื่น สถานศึกษามีทั้งที่เพียงพอและไมเพียงพอ ดังนี้ 

1)  สถานศึกษาสวนใหญ 5 โรงเรียนใน 7 โรงเรียน มีเจาหนาที่ธุรการ / เจาหนาที่ 
พัสดุแตไมเพียงพอ รองลงไปคือ สถานศึกษา 3  โรงเรียนใน 7  โรงเรียน ขาดครูผูสอน 
หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร หองพิเศษอื่น เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนและเครื่อง 
คอมพิวเตอรสําหรับครู และ2 โรงเรียนใน 7 โรงเรียน มีหองปฏิบัติการทางภาษา และหองสมุด 
ไมเพียงพอ 

2)  สถานศึกษาสวนใหญเกือบทั้งหมด (6 โรงเรียน) มีหองเรียน หองวิทยาศาสตร 
และแหลงเรียนรูในชุมชน เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนรู 

2.1.2  ระดับมัธยมศึกษา 
จากการสอบถามผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 9 คน เกี่ยวกับ 

ความพรอมดานบุคลากร  อาคารสถานที่ แหลงเรียนรูในชุมชน และเครื่องคอมพิวเตอร 
ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่  2  จํานวนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีความพรอมดานปจจัย 

มี รายการ  ไมมี 
ไมเพียงพอ  เพียงพอ 

1.  ครูผูสอน  -  4  5 
2.  เจาหนาที่ธุรการ / เจาหนาที่พัสดุ ฯลฯ  -  5  4 
3.  หองเรียน  -  4  5 
4.  หองปฏิบัติการทางภาษา  -  -  9 
5.  หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร  -  -  9 
6.  หองวิทยาศาสตร  -  -  9 
7.  หองสมุด  -  -  9 
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ตารางที่  19  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาดานการบริหารบุคคลของ 
โรงเรียนประถมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. การวางแผนอัตรากําลัง  2.86  1.07  ปานกลาง 
2. การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

2.71  1.11  ปานกลาง 

3. การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  3.00  1.00  ปานกลาง 
4. การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

2.86  0.90  ปานกลาง 

5. การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  2.29  0.95  นอย 
6. การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ไมมีระเบียบ 
กําหนดไวโดยเฉพาะ 

2.14  1.07  นอย 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  2.29  0.95  นอย 
8. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  1.71  0.95  นอย 
9. การส่ังพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอน  1.43  0.53  นอยที่สุด 
10. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  1.43  0.53  นอยที่สุด 
11. การอุทธรณและการรองทุกข  1.43  0.53  นอยที่สุด 
12. การออกจากราชการ  1.43  0.53  นอยที่สุด 
13. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ  2.00  0.82  นอย 
14. การจัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ยวกับ 

การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
2.14  1.07  นอย 

15. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

2.29  0.76  นอย
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ตารางที่  12  (ตอ) 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
16. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  2.00  0.58  นอย 
17. การเบิกเงินจากคลัง  2.00  0.82  นอย 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจายเงิน  2.00  0.82  นอย 
19. การนําเงินสงคลัง  1.86  0.69  นอย 
20. การจัดทําบัญชีการเงิน  2.00  0.82  นอย 
21. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  1.86  0.69  นอย 
22. การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชีทะเบียนและรายงาน  1.86  0.69  นอย 

รวม  2.10  0.59  นอย 

จากตารางที่ 18 แสดงใหเห็นวา การบริหารงบประมาณทั้ง 22 เรื่อง ปญหาที่เกิดขึ้น 
อยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 เมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง พบวา 
มีปญหานอย 20 เรื่องใน 22 เรื่อง โดยมีคาเฉลี่ย 1.86 ถึง 2.29 สวนที่เหลืออีก 2 เรื่อง มีปญหา 
ปานกลางคือเรื่อง การจัดทํางบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณ คาเฉลี่ย 2.57 คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 0.98 และการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา คาเฉลี่ย 2.57 คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 1.13 

3)  ดานการบริหารบุคคล  การดําเนินงานของสถานศึกษาดานการบริหาร 
บุคลากร 20 เรื่อง ปญหาที่เกิดขึ้นดังแสดงในตารางที่ 19 
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ตารางที่  2  (ตอ) 

มี รายการ  ไมมี 
ไมเพียงพอ  เพียงพอ 

8.  หองพิเศษอื่น ๆ (หองเรียนดนตรี ฯลฯ)  -  1  8 
9.  แหลงเรียนรูในชุมชน  -  1  8 
10.  เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน  -  -  9 
11.  เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับครู  -  -  9 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา สถานศึกษาทุกแหง (9 โรงเรียน) มีความพรอมในดาน 
หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร หองวิทยาศาสตร หองสมุด เครื่อง 
คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน และเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับครู ในขณะเดียวกันสถานศึกษา 
เกือบทั้งหมด (8 โรงเรียน) มีหองพิเศษอื่น ๆ และแหลงเรียนรูในชุมชนที่เพียงพอสําหรับการ 
จัดการเรียนรู และสถานศึกษาประมาณ 1 ใน 2 มีความเพียงพอในเรื่องครู เจาหนาที่ธุรการ / 
เจาหนาที่พัสดุ และหองเรียน 

2.2  ความพรอมในการรองรับการกระจายอํานาจ 
การศึกษาความพรอมในการรองรับการกระจายอํานาจ ประกอบดวย ความรู 

ความเขาใจของบุคลากรในอํานาจหนาที่การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป การพัฒนาสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การมีระบบ 
สารสนเทศ และการแสวงหาความรวมมือจากบุคลากรหรือหนวยงานภายนอก มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

2.2.1  ระดับประถมศึกษา 
จากการสอบถามผูบริหารสถานศึกษา จํ านวน  7  คน เกี่ ยวกับ 

ความพรอมในเรื่องความรู  ความเขาใจของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อรองรับ 
การกระจายอํานาจ ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพรอมในการรองรับการกระจาย 
อํานาจของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. ความรู ความเขาใจของบุคลากรเรื่องอํานาจหนาที่ 
การบริหารวิชาการ 

3.86  0.69  มาก 

2. ความรู ความเขาใจของบุคลากรเรื่องอํานาจหนาที่ 
การบริหารงบประมาณ 

3.00  0.58  ปานกลาง 

3. ความรู ความเขาใจของบุคลากรเรื่องอํานาจหนาที่ 
การบริหารบุคคล 

3.43  0.53  ปานกลาง 

4. ความรู ความเขาใจของบุคลากรเรื่องอํานาจหนาที่ 
การบริหารทั่วไป 

3.43  0.98  ปานกลาง 

5. ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน 
ทั้ง 4 ดาน 

4.29  0.49  มาก 

6. ความรู ความเขาใจของบุคลากรเรื่องการพัฒนา 
สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

3.71  0.49  มาก 

7.  การมีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ  3.57  0.53  มาก 
8. ความสามารถของสถานศึกษาในการแสวงหา 
ความรวมมือจากบุคลากรหรือหนวยงานภายนอก 
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

3.86  0.38  มาก 

รวม  3.64  0.41  มาก 
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ตารางที่  18  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาดานการบริหารงบประมาณ 
ของโรงเรียนประถมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณ  2.57  0.98  ปานกลาง 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไดรับจัดสรร 
งบประมาณจาก สพฐ. 

2.29  0.76  นอย 

3. การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  2.14  0.69  นอย 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  2.00  0.58  นอย 
5. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  2.00  0.58  นอย 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ  2.00  0.58  นอย 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจาก 
งบประมาณ 

2.29  0.49  นอย 

8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  2.57  1.13  ปานกลาง 
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับ 
กองทุนเพื่อการศึกษา 

2.29  1.38  นอย 

10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  2.29  1.38  นอย 
11. การวางแผนพัสดุ  2.29  0.49  นอย 
12. การกําหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของ 

ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่ใชเงินงบประมาณเพื่อ 
เสนอตอเลขา กพฐ. 

2.00  0.82  นอย 

13. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทํา 
และจัดหาพัสดุ 

2.29  0.49  นอย 

14. การจัดหาพัสดุ  2.14  0.69  นอย 
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ  2.29  0.49  นอย
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ตารางที่  17  (ตอ) 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดาน 

วิชาการของสถานศึกษา 
2.14  0.69  นอย 

16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา  2.29  0.49  นอย 
17. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  2.43  0.79  นอย 

รวม  2.12  0.46  นอย 

ตารางที่ 17 แสดงใหเห็นวา การบริหารดานวิชาการทั้ง 17 เรื่อง ปญหาที่เกิดขึ้นอยูใน 
ระดับนอย คาเฉลี่ย 2.12 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และเมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง พบวา 
ทุกเรื่องมีปญหาเกิดขึ้นนอยเชนเดียวกัน โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.71 ถึง 2.43 และคาเบี่ยงเบน 
มาตรฐานอยูระหวาง 0.38 ถึง 1.07 

2)  ดานการบริหารงบประมาณ  การดําเนินงานของสถานศึกษาดานการบริหาร 
งบประมาณ 22 เรื่อง ปญหาที่เกิดขึ้นดังแสดงในตารางที่ 18 
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จากตารางที่ 3  แสดงใหเห็นวา สถานศึกษาทั้ง 7 โรงเรียน มีความพรอมในเรื่อง 
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อรองรับการกระจายอํานาจอยูในระดับมาก โดยมี 
คาเฉลี่ย 3.64 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา เรื่องที่มีความพรอม 
มาก มี 3 เรื่อง จาก 8 เรื่อง โดยมีคาเฉลี่ย 3.57 ถึง 4.29 โดยเรื่องที่มีความพรอมมากที่สุดคือ 
ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานทั้ง 4 ดาน คาเฉลี่ย 4.29 คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 0.49 รองลงไปคือ ความรู ความเขาใจของบุคลากรเรื่องอํานาจหนาที่ของการ 
บริหารงานวิชาการ และความสามารถของสถานศึกษาในการแสวงหาความรวมมือจากบุคลากร 
หรือหนวยงานภายนอกเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ คาเฉลี่ย 3.86 เทากัน คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 0.69 และ 0.38 ตามลําดับ สวนที่เหลืออีก 3 เรื่อง มีความพรอมในระดับปานกลางคือ 
ความรูความเขาใจของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป คาเฉลี่ย 
3.43 เทากัน และความรู ความเขาใจของบุคลากรเรื่องอํานาจหนาที่การบริหารงบประมาณ 
คาเฉลี่ย 3.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 และ 0.98 ตามลําดับ 

2.2.2  ระดับมัธยมศึกษา 
จากการสอบถามผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 9 คน เกี่ยวกับความ 

พรอมในเรื่องความรู ความเขาใจของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อรองรับการกระจาย 
อํานาจ ปรากฏดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่  4  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพรอมในการรองรับการกระจาย 
อํานาจของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. ความรู ความเขาใจของบุคลากรเรื่องอํานาจหนาที่ 
การบริหารวิชาการ 

4.33  0.50  มาก 

2. ความรู ความเขาใจของบุคลากรเรื่องอํานาจหนาที่ 
การบริหารงบประมาณ 

4.00  0.50  มาก 

3. ความรู ความเขาใจของบุคลากรเรื่องอํานาจหนาที่ 
การบริหารบุคคล 

3.89  0.33  มาก 

4. ความรู ความเขาใจของบุคลากรเรื่องอํานาจหนาที่ 
การบริหารทั่วไป 

4.11  0.33  มาก 

5. ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน 
ทั้ง 4 ดาน 

4.33  0.50  มาก 

6. ความรู ความเขาใจของบุคลากรเรื่องการพัฒนา 
สถานศึกษา โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

4.00  0.71  มาก 

7.  การมีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ  4.11  0.60  มาก 
8. ความสามารถของสถานศึกษาในการแสวงหา 
ความรวมมือจากบุคลากรหรือหนวยงานภายนอก 
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

4.22  0.67  มาก 

รวม  4.13  0.41  มาก 
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ตารางที่  17  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาดานการบริหารวิชาการของ 
โรงเรียนประถมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็น 
การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 

2.43  0.79  นอย 

2. การวางแผนงานดานวิชาการ  2.29  0.95  นอย 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  2.14  0.90  นอย 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  2.14  0.69  นอย 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  1.71  0.49  นอย 
6. การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอน 
ผลการเรียน 

1.71  0.49  นอย 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  2.43  0.98  นอย 
8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  2.14  1.07  นอย 
9. การนิเทศการศึกษา  2.00  0.58  นอย 
10. การแนะแนว  1.86  0.38  นอย 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 

การศึกษา 
1.86  0.38  นอย 

12. การสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งทางวิชาการ  2.14  0.69  นอย 
13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ 

สถานศึกษาและองคกรอื่น 
2.14  1.07  นอย 

14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและ 
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

2.14  0.69  นอย
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-  ทุกสัปดาหทําวัตรเย็นที่วัด 
-  กิจกรรมรักการอาน ฝกรักการอาน นักเรียนคัดลายมือ 
-  จัดคายคุณธรรม จริยธรรม ทุกระดับชั้น 

4)  ดานการบริหารทั่วไป โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินงานและประสบ 
ผลสําเร็จ มีดังนี้ 

-  ชุมชนสัมพันธสรางสรรคโรงเรียน 
-  บริหารจัดการโดยการมีสวนรวมสรางระบบดวย ICT 
-  สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน วงโยธวาธิต จัดหาทุน 
-  พัฒนาสถานที่และสิ่งแวดลอม จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
-  จัดหาสวัสดิการ โดยการทําเบเกอรร่ี น้ําด่ืม จัดระบบ ความสะอาดของ 

โรงอาหาร 
-  จัดทุนสําหรับนักเรียน โดยเนนถึงการใชทุนที่เปนประโยชน 

5.  ปญหาและอุปสรรค 

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานตามนโยบาย 
การกระจายอํานาจ 4 ดานคือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน 
การบริหารทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1  ระดับประถมศึกษา 
1)  ดานวิชาการ การดําเนินงานของสถานศึกษาดานวิชาการ 17 เรื่อง ปญหาที่ 

เกิดขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 17 
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จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาบุคลากรในสถานศึกษาทั้ง 9 โรงเรียน มีความพรอม 
ในเรื่อง ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ อยูในระดับ 
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.13 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดาน 
มีความพรอมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.89 ถึง 4.33 โดยเรื่องที่มีความพรอม 
มากที่สุดคือ ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานทั้ง 4 ดาน และความรู 
ความเขาใจของบุคลากรเรื่องอํานาจหนาที่ของการบริหารงานวิชาการ คาเฉลี่ย 4.33 และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เทากัน รองลงไปคือ ความสามารถของสถานศึกษาในการแสวงหา 
ความรวมมือจากบุคลากรหรือหนวยงานภายนอกเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ โดยมีคาเฉลี่ย 
4.22 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 สวนเรื่องที่มีความพรอมนอยที่สุดคือเรื่อง ความรู 
ความเขาใจของบุคลากรเรื่องการบริหารงานบุคคล คาเฉลี่ย 3.89 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.33 

2.3  การไดรับการสงเสริม สนับสนุนจากสวนกลางและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การศึกษาการไดรับการสงเสริม สนับสนุนจากสวนกลางและสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา ประกอบดวยเรื่องของงบประมาณ ความรู  ความเขาใจของบุคลากรดานการ 
ดําเนินงานเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ และระดับความสามารถของบุคลากรที่ใหความ 
ชวยเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1  ระดับประถมศึกษา 
จากการสอบถามผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 7 คน เกี่ยวกับการไดรับ 

การสงเสริม สนับสนุนจากสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรากฏผลดังแสดงใน 
ตารางที่ 5
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ตารางที่  5  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสงเสริม สนับสนุนจากสวนกลางและ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่สถานศึกษาระดับประถมศึกษาไดรับ 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. การไดรับการสงเสริม สนับสนุนดานงบประมาณ  2.86  1.21  ปานกลาง 
2. ความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  2.57  0.53  ปานกลาง 
3. ความทันเวลาของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  3.14  0.69  ปานกลาง 
4. ความสะดวกในการใชงบประมาณ  3.29  0.76  ปานกลาง 
5. ประโยชนที่ไดรับจากการใชงบประมาณ  4.14  0.69  มาก 
6. บุคลากรไดรับการสงเสริม สนับสนุนดานความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อรองรับการกระจาย 
อํานาจ 

3.86  0.38  มาก 

7. ความเหมาะสมของวิธีการหรือรูปแบบที่ใชในการ 
สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

3.43  0.53  ปานกลาง 

8. ความสามารถของบุคลากรในการนําความรู ความเขาใจ 
ที่ไดรับไปใชประโยชน 

3.57  0.53  มาก 

9. การไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุคลากรในสวนกลาง 
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3.14  0.38  ปานกลาง 

10. ความสามารถของบุคลากรจากสวนกลางและสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาในการดูแลชวยเหลือสถานศึกษา 

3.29  0.76  ปานกลาง 

11. ประโยชนที่ไดรับจากการดูแลชวยเหลือของบุคลากร 
ในสวนกลางหรือเขตพื้นที่การศึกษา 

3.14  0.69  ปานกลาง 

รวม  3.31  0.54  ปานกลาง 
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-  โครงการสงเสริมความสามารถทางดนตรีและกีฬา 
-  โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2)  ดานการบริหารงบประมาณ โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการและประสบ 
ผลสําเร็จ มีดังนี้ 

-  ใชระบบการบริหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความรูแกคุณครู 
เกี่ยวกับเร่ืองงบประมาณ 

-  ควบคุมความเสี่ยง อาทิตยละ 3 คร้ัง 
-  ลดการใชจายฟุมเฟอย เชน หมึก กระดาษ 
-  จัดทําแบบฟอรมการเงิน 
-  ใชหลักการบริหารงบประมาณ 3 ขั้นตอน 

(1)  ใหความรู 
(2)  ออกแบบฟอรม อํานวยความสะดวก ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา 
(3)  กํากับ ติดตาม จัดทําสารสนเทศ ใชสารสนเทศพัฒนาปรับปรุง 

ระบบ 
-  ใชระบบ IT  ในการระบบบริหารจัดการ  (การเก็บเงินผานระบบ 

ธนาคาร) 
3)  ดานการบริหารบุคคล โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินงานและประสบ 

ผลสําเร็จ  มีดังนี้ 
-  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
-  เยี่ยมบานนักเรียนทุกบาน 
-  ครอบครัวสมัครใจรวมแกปญหา 
-  คัดกรองนักเรียน 
-  จัดนักเรียนกลุมเสี่ยงเขาคายทะเลาะวิวาท 
-  การจัดระเบียบเร่ืองการแตงกาย 
-  พัฒนาเครือขายผูปกครอง (จัดกิจกรรมหองเรียนพอแม) 
-  รวมมือกับระบบเครือขาย กทม. 
-  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
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4.2  ระดับมัธยมศึกษา 
1)  ดานวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการและประสบผลสําเร็จ 

มีดังนี้ 
-  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชเทคนิค 

Backward Design ในการทําหนวยการเรียนรู 
-  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  วางแผนวิเคราะหผลการสอบ O-Net  ศึกษาสภาพปญหา และกําหนด 

แนวทางแกไข 
-  ทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  จัดกิจกรรมเสริมความรูสัปดาหละ 1 ครั้ง ในสาระการเรียนรูหลัก 

ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาตางประเทศ 
-  พัฒนานักเรียน (สอนเสริมโดยวิทยากรภายนอก) 
-  กิจกรรม 1 หองเรียน 1 โครงงาน ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกระทรวงศึกษาธิการเปน 

ภาษาอังกฤษ โดยการบริหารจัดการในรูปแบบการใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) 
-  การจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 
-  หองเรียนคุณภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครู บรรยากาศใน ห อ ง เ รี ย น 

ในโรงเรียนนาเรียน จัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพและ 
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูมี ICT มาใชจัดกระบวนการเรียนรู 

-  โครงการดีเดนในเรื่องพลังงาน ไดแก บอหมักกาซธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ 
ดีลดพื้นที่เสีย 

-  โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนานักเรียนดานศีล สมาธิ 
และปญญา 

-  โครงการ สอวน. 
-  โครงการตามรอยพี่ สรางวิถีผูนํา (นักเรียนเปนผูเลือกกิจกรรม) 
-  โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 

และส่ิงแวดลอม 
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จากตารางที่ 5 สถานศึกษาระดับประถมศึกษาไดรับการสงเสริม สนับสนุนจาก 
สวนกลางและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย  3.31  และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 และเมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง พบวา เรื่องที่ไดรับการสงเสริม 
สนับสนุนมากมี 3 เรื่อง จาก 11 เรื่อง โดยมีคาเฉลี่ย 3.57 ถึง 4.14 โดยไดรับประโยชนจาก 
งบประมาณมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.14 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 รองลงไปคือ บุคลากรไดรับ 
การสงเสริม สนับสนุนดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อรองรับการกระจาย 
อํานาจ คาเฉลี่ย 3.86 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 สวนที่เหลืออีก 8 เรื่อง ไดรับการสงเสริม 
สนับสนุนในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.57 ถึง 3.43 โดยเรื่องที่ไดรับการสงเสริม 
สนับสนุนนอยที่สุดคือ ความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร คาเฉลี่ย 2.57 คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 0.53 รองลงไปคือ การไดรับการสงเสริม สนับสนุนดานงบประมาณ คาเฉลี่ย 2.86 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.21 การไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุคลากรในสวนกลางและสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา และประโยชนที่ไดรับ คาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.14 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.38 และ 0.69 ตามลําดับ 

2.3.2  ระดับมัธยมศึกษา 
จากการสอบถามผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 

9 คน เกี่ยวกับการไดรับการสงเสริม สนับสนุนจากสวนกลางและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่  6  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสงเสริม สนับสนุนจากสวนกลาง และ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาไดรับ 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. การไดรับการสงเสริม สนับสนุนดานงบประมาณ  3.78  0.67  มาก 
2. ความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  3.56  0.73  มาก 
3. ความทันเวลาของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  3.78  0.67  มาก 
4. ความสะดวกในการใชงบประมาณ  3.78  0.44  มาก 
5. ประโยชนที่ไดรับจากการใชงบประมาณ  4.56  0.53  มากที่สุด 
6. บุคลากรไดรับการสงเสริม สนับสนุนดานความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อรองรับการกระจาย 
อํานาจ 

4.00  0.50  มาก 

7. ความเหมาะสมของวิธีการหรือรูปแบบที่ใชในการ 
สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

4.11  0.60  มาก 

8. ความสามารถของบุคลากรในการนําความรู ความเขาใจ 
ที่ไดรับไปใชประโยชน 

4.11  0.60  มาก 

9. การไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุคลากรในสวนกลาง 
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

4.33  0.71  มาก 

10. ความสามารถของบุคลากรจากสวนกลางและสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาในการดูแลชวยเหลือสถานศึกษา 

4.11  0.60  มาก 

11. ประโยชนที่ไดรับจากการดูแลชวยเหลือของบุคลากรใน 
สวนกลางหรือเขตพื้นที่การศึกษา 

4.00  0.71  มาก 

รวม  4.01  0.40  มาก 
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2)  ดานการบริหารงบประมาณ โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการและประสบ 
ผลสําเร็จ มีดังนี้ 

-  จัดทําแผนพัฒนาและการใชจายงบประมาณประจําป 
-  ใชคอมพิวเตอรบริหารจัดการ 
-  ใชงบประมาณถูกตองตามระเบียบ 

3)  ดานการบริหารบุคคล โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินงานและประสบ 
ผลสําเร็จ มีดังนี้ 

-  สงเสริมศีลธรรมจัดสอบนักธรรมโท ตรี เอก พระชวยสอน 
-  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (ดูแลอนามัยนักเรียน คัดกรอง การเย่ียม 

บาน การแกปญหานักเรียนการมาสาย การแกปญหานักเรียนเลนเกม 
-  การสงเสริมวิทยฐานะครู 
-  การสงเสริมการจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาครู 
-  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เนนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
-  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม (นักเรียนทุกคนสอบธรรมะศึกษา เชิญ 

ชวนผูปกครองสอบดวย ประกวดมารยาท 
-  ประกวดมารยาทไทย 
-  การจัดหาทุนใหแกนักเรียน 

4)  ดานการบริหารทั่วไป โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินงานและประสบ 
ผลสําเร็จมีดังนี้ 

-  การสงเสริมศีลธรรมจัดสอบนักธรรมโท ตรี เอก และพระชวยสอน 
-  กิจกรรมสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู โดยรวมมือกับสถาบันใน 

สังคมไทยคือ บาน วัด โรงเรียน นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ทําบุญตักบาตร ทุกวันศุกร 
(นักเรียนผูปกครองครูรวมกันตักบาตร) 

-  สงเสริมการใชเทคโนโลยี 
-  กิจกรรมพุทธศาสนา วัด – บาน – โรงเรียน
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และการใชผลการประเมินดานคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนา 
ยกระดับคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.78 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 

4.  ผลงานของสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จและภาคภูมิใจ 

ผลงานที่สถานศึกษาดําเนินการทั้ง 4 ดานคือ ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ 
ทั่วไปที่ประสบผลสําเร็จ เปนความภาคภูมิใจในแตละดาน มีดังนี้ 

4.1  ระดับประถมศึกษา 
1)  ดานวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการและประสบผลสําเร็จ 

มีดังนี้ 
การจัดกระบวนการเรียนรู 
-  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นชุมชนกุฎีจีนเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางรอบรู 
-  จัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิด โดยใชเทคนิคการต้ังคําถาม 

การวัดประเมินผลโดยเนนมิติคุณภาพ อธิบายลักษณะคุณภาพที่นํามาใชในการประเมิน 
(Rubric) ผลงานนักเรียนที่มีคุณภาพการคิดชัดเจน 

-  การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิชาการ 4 วิชาคือ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 

-  การพัฒนาการเรียนรูที่สอดคลองการพัฒนาทางสมอง (BBL)` 
-  การพัฒนาสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
-  การพัฒนาความสามารถดานการอาน โดยใชวิธีการอานออกเสียงดัง ๆ 

เปนการแสดงออกและบูรณาการกับทุกสาระการเรียนรู 
-  การเตรียมความพรอมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ICT กับการจัดการเรียนรู 
-  ครูและนักเรียนผลิตส่ือ E-Book 8 กลุมสาระการเรียนรู 
-  การใช ICT ในการเรียนการสอน 
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จากตารางที่  6 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั้ง  9 โรงเรียน ไดรับการสงเสริม 
สนับสนุนจากสวนกลางและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.01 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 และเมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง พบวา เรื่องที่ไดรับการสงเสริม 
สนับสนุนมากที่สุด มีเพียง 1 เรื่องจาก 11 เรื่องคือ ประโยชนที่ไดรับจากการใชงบประมาณ 
คาเฉลี่ย 4.56 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 สวนอีก 10 เรื่องที่ เหลือ ไดรับการสงเสริม 
สนับสนุนระดับมาก คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.56 ถึง 4.33 โดยเรื่องที่ไดรับการสงเสริม สนับสนุน 
มากที่สุด คือการไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุคลากรในสวนกลางและสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา คาเฉลี่ย 4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 รองลงไปคือความเหมาะสมของวิธีการหรือ 
รูปแบบที่ใชในการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการดําเนินงาน 
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ความสามารถของบุคลากรในการนําความรู ความเขาใจที่ไดรับ 
ไปใชประโยชน และความสามารถของบุคลากรจากสวนกลางและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในการดูแลชวยเหลือสถานศึกษา คาเฉลี่ย  4.11  เทากัน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 
สวนเรื่องที่ไดรับนอยคือ ความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร คาเฉลี่ย  3.56 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 

2.4  การดําเนินงานตามนโยบายการกระจายอํานาจ 
การดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายการกระจายอํานาจ แบงออกเปน 

4 ดาน คือดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป 
มีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.1  ระดับประถมศึกษา 
1)  ดานวิชาการ  การดําเนินงานของสถานศึกษาตามขอบขายและ 

ภารกิจที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ ทั้งหมด 17 รายการ ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่  7  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปฏิบัติดานการบริหารวิชาการของ 

โรงเรียนประถมศึกษา 
รายการ  x  S.D  ความหมาย 

1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็น 
การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 

4.00  0.58  มาก 

2. การวางแผนงานดานวิชาการ  4.00  0.58  มาก 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  4.57  0.53  มากที่สุด 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  4.14  0.38  มาก 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  4.14  0.38  มาก 
6. การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอน 
ผลการเรียน 

3.86  0.69  มาก 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  3.71  0.49  มาก 
8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  4.00  0.00  มาก 
9. การนิเทศการศึกษา  4.00  0.58  มาก 
10. การแนะแนว  4.00  0.58  มาก 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 

การศึกษา 
4.14  0.38  มาก 

12. การสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งทางวิชาการ  3.71  0.49  มาก 
13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ 

สถานศึกษาและองคกรอื่น 
3.86  0.69  มาก 

14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและ 
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

3.57  0.53  มาก 

15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดาน 
วิชาการของสถานศึกษา 

4.14  0.69  มาก 

16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา  4.29  0.49  มาก 
17. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  4.00  0.82  มาก 

รวม  4.01  0.36  มาก 
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สวนระดับคุณภาพของสถานศึกษาทั้ง 9 โรงเรียน เมื่อพิจารณาตามตัวบงชี้ทั้ง 
6 ตัวบงชี้ พบวา มีคุณภาพดีมากเกือบทุกโรงเรียน (8 โรงเรียน) โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.50 
ถึง 4.00 และมีคุณภาพระดับดีเพียง 1 โรงเรียน โดยมีคาเฉลี่ย 3.33 และเมื่อพิจารณาคุณภาพ 
เปนรายตัวบงชี้ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 16 

ตารางที่  16  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยใช 
โรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ระดับคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 1 มีการบริหารและการจัดการศึกษารองรับ 
การกระจายอํานาจ 

3.78  0.44  ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2 มีการบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวน 
รวม 

3.78  0.44  ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  3  มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนา 
สถานศึกษา 

4.00  0.00  ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 4 มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  3.78  0.44  ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 5 การตรวจสอบถวงดุล  4.00  0.00  ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 6 มีการใชผลการประเมินดานคุณภาพผูเรียนตาม 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ 

3.78  0.44  ดีมาก 

จากตารางที่ 16 แสดงใหเห็นวา ระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน 
เปนฐานของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เมื่อพิจารณาตามตัวบงชี้ทั้ง  6 ตัวบงชี้  พบวา 
มีคุณภาพระดับดีมาก ทุกตัวบงชี้ โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.78 – 4.00 โดยตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ย 
สูงสุดคือ การมีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา และการตรวจสอบถวงดุล 
คาเฉลี่ย 4.00 เทากัน รองลงไปคือ การบริหารและการจัดการศึกษารองรับการกระจายอํานาจ 
การบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม ใชรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน



- 49 - 

3)  คณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา จากการพิจารณารายการ 
ประเมินทั้ง 4 รายการ พบวา สถานศึกษาทั้งหมด (4 โรงเรียน) มีการดําเนินงานและมีหลักฐาน 
รองรอยปรากฏชัดเจนทั้ง 4 รายการ 

4)  รูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  จากการพิจารณารายการ 
ประเมินทั้ง 4 รายการ พบวา สถานศึกษาทั้งหมด (9 โรงเรียน) มีการดําเนินงานและมีหลักฐาน 
รองรอยปรากฏชัดเจน 1 รายการ คือการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตามแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมที่กําหนด สวนอีก  3 รายการ สถานศึกษาเกือบทั้งหมด  (8 โรงเรียน) 
ดําเนินการและมีหลักฐานรองรอยปรากฏชัดเจน คือ การใชขอมูลและสารสนเทศทั้งปจจุบัน 
และที่ผานมากําหนดความสําเร็จของงาน มีการกําหนดข้ันตอนและผูรับผิดชอบในการควบคุม 
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงาน ทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปรงใส ตรวจสอบ 
ได และมีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการดําเนินการ และการนําผลการดําเนินงาน 
ไปใชประโยชน 

5)  การตรวจสอบและถวงดุล จากการพิจารณารายการประเมินทั้ง 4 รายการ 
พบวา สถานศึกษาทั้งหมด (9 โรงเรียน) มีการดําเนินงานและมีหลักฐานรองรอยปรากฏชัดเจน 

6)  การใชผลการประเมินดานคุณภาพผู เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ จากการพิจารณารายการประเมินทั้ง 4 รายการ พบวา 
สถานศึกษาทั้งหมด (9 โรงเรียน) มีการดําเนินงานและมีหลักฐานรองรอยปรากฏชัดเจน 
3 รายการ คือ มีผลสัมฤทธิ์ดานคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในมาตรฐาน 
ที่ 1-8 อยูในระดับพอใชและระดับดีรวมกันไมนอยกวารอยละ 80 มีการวิเคราะหผลคุณภาพ 
ผูเรียนในมาตรฐานที่ 1-8 และมีการจัดทําแผนยกระดับคุณภาพผูเรียนและการดําเนินการ 
จนสงผลใหคุณภาพผูเรียนสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลของปที่ผานมา สวนอีก 1 รายการ 
สถานศึกษาเกือบทั้งหมด (8 โรงเรียน) มีการดําเนินงานและมีหลักฐานรองรอยปรากฏผล 
ชัดเจน คือการนําผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุมสาระการเรียนรูไปใชในการยกระดับ 
คุณภาพผูเรียน 
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จากตารางที่ 7 การบริหารงานดานวิชาการของสถานศึกษา พบวา อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.01 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 เมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง เรื่องที่ปฏิบัติได 
มากที่สุดมีเพียง 1 เรื่องใน 17 เรื่อง คือการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา คาเฉลี่ย 4.57 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 สวนที่เหลืออีก 16 เรื่องปฏิบัติในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.57 ถึง 4.29 
โดยเรื่องที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 
คาเฉลี่ย  4.29  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.49  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และ 
การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา คาเฉลี่ย 4.14 เทากัน 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากัน 3 รายการคือ 0.38 0.58 และ 0.69 ตามลําดับ 

2)  การบริหารงบประมาณ  การดําเนินงานของสถานศึกษาตาม 
ขอบขายและภารกิจที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ ทั้งหมด 22 รายการ ปรากฏดังแสดงใน 
ตารางที่ 8 

ตารางที่  8  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการบริหารงบประมาณของ 
โรงเรียนประถมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพื่อ 
เสนอ 
ตอเลขา กพฐ. 

2.86  1.22  ปานกลาง 

2. การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไดรับจัดสรร 
งบประมาณจาก สพฐ. 

3.43  1.27  ปานกลาง 

3. การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  3.14  1.07  ปานกลาง 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  2.29  1.11  นอย 
5. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  4.00  0.82  มาก
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ตารางที่  8  (ตอ) 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ  3.71  1.11  มาก 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจาก 
งบประมาณ 

3.43  0.79  ปานกลาง 

8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  3.43  0.79  ปานกลาง 
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับ 
กองทุนเพื่อการศึกษา 

2.57  1.27  ปานกลาง 

10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  3.86  1.07  มาก 
11. การวางแผนพัสดุ  3.86  0.38  มาก 
12. การกําหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของ 

ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่ใชเงินงบประมาณเพื่อเสนอ 
ตอเลขา กพฐ. 

2.57  1.27  ปานกลาง 

13. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทํา 
และจัดหาพัสดุ 

3.57  0.53  มาก 

14. การจัดหาพัสดุ  3.86  0.69  มาก 
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ  3.71  0.76  มาก 
16. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  2.43  0.98  นอย 
17. การเบิกเงินจากคลัง  2.71  1.25  ปานกลาง 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจายเงิน  3.86  0.69  มาก 
19. การนําเงินสงคลัง  3.43  1.27  ปานกลาง 
20. การจัดทําบัญชีการเงิน  4.43  0.79  มาก 
21. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  4.29  0.76  มาก 
22. การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชีทะเบียนและรายงาน  4.29  0.76  มาก 

รวม  3.36  0.39  ปานกลาง 
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3.2  ระดับมัธยมศึกษา 
ผลการประเมินสถานศึกษาทั้ง  9  โรงเรียน ในตัวชี้วัดทั้ง  6  ตัวชี้วัด และ 

ทุกรายการ สถานศึกษามีหลักฐานรองรอยวาปฏิบัติ แตมีบางรายการที่สถานศึกษาบางแหง 
ถึงแมวาจะปฏิบัติแตมีหลักฐานรองรอยไมชัดเจนโดยมีรายละเอียดผลการประเมินแตละตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

1)  การบริหารและการจัดการเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ จากการพิจารณา 
รายการประเมินทั้ง  4  รายการ พบวา สถานศึกษาทั้งหมด  (9  โรงเรียน)  ดําเนินการและ 
มีหลักฐานรองรอยที่ชัดเจน 2 รายการ คือการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน 
และการกระจายอํานาจความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงาน 4 ดาน ตรงตาม 
ความรู ความสามารถ และความถนัด และการใชผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแกไขและ 
ใชในการวางแผน สรางแรงจูงใจพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและความกาวหนาทางวิชาชีพ 
สวนอีก 2 รายการ สถานศึกษาเกือบทั้งหมด (8 โรงเรียน) มีการดําเนินงานและมีหลักฐาน 
รองรอยชัดเจนคือเรื่อง การกําหนดขอบเขต บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบและมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานทั้ง 4 ดาน และการมีแผนงาน ติดตาม กํากับตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อปรับปรุง 
เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

2)  การบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม จากการพิจารณารายการ 
ประเมินทั้ง 4 รายการ พบวา สถานศึกษาทั้งหมด (9 โรงเรียน) ดําเนินการและมีหลักฐาน 
รองรอยปรากฏชัดเจน คือ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคที่ชัดเจน ปฏิบัติได และ 
เปดโอกาสใหบุคลากรทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม และมีการติดตาม ประเมินความกาวหนา 
ของเปาหมาย ภารกิจ กระบวนการ ผลผลิตอยางเปนระบบ สวนอีก 2 รายการ สถานศึกษาเกือบ 
ทั้งหมด  (8  โรงเรียน) มีการดําเนินงานและมีหลักฐานรองรอยชัดเจน คือการใชขอมูล 
สารสนเทศ การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ การพัฒนาทีมงานใหเกิดความตระหนัก 
ทํางานดวยความมุงมั่น เสียสละพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีการเปรียบเทียบ 
ความคุมคาของตนทุน ผลผลิตของการดําเนินงาน และนําผลมาใชกําหนดนโยบายและ 
งบประมาณ
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ตารางที่  15  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยใช 
โรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ระดับคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 1 มีการบริหารและการจัดการศึกษารองรับ 
การกระจายอํานาจ 

3.43  0.53  ดี 

ตัวบงชี้ที่ 2 มีการบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการ 
มีสวนรวม 

3.71  0.49  ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 3 มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนา 
สถานศึกษา 

3.86  0.38  ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 4 มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  3.59  0.53  ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 5 การตรวจสอบถวงดุล  3.43  0.53  ดี 
ตัวบงชี้ที่ 6 มีการใชผลการประเมินดานคุณภาพผูเรียนตาม 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ 

3.71  0.49  ดีมาก 

จากตารางที่ 15 แสดงใหเห็นวา ระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน 
เปนฐานของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาตามตัวบงชี้ทั้ง 6 ตัวบงชี้ พบวา มีคุณภาพระดับดีมาก 
2 ใน 3 (4  ตัวบงชี้ )  โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  3.57 ถึง 3.86 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
อยูระหวาง  0.38 ถึง  0.53 และตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีคณะกรรมการสถานศึกษา 
รวมพัฒนาสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.86 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 รองลงไปคือ มีการบริหาร 
เชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวมและมีการใชผลการประเมินดานคุณภาพผู เรียน 
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานยกระดับคุณภาพมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.71 และคาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 0.49 สวนที่เหลือ 1 ใน 3 (2 ตัวบงชี้) คือมีการบริหารและการจัดการศึกษารองรับ 
การกระจายอํานาจ และการตรวจสอบถวงดุล มีคุณภาพระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.43 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 
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จากตารางที่ 8 การปฏิบัติงานดานการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา พบวา 
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.36 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 เมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง 
เรื่องที่ปฏิบัติไดมากมี 11 เรื่องจาก 22 เรื่อง โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 3.57 ถึง 4.43 เรียงลําดับจาก 
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การจัดทําบัญชีการเงิน คาเฉลี่ย 4.43 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.79 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชีทะเบียน 
และรายงาน คาเฉลี่ย  4.29  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.76  เทากัน สวนเรื่องที่ปฏิบั ติ 
ไดปานกลาง มี 9 เรื่องจาก 22 เรื่อง คะแนนเฉลี่ย 2.57 ถึง 3.43 เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุด 
4 อันดับแรก ไดแก การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจาก 
สพฐ. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ การระดมทรัพยากร 
และการลงทุนเพื่อการศึกษาและการนําเงินสงคลัง คาเฉลี่ย 3.43 เทากัน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.27  0.79  0.79 และ 1.27 ตามลําดับ สวนเรื่องที่ปฏิบัติไดนอยมี 2 เรื่องคือ การขอโอนและ 
การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ คาเฉลี่ย 2.29 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 และการจัดหา 
ผลประโยชนจากทรัพยสิน คาเฉลี่ย 2.43 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 

3)  การบริหารบุคคล  การดําเนินงานของสถานศึกษาตามขอบขาย 
และภารกิจที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ ทั้งหมด 20 รายการ ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 9
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ตารางที่  9  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปฏิบัติดานการบริหารบุคคลของ 
โรงเรียนประถมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. การวางแผนอัตรากําลัง  3.57  1.27  มาก 
2. การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา 

3.29  1.38  ปานกลาง 

3. การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  3.29  0.76  ปานกลาง 
4. การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

3.29  0.76  ปานกลาง 

5. การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  4.14  0.69  มาก 
6. การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ไมมีระเบียบ 
กําหนดไวโดยเฉพาะ 

2.71  1.38  ปานกลาง 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  4.00  0.58  มาก 
8. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  2.29  1.38  นอย 
9. การส่ังพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอน  1.71  1.11  นอย 
10. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  1.71  1.11  นอย 
11. การอุทธรณและการรองทุกข  1.71  1.11  นอย 
12. การออกจากราชการ  1.71  1.11  นอย 
13. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ  3.71  0.95  มาก 
14. การจัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอ 

ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
3.43  1.13  ปานกลาง 

15. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

4.14  0.69  มาก 
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และเร่ืองการมีแผนการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และแผนการ 
ควบคุมการบริหารความเสี่ยง สถานศึกษา 1 ใน 2 (4 โรงเรียน) มีหลักฐานรองรอยของการ 
ปฏิบัติงานที่ไมชัดเจน 

6)  การใชผลการประเมินดานคุณภาพผู เรียน ตามมาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ จากการพิจารณารายการประเมิน 4 รายการ พบวา 
มี 2 รายการ ที่สถานศึกษาทั้งหมด (7 โรงเรียน) ดําเนินการมีหลักฐานรองรอยชัดเจนคือ 
การจัดทําแผนยกระดับคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการทดสอบระดับชาติในสาระการเรียนรูตาง ๆ 
และการดําเนินการจนสงผลใหคุณภาพผูเรียนสูงขึ้น สวนอีก 2 รายการ สถานศึกษาเกือบ 
ทั้งหมด (6 โรงเรียน) ดําเนินและมีหลักฐานรองรอยชัดเจนคือการวิเคราะหคุณภาพผูเรียนตาม 
มาตรฐานที่ 1-8 และผลสัมฤทธิ์ดานคุณภาพผูเรียนในมาตรฐานที่ 1-8 อยูในระดับพอใชและดี 
รวมกันไมนอยกวารอยละ 80 สวนระดับคุณภาพของสถานศึกษาทั้ง 7 โรงเรียน เมื่อพิจารณา 
ตามตัวบงชี้ทั้ง 6 ตัวบงชี้ พบวา มีคุณภาพดีมาก 5 โรงเรียน ใน 7 โรงเรียน โดยมีคาเฉลี่ย 
อยูระหวาง 3.50 ถึง 4.00 และมีคุณภาพระดับดี 2 โรงเรียน ใน 7 โรงเรียน โดยมีคาเฉลี่ย 
อยูระหวาง 3.00 ถึง 3.33 และเมื่อพิจารณาคุณภาพเปนรายตัวบงชี้ ปรากฏผลดังแสดงใน 
ตารางที่ 15
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3)  คณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา จากการพิจารณารายการ 
ประเมิน 4 รายการ พบวา มี 1 รายการ ที่สถานศึกษาทั้งหมด (7 โรงเรียน) มีการดําเนินการและ 
มีหลักฐานรองรอยชัดเจนคือ คณะกรรมการสถานศึกษารวมคิด รวมวิเคราะห วางแผน รวมทํา 
รวมประเมิน รวมรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาทุกขั้นตอนตามความเหมาะสมตาม 
บทบาทหนาที่ มีจุดมุงหมายในทิศทางเดียวกัน สวนอีก 3 รายการ สถานศึกษาเกือบทั้งหมด 
(6 โรงเรียน) มีหลักฐานรองรอยของการปฏิบัติที่ชัดเจน เรื่อง ความรู ความสามารถของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาสอดคลองกับภารกิจ 4 ดานของสถานศึกษา การปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ สรางสรรค เสียสละ และเกิดผล 
สําเร็จตามเปาหมายของสถานศึกษา และมีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได และ 
ผูมีสวนเกี่ยวของพึงพอใจ 

4)  รูปแบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน จากการพิจารณารายการประเมิน 
4 รายการ พบวา มี 2 รายการที่สถานศึกษาทั้งหมด (7 โรงเรียน) มีหลักฐานรองรอยของการ 
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน คือการใชขอมูลสารสนเทศที่ผานมาและปจจุบันกําหนดความสําเร็จของ 
งาน และการกําหนดขั้นตอนและผูรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการ 
ดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปรงใส ตรวจสอบได สวนเรื่องการจัดสรรงบประมาณ 
และนโยบายตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดปริมาณและคุณภาพผลผลิตอยางชัดเจน 
มีสถานศึกษา 1 ใน 3 (2 โรงเรียน) ที่ไมมีหลักฐานรองรอยที่ชัดเจนในการแสดงถึงการปฏิบัติ 
และเรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานและการนําผล 
การดําเนินงานไปใชประโยชน สถานศึกษาเกือบทั้งหมด (6 โรงเรียน) มีหลักฐานรองรอย 
ชัดเจนที่แสดงถึงการปฏิบัติ 

5)  การตรวจสอบและถวงดุล จากการพิจารณารายการประเมิน 4 รายการ 
พบวา สถานศึกษาทั้งหมด (7 โรงเรียน) มีการสรุปผลการดําเนินงานประจําปและรายงานตอ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน สวนอีก 3 รายการที่ เหลือมี 
2 รายการที่สถานศึกษา 1 ใน 2 (4 โรงเรียน) มีหลักฐานรองรอยของการปฏิบัติที่ชัดเจน คือเรื่อง 
การมีกระบวนการในการควบคุม กํากับใหการดําเนินงานถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได 
และการที่บุคลากรในโรงเรียนนําแผนการควบคุมและบริการความเสี่ยงไปใชในการปฏิบัติงาน 
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ตารางที่  9  (ตอ) 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
16. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ  4.14  0.38  มาก 
17. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  4.29  0.49  มาก 
18. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.29  0.49  มาก 

19. การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.14  0.38  มาก 

20. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  4.29  0.49  มาก 
รวม  3.29  0.38  ปานกลาง 

จากตารางที่ 9 การปฏิบัติดานบริหารบุคลากรของสถานศึกษา พบวา อยูในระดับ 
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.29 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 และเมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง พบวา 
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 10 เรื่องใน 20 เรื่อง คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.57 ถึง 4.29 เรียงลําดับ 
จากคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การสงเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คาเฉลี่ย 4.29 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.49 เทากัน สวนที่ปฏิบัติไดปานกลาง มี 5 เรื่องใน 20 เรื่อง มีคาเฉลี่ย 3.29 ถึง 3.43 เรียงลําดับ 
จากคาเฉลี่ยสูงสุด 4 อันดับแรก ไดแก การจัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอ 
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ คาเฉลี่ย 3.43 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13 การจัดสรร 
อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง และ 
การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คาเฉลี่ย 3.29 
เทากัน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.38 และ 0.76 ตามลําดับ 

4)  การบริหารทั่วไป  การดําเนินงานของสถานศึกษาตามขอบขาย 
และภารกิจที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ ทั้งหมด 22 รายการ ปรากฏดังแสดงในตารางที่  10
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ตารางที่  10  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปฏิบัติดานบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
ประถมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  4.00  0.58  มาก 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  4.00  0.58  มาก 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  4.14  0.69  มาก 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  3.28  0.49  ปานกลาง 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  4.14  0.69  มาก 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  4.00  0.00  มาก 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  4.00  0.58  มาก 
8. การดําเนินการงานธุรการ  4.29  0.49  มาก 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  4.43  0.53  มาก 
10. การจัดทําสํามะโนผูเรียน  4.43  0.53  มาก 
11. การรับนักเรียน  4.43  0.53  มาก 
12. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือ 

เลิกสถานศึกษา 
2.14  1.07  นอย 

13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ 
ตามอัธยาศัย 

2.86  1.21  ปานกลาง 

14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  3.86  0.38  มาก 
15. การทัศนศึกษา  3.71  0.49  มาก 
16. งานกิจการนักเรียน  4.14  0.69  มาก 
17. การประชาสัมพันธงานการศึกษา  4.43  0.53  มาก 
18. การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา 

ของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคม 
อื่นที่จัดการศึกษา 

3.86  0.69  มาก 

19. งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  3.43  0.79  ปานกลาง 

- 44 - 

ผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1  ระดับประถมศึกษา 

ผลการประเมินสถานศึกษาทั้ง 7 โรงเรียนในตัวชี้วัดทั้ง 6 ตัวชี้วัดและทุกรายการ 
สถานศึกษามีหลักฐานรองรอยวาปฏิบัติ แตมีบางรายการที่สถานศึกษาบางแหงถึงแมวา 
จะปฏิบัติแตมีหลักฐานรองรอยไมชัดเจน โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแตละตัวชี้วัด ดังนี้ 

1)  การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ จากการ 
พิจารณารายการประเมินทั้ง 4 รายการ พบวา โรงเรียน 1 ใน 3 (2 โรงเรียน) มีการดําเนินการ 
แตมีหลักฐานไมชัดเจน 3 รายการคือเรื่อง การกําหนดขอบเขต บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้ง 4 ดาน การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด ความสําเร็จของงาน 
และการกระจายความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ดาน และการมี 
แผนงานติดตาม กํากับ ตรวจสอบประเมินผลเพื่อปรับปรุงเปรียบเทียบกับเปาหมาย สวนที่ 
เหลืออีก  5  โรงเรียน มีหลักฐานรองรอยชัดเจน สําหรับ  1  รายการที่ เหลือคือ การใชผล 
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแกไข และใชในการวางแผนสรางแรงจูงใจ พัฒนาสมรรถนะ 
บุคลากรและความกาวหนาทางวิชาชีพ โรงเรียนเกือบทั้งหมด (6 โรงเรียน) มีหลักฐานรองรอย 
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

2)  การบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม จากการพิจารณารายการ 
ประเมินทั้ง 4 รายการ พบวา โรงเรียนทั้งหมด (7 โรงเรียน) มีการดําเนินงาน 2 เรื่องที่มีหลักฐาน 
รองรอยชัดเจนคือเรื่อง การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคที่ชัดเจนปฏิบัติได และ 
เปดโอกาสใหบุคลากรทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมและมีการใชขอมูลสารสนเทศ การจัดลําดับ 
ความสําคัญของโครงการ การพัฒนาทีมงานใหเกิดความตระหนัก ทํางานดวยความมุงมั่น 
เสียสละ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สวนอีก 2 เรื่อง สถานศึกษาทั้งหมดไดดําเนินการ 
แตมีสถานศึกษา 1 โรงเรียนที่ไมมีหลักฐานรองรอยแสดงถึงการดําเนินงานคือเรื่อง การติดตาม 
ประเมินความกาวหนาของเปาหมาย ภารกิจ กระบวนการ ผลผลิตอยางเปนระบบ และ 
การเปรียบเทียบความคุมคาของตนทุนผลผลิตของการดําเนินงาน และนําผลมาใชในการ 
กําหนดนโยบายและจัดงบประมาณ



- 43 - 

1.  ใชขอมูลการดําเนินงานของรอบปที่ผานมา ขอมูลสารสนเทศปจจุบันในการ 
กําหนดความสําเร็จของงาน 

2.  มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่กําหนด 
ปริมาณและคุณภาพผลผลิตอยางชัดเจน 

3.  มีการกําหนดขั้นตอนและผูรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ผลการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปรงใส ตรวจสอบได 

4.  มีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินการและนําผลการดําเนินงาน 
ไปใชประโยชน 

ตัวบงชี้ที่  5  มีการตรวจสอบและถวงดุล รายการที่ประเมินมี 4 รายการ ดังนี้ 
1.  มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และแผน 

การควบคุมการบริหารความเสี่ยง 
2.  มีกระบวนการในการควบคุม กํากับใหการดําเนินงานถูกตอง โปรงใส 

ตรวจสอบได
3.  บุคลากรในโรงเรียนนําแผนการควบคุมและบริหารความเสี่ยงไปใชในการ 

ปฏิบัติงาน 
4.  มีสรุปผลการดําเนินงานประจําปและรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา ผูมี 

สวนเกี่ยวของและสาธารณชน 
ตัวบงชี้ที่  6  มีการใชผลการประเมินดานคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ รายการที่ประเมินมี 4 รายการ ดังนี้ 
1.  มีผลสัมฤทธิ์ดานคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรฐาน 

ที่ 1-8 อยูในระดับพอใชและระดับดี รวมกันไมนอยกวารอยละ 80 
2.  มีการวิเคราะหผลคุณภาพผูเรียนในมาตรฐานที่ 1-8 
3.  มีการจัดทําแผนยกระดับคุณภาพผูเรียนและการดําเนินการจนสงผลใหคุณภาพ 

ผูเรียนสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลของปที่ผานมา 
4.  มีการใชผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม เฉลี่ยตามเกณฑ 
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ตารางที่  10  (ตอ) 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  4.14  0.38  มาก 
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  4.00  0.58  มาก 
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ในการลงโทษนักเรียน 
3.86  0.38  มาก 

รวม  3.89  0.28  มาก 

จากตารางที่  10  การปฏิบัติดานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา พบวา อยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย 3.89 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 และเมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง พบวา อยูในระดับมาก 
18 เรื่อง จากใน 22 เรื่อง มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.86 ถึง 4.43 เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุด 
4 อันดับแรก ไดแก การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม การจัดทําสํามะโนผูเรียน การรับ 
นักเรียน และการประชาสัมพันธงานการศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.43 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 
เทากัน ระดับปานกลางมี 3 เรื่องจาก 22 เรื่อง ไดแก งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและ 
สวนทองถิ่น คาเฉลี่ย 3.43 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 รองลงไป ไดแก การวิจัยเพื่อพัฒนา 
นโยบายและแผน คาเฉลี่ย 3.28 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และการประสานการจัดการศึกษา 
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย คาเฉลี่ย 2.86 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.21 และที่ปฏิบัติ 
ไดนอย คือการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

2.4.2  ระดับมัธยมศึกษา 
1)  ดานวิชาการ  การดําเนินงานของสถานศึกษาตามขอบขายและ 

ภารกิจที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ ทั้งหมด 17 รายการ ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 11
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ตารางที่  11  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติดานการบริหารวิชาการของ 

โรงเรียนมัธยมศึกษา 
รายการ  x  S.D  ความหมาย 

1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็น 
การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 

4.44  0.73  มาก 

2. การวางแผนงานดานวิชาการ  4.78  0.44  มากที่สุด 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  5.00  0.00  มากที่สุด 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  5.00  0.00  มากที่สุด 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  4.89  0.33  มากที่สุด 
6. การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอน 
ผลการเรียน 

4.78  0.44  มากที่สุด 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  4.00  0.87  มาก 
8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  4.44  0.73  มาก 
9. การนิเทศการศึกษา  4.11  0.60  มาก 
10. การแนะแนว  4.67  0.50  มากที่สุด 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 

การศึกษา 
4.78  0.44  มากที่สุด 

12. การสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งทางวิชาการ  4.00  0.87  มาก 
13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ 

สถานศึกษาและองคกรอื่น 
4.22  0.83  มาก 

14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและ 
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

4.11  0.60  มาก 

15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดาน 
วิชาการของสถานศึกษา 

4.44  0.73  มาก 

16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา  4.78  0.44  มากที่สุด 
17. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  4.67  0.50  มากที่สุด 

รวม  4.54  0.31  มากที่สุด 
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4.  มีการใชผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแกไขและใชในการวางแผนสราง 
แรงจูงใจพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและความกาวหนาทางวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ที่  2  มีการบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม รายการที่ประเมิน 
มี 4 ตัว ดังนี้ 

1.  มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคที่ชัดเจนปฏิบัติได เปดโอกาสให 
บุคลากรทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม 

2.  มีการใชขอมูลสารสนเทศ การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ การพัฒนา 
ทีมงานใหเกิดความตระหนัก ทํางานดวยความมุงมั่น เสียสละพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลา 

3.  มีการติดตามประเมินความกาวหนาของเปาหมายภารกิจ กระบวนการ ผลผลิต 
อยางเปนระบบ 

4.  มีการเปรียบเทียบความคุมคาของตนทุนผลผลิตของการดําเนินงาน และนําผล 
มาใชการกําหนดนโยบายและจัดงบประมาณ 

ตัวบงชี้ที่  3  มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา รายการที่ประเมิน 
มี 4 รายการ ดังนี้ 

1.  มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความรู ความสามารถสอดคลองกับภารกิจ 4 ดาน 
เปนไปตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนดและมีการกําหนดขอบขายภาระงานชัดเจน 

2.  คณะกรรมการสถานศึกษารวมคิด วิเคราะห วางแผน รวมทํา รวมประเมิน 
รวมรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาทุกขั้นตอนตามความเหมาะสม ตามบทบาทหนาที่ 
มีจุดหมายในทิศทางเดียวกัน 

3.  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษา เปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ สรางสรรค เสียสละ มุงมั่นเอาใจใสใชศักยภาพสูงสุดและเกิดผลสําเร็จตาม 
เปาหมายของสถานศึกษา 

4.  มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได ผูมีสวนเกี่ยวของพึงพอใจ 
ตัวบงชี้ที่  4  มีรูปแบบการบริหารที่มุ งผลสัมฤทธิ์ของงาน รายการที่ประเมิน 

มี 4 รายการดังนี้
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มาตรฐาน  0 . 50  และการพัฒนามาตรฐ านการปฏิบั ติ งาน   งานกิ จกรรมนัก เรี ยน 
การประชาสัมพันธงานการศึกษา และการรายงานผลการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย 4.22 คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 0.67 0.44 และ 0.83 ตามลําดับ สวนเรื่องที่ปฏิบัติปานกลาง มี 2 เรื่องใน 22 เรื่องคือ 
การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย คาเฉลี่ย 3.22 คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 1.30 และการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
คาเฉลี่ย 2.56 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.42 

3.  การบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

การประเมินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สถานศึกษาทุกแหง 
ไดประเมินตนเอง โดยดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ มีผูอํานวยการนักเรียนทําหนาที่เปน 
ประธาน และผลของการประเมินคณะกรรมการที่เปน Roving Team ของสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา ประเมินอีกครั้งเพื่อยืนยันผลการประเมิน ตัวบงชี้ในการประเมินมีทั้งหมด 6 ตัวบงชี้ 
และแตละตัวบงชี้มีรายการที่ประเมินดังนี้ 

ตัวบงชี้ที่  1  มีการบริหารและการจัดการศึกษาระหวางการกระจายอํานาจ รายการ 
ที่ประเมินมี 4 ตัว ดังนี้ 

1.  มีการกําหนดขอบเขต บทบาท หนาที่  ความรับผิดชอบ และมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานดานวิชาการ ดานบุคคล ดานงบประมาณ และดานบริหารทั่วไป มีระเบียบ 
รองรับการบริหารที่สอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจ 

2.  มีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด ความสําเร็จของงานและการกระจายอํานาจ 
ความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงาน 4 ดาน ตรงตามความรู ความสามารถ 
ความถนัด 

3.  มีแผนงานติดตาม กํากับ ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อปรับปรุงเปรียบเทียบกับ 
เปาหมายและมีพัฒนาการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายเปนระบบตอเนื่อง 
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จากตารางที่ 11 การบริหารงานดานวิชาการของสถานศึกษา พบวา อยูในระดับ 
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.54 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 และเมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง เรื่องที่ปฏิบัติ 
ไดมากที่สุดมี 9 เรื่องใน 17 เรื่อง มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.67 ถึง 5.00 เรื่องที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันดับแรก ไดแก การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรของ 
สถานศึกษา คาเฉลี่ย 5.00 เทากัน การพัฒนากระบวนการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.89 คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 0.33 สวนที่เหลืออีก 8 เรื่อง ปฏิบัติในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 ถึง 4.44 และเรื่องที่มี 
คาเฉลี่ยสูงสุด คือการพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระ 
หลักสูตรทองถิ่น การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  และการจัดทําระเบียบและ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา คาเฉลี่ย 4.44 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.73 เทากัน 

2)  การบริหารงบประมาณ  การดําเนินงานของสถานศึกษาตาม 
ขอบขายและภารกิจที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ ทั้งหมด 22 รายการ ปรากฏผลดังแสดงใน 
ตารางที่ 12 

ตารางที่  12  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติเรื่องการบริหารงบประมาณของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณ  3.33  1.32  ปานกลาง 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไดรับจัดสรร 
งบประมาณจาก สพฐ. 

4.33  0.71  มาก 

3. การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  4.33  0.71  มาก 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  2.56  1.51  ปานกลาง 
5. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  4.44  0.53  มาก 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ  4.22  0.67  มาก
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ตารางที่  12  (ตอ) 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจาก 
งบประมาณ 

4.33  0.50  มาก 

8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  4.00  1.12  มาก 
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับ 
กองทุนเพื่อการศึกษา 

4.11  0.60  มาก 

10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  4.22  0.83  มาก 
11. การวางแผนพัสดุ  4.22  0.83  มาก 
12. การกําหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของ 

ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่ใชเงินงบประมาณเพื่อ 
เสนอตอเลขา กพฐ. 

3.56  1.59  มาก 

13. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทํา 
และจัดหาพัสดุ 

4.11  0.78  มาก 

14. การจัดหาพัสดุ  4.22  0.97  มาก 
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ  4.44  0.73  มาก 
16. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  3.11  1.45  ปานกลาง 
17. การเบิกเงินจากคลัง  4.11  1.36  มาก 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจายเงิน  4.78  0.44  มากที่สุด 
19. การนําเงินสงคลัง  4.56  0.73  มากที่สุด 
20. การจัดทําบัญชีการเงิน  4.78  0.44  มากที่สุด 
21. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  4.78  0.44  มากที่สุด 
22. การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชีทะเบียนและรายงาน  4.56  0.73  มากที่สุด 

รวม  4.09  0.48  มาก 
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ตารางที่  14  (ตอ) 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
15. การทัศนศึกษา  4.11  0.78  มาก 
16. งานกิจการนักเรียน  4.22  0.67  มาก 
17. การประชาสัมพันธงานการศึกษา  4.22  0.44  มาก 
18. การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา 

ของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบัน 
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

4.33  0.50  มาก 

19. งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  4.00  0.87  มาก 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  4.22  0.83  มาก 
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  4.11  0.78  มาก 
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ในการลงโทษนักเรียน 
4.11  0.78  มาก 

รวม  4.16  0.59  มาก 

จากตารางที่ 14 การปฏิบัติดานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา พบวา อยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย 4.16 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และเมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง พบวา เรื่องที่ปฏิบัติ 
อยูในระดับมากที่สุด มี 6 เรื่องใน 22 เรื่อง คาเฉลี่ย 4.56 ถึง 4.78 โดยเรื่องที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย 4.78 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 รองลงไปคือ 
การวางแผนการบริหารงานการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร การดําเนินงาน 
ธุรการ การจัดทําสํามะโนผู เรียน และการรับนักเรียน คาเฉลี่ย  4.56 เทากัน คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 0.73 (3 เรื่อง) และ0.53 (2 เรื่อง) ปฏิบัติระดับมาก 14 เรื่องใน 22 เรื่อง คาเฉลี่ย 3.89 
ถึง 4.44 เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุด 6 อันดับแรก ไดแก งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คาเฉลี่ย 
4.44 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 การสงเสริม สนับสนุน ประสานการจัดการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา คาเฉลี่ย 4.33 คาเบี่ยงเบน
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คาเฉลี่ย 2.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.22 และการสั่งพักราชการการสั่งใหออกจากราชการ 
คาเฉลี่ย 2.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 

4)  การบริหารทั่วไป การดําเนินงานของสถานศึกษาตามขอบขายและ 
ภารกิจที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ ทั้งหมด 22 รายการ ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 14 

ตารางที่  14  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติดานการบริหารทั่วไป 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  4.11  0.93  มาก 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  4.00  1.00  มาก 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  4.56  0.73  มากที่สุด 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  3.89  1.05  มาก 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  4.56  0.73  มากที่สุด 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  4.22  0.67  มาก 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  4.44  0.73  มาก 
8. การดําเนินการงานธุรการ  4.56  0.73  มากที่สุด 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  4.78  0.67  มากที่สุด 
10. การจัดทําสํามะโนผูเรียน  4.56  0.53  มากที่สุด 
11. การรับนักเรียน  4.56  0.53  มากที่สุด 
12. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือ 

เลิกสถานศึกษา 
2.56  1.42  ปานกลาง 

13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ 
ตามอัธยาศัย 

3.22  1.30  ปานกลาง 

14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  4.11  0.78  มาก 
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จากตารางที่ 12 การปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา พบวา 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.09 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 เมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง เรื่องที่ 
ปฏิบัติไดมากที่สุด มี 5 เรื่องใน 22 เรื่อง มีคาเฉลี่ย 4.56 ถึง 4.78 เรื่องที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจายเงิน การจัดทําบัญชีการเงิน และการจัดทํารายงาน 
การเงินและงบการเงิน คาเฉลี่ย 4.78 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 เทากัน รองลงไปคือ 
การนําเงินสงคลังและการจัดทําแบบพิมพบัญชีทะเบียนและรายงาน คาเฉลี่ย  4.56 และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 เทากัน เรื่องที่มีการปฏิบัติมาก มี 14 เรื่องใน 22 เรื่อง มีคาเฉลี่ย 4.00 
ถึง 4.44 เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุด 4 อันดับแรก ไดแก การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 
และการควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ คาเฉลี่ย 4.44 เทากัน และคาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 0.53 และ 0.73 ตามลําดับ การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไดรับจัดสรร 
งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอนุมัติการใชจาย 
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร คาเฉลี่ย 4.33 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 เทากัน สวนเรื่องที่ 
ปฏิบัติไดปานกลาง  มี  3 เรื่อง เรื่องที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดทําแผนงบประมาณและ 
คําขอต้ังงบประมาณ คาเฉลี่ย 3.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.32 รองลงไป การหาประโยชนจาก 
ทรัพยสิน คาเฉลี่ย 3.11 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.45 และการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ คาเฉลี่ย 2.56 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.51 

3)  การบริหารบุคคล  การดําเนินงานของสถานศึกษาตามขอบขาย 
และภารกิจที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ ทั้งหมด 20 รายการ ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 13
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ตารางที่  13  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการบริหารบุคคลของโรงเรียน 
มัธยมศึกษา 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
1. การวางแผนอัตรากําลัง  4.33  0.50  มาก 
2. การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

3.67  1.32  มาก 

3. การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  4.22  0.97  มาก 
4. การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

3.89  1.17  มาก 

5. การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  4.56  0.73  มากที่สุด 
6. การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ไมมีระเบียบ 
กําหนดไวโดยเฉพาะ 

2.89  1.27  ปานกลาง 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  4.22  0.83  มาก 
8. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  2.44  1.42  นอย 
9. การส่ังพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอน  2.00  1.12  นอย 
10. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  2.33  1.22  นอย 
11. การอุทธรณและการรองทุกข  1.78  0.97  นอย 
12. การออกจากราชการ  1.78  1.20  นอย 
13. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ  4.56  0.73  มากที่สุด 
14. การจัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ยวกับ 

การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
4.56  0.73  มากที่สุด 

15. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

4.56  0.73  มากที่สุด 
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ตารางที่  13  (ตอ) 

รายการ  x  S.D  ความหมาย 
16. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ  4.22  0.67  มาก 
17. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  4.67  0.50  มากที่สุด 
18. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.56  0.53  มากที่สุด 

19. การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.00  0.00  มากที่สุด 

20. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  4.78  0.44  มากที่สุด 
รวม  3.75  0.42  มาก 

จากตารางที่ 13 การปฏิบัติดานการบริหารบุคคลของสถานศึกษา พบวา อยูในระดับ 
มาก คาเฉลี่ย 3.75 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 และเมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง มีการปฏิบัติอยูใน 
ระดับมากที่สุด 8 เรื่อง ใน 20 เรื่อง มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.56 – 5.00 เรียงลําดับจากคาเฉลี่ย 
สูงสุด 3 อันดับแรกไดแก การริเริ่มสงเสริมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา คาเฉลี่ย 5.00 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คาเฉลี่ย 4.78 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 และการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ คาเฉลี่ย 
4.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ปฏิบัติอยูในระดับมาก 6 เรื่องใน 20 เรื่อง คาเฉลี่ย 3.67 ถึง 4.33 
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือการวางแผนอัตรากําลัง คาเฉลี่ย 4.33 คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 0.50 การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง และการสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ คาเฉลี่ย 4.22 
เทากัน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 และ 0.67 ตามลําดับ เรื่องที่ปฏิบัติไดปานกลางมีเพียง 
เรื่องเดียวคือ การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ไมมีระเบียบกําหนดไวโดยเฉพาะ คาเฉลี่ย 
2.89 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.27 สวนเรื่องที่ปฏิบัติไดนอยมี 5 เรื่อง ใน 20 เรื่อง คาเฉลี่ย 1.78 
ถึง 2.44 เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
คาเฉลี่ย 2.44 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.42 การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ


