
หลักและวิธีการตอบข้อสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ทางการบริหารการศึกษา 

 
รศ.อ ำนวย  ทองโปร่ง* 

 
 กำรสอบประมวลควำมรู้ (Comprehensive  Examination)  เป็นกำรวัดผลตำมเกณฑ์กำรจบ
หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต  และยังเป็นกำรทดสอบศักยภำพ (Potential)  ควำมเป็นมหำบัณฑิต
ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงที่สำมำรถน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ ์  ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  ในแต่ละปีกำรศึกษำ
นักศึกษำที่เรียนรำยวิชำครบหลักสูตรคะแนนเฉลี่ย 3.00 จะมีสิทธิสอบประมวลควำมรู้  2  ครั้ง  (หำกครั้งแรก
สอบไม่ผ่ำน)  จำกประสบกำรณ์ของผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบประมวลควำมรู้มำหลำยปี  ผู้เขียนพบว่ำ
นักศึกษำท่ีสอบไม่ผ่ำนตำมข้อกระทงค ำถำมซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัย มักจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันแทบทุกปี 
กล่ำวคือ 

1. เนื้อหำสำระที่ตอบไม่ตรงกับประเด็นของข้อค ำถำม 
2. เนื้อหำสำระที่ตอบมำขำดกรอบทฤษฎี  แนวคิด  หลักกำร มำรองรับหรือสนับสนุนควำมคิด 

และเหตุผลของผู้ตอบ 
3. เนื้อหำสำระเต็มไปด้วยทฤษฎี หลักกำร  แนวคิดทำงกำรบริหำรกำรศึกษำโดยไม่มีกำรอธิบำย 

ควำมหรือกำรกล่ำวถึงกำรน ำไปประยุกต์ใช้  เรียกว่ำ เป็นกำรคัดลอกทฤษฎีมำให้อำจำรย์ดู 
4. เนื้อหำสำระที่ตอบมำจะเป็นไปในรูปของค ำตอบส ำเร็จรูป  (ซึ่งเกิดจำกกำรติวควำมรู้ร่วมกัน) 

ไม่ว่ำข้อค ำถำมจะถำมในแง่มุมใด  ก็จะตอบโดยใช้ค ำตอบส ำเร็จรูปของติวเตอร์ 
5. กำรเขียนค ำตอบสั้นมำกแบบถำมมำตอบไป  ในบำงกรณีค ำตอบสั้นมำกกว่ำข้อค ำถำมเสียอีก 
นอกจำกนั้นยังมีเรื่องของกำรบริหำรเวลำในกำรตอบที่ไม่มีประสิทธิภำพ  จนท ำให้ท ำข้อสอบไม่ 

ทันเวลำเป็นต้น 
จำกปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดกับนักศึกษำ  ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักและวิธีกำรตอบข้อสอบ 

ประมวลควำมรู้ที่สำมำถน ำไปปฏิบัติได้และคำดหวังว่ำนักศึกษำจะประสบควำมส ำเร็จในกำรสอบประมวล
ควำมรู้ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำได้อย่ำงสมภำคภูมิ 
 

ดังได้กล่ำวแล้วว่ำ ข้อสอบประมวลควำมรู้ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำจะเป็นข้อสอบอัตนัยนักศึกษำ 
จะต้องมีควำมสำมำรถในกำรเขียนหรือกำรเรียบเรียงถ้อยค ำได้อย่ำงถูกต้อง  ล ำดับควำมดี มีเอกภำพและ
บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้   กำรเขียนข้อสอบอัตนัยเป็นกำรเรียบเรียงถ้อยค ำเพ่ือสื่อควำมเข้ำใจที่ถูกต้องต่อ
ค ำถำมที่ต้องให้เรำอธิบำยหรือก ำหนดวิธีกำรทำงเลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้เป้ำหมำยทำงกำรบริหำร
กำรศึกษำบรรลุ  ดังนั้นกำรเขียนค ำตอบในแนวนี้นักศึกษำจะต้องมีต้นทุนควำมรู้ เรียกได้ว่ำต้องยึดหลักกำร
ในเรื่องต่อไปนี้ 
 
 

                                           
*
 อำจำรย์ประจ ำภำควิชำบริหำรกำรศึกษำและอุดมศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
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1. ข้อมูลทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ     (Ed. adm. Data  Based) 
2. ระบบสำรสนเทศ (Information) 
3. ควำมรู้  (Knowledge) 
4. กำรประยุกต์ใช้ (Implementation) 
5. ควำมรอบรู้  (Wisdom) 

 
1. ข้อมูลทางการบริหารการศึกษา (Ed. Adm. Data  Based) 

ข้อมูลเป็นฐำนกำรศึกษำหำควำมรู้ สร้ำงคนให้เป็นนักปรำชญ์  ข้อมูลเป็นกำรรับรู้เรื่องรำว 
อย่ำงหลำกหลำยของคนตั้งแต่เกิดจนตำยในสังคมมนุษย์ กำรจะได้รับรู้ข้อมูลมำกน้อยต่ำงกันเพียงไร ขึ้นอยู่
กับแต่ละคนที่จะสนใจใส่ใจต่อข้อมูลที่อยู่รอบตัวเขำเหล่ำนั้น โดยทั่วไปคนเรำจะมีหรือรับรู้ข้อมูลอยู่ 3 
ประเด็นคือ 

1) กำรอ่ำน คนที่อ่ำนมำกๆ ก็จะเป็นคนที่มีข้อมูลมำกอย่ำงหลำกหลำย  ดังนั้น  ผู้บริหำร 
กำรศึกษำหรือผู้สนใจในศำสตร์นี้จะต้องเป็นผู้อ่ำนให้มำก  (Take time to read) 

2) กำรคบคนให้มำก  กำรคบคนต่ำงเพศ ต่ำงวัย  ต่ำงอำชีพ  ต่ำงศำสนำ  ต่ำงวัฒนธรรม      
เชื้อชำติ ฯลฯ  จะท ำให้คนมีข้อมูลที่หลำกหลำย 

3) กำรมีประสบกำรณ์ตรง คือ กำรเดินทำงท่องเที่ยวไปพบข้อมูลจริงด้วยอำยตนะทั้ง 6  คือ   
หู ตำ  จมูก  ลิ้น  กำย  ใจ  จะท ำให้ค้นพบข้อเท็จจริงของข้อมูลชัดเจน 

ส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำหรือผู้สนใจที่ศึกษำศำสตร์ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำควรจะต้องมี 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทำงกำรบริหำรกำรศึกษำให้มำกท่ีสุด  เช่น  ระเบียบกฎหมำย  นโยบำยกำรศึกษำของ
ประเทศหรือหน่วยงำนต้นสังกัด  สถำนบริบทของสังคมไทย  กำรศึกษำไทยรวมไปถึงกำรศึกษำและสังคม
ของโลก  ข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎี  หลักกำร  เทคนิค  เครื่องมือทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ  รวมทั้งบุคลำกร  
วัฒนธรรม  ประเพณี  ค่ำนิยมต่ำงๆ ของคนในสังคมและกำรบริหำรสถำนศึกษำ ฯลฯ 

ตัวอย่ำงข้อมูลทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ 
- ระบบบริหำรกำรศึกษำไทย เป็นกำรบริหำรภำยใต้ระบบรำชกำร  (Bureaucratic   

System) ซึ่งมีแนวทำงกำรบริหำร 3 ส่วน คือ ส่วนกลำง (กระทรวง)  เขตพ้ืนที่และสถำนศึกษำ เป็นต้น 
- กำรวำงแผนกำรศึกษำของไทย เริ่มมีมำแต่รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำฯ ที่ 

เรียกว่ำ โครงกำรศึกษำพัฒนำมำเป็นแผนกำรศึกษำชำติ  แผนกำรศึกษำแห่งชำติและแผนพัฒนำกำรศึกษำ
แห่งชำติ จนเป็นกฎหมำยที่เรียกว่ำ  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
รวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอีกหลำยฉบับ เป็นต้น 

- ทฤษฎีทำงกำรบริหำรเป็นกำรน ำแนวคิดทฤษฎีทำงด้ำนอ่ืนๆ มำประยุกต์ใช้โดยเฉพำะ 
จำกทฤษฎีด้ำนกำรบริหำรธุรกิจมำใช้จ ำแนกเป็น 4 ยุค คือ ยุคทฤษฎีดั้งเดิม (Traditional Administrative 
Theory)  ยุคทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์  (Human  Relation  Approach)  ยุคทฤษฎีพฤติกรรมศำสตร์  
(Behavioral  Science  Approach)  และยุคทฤษฎีพัฒนำกำรบริหำรกำรศึกษำ (Theoretical  
Development in  Education Administration) เป็นต้น 
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- กำรบริหำรสถำนศึกษำและเครื่องมือในกำรบริหำร เช่น กระบวนกำรบริหำร  กำรบริหำร 
ทีมุ่่งผลสัมฤทธิ์  (RBM)  กำรจัดองค์กำร  ภำวะผู้น ำ  เทคนิคในกำรบริหำร  (SWOT, TQM, MIS, PDCA) 
เป็นต้น 

2. ระบบสารสนเทศ  (Information)  เป็นระบบที่น ำข้อมูลมำจัดเป็นหมวดหมู่เรื่องรำวพร้อมที่ 
จะน ำมำใช้งำนได้  ซึ่งปัจจุบันสำรสนเทศจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์  เช่น  ระบบบริหำรงำนบุคคล     
งำนวิชำกำร  งำนธุรกำรและงำนบริหำรทั่วไป  เป็นต้น 

3. ความรู้  (Knowledge)  เป็นกำรน ำเอำสำรสนเทศต่ำงๆ มำคิดวิเครำะห์  สังเครำะห์   
เชื่อมโยง  เปรียบเทียบจนเกิดควำมรู้ใหม่ๆ  หรือควำมรู้ที่ต่อยอดจำกเรื่องเดิม พร้อมที่จะใช้งำนหรือใช้
ประโยชน์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

4. การประยุกต์ใช้  (Implementation)  คือ กำรน ำเอำควำมรู้ไปใช้งำน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
ตำมวัตถุประสงค์ เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำเป็นควำมสำมำรถ  (Ability)  ของคนพึงสังเกตว่ำ  ควำมรู้กับ
ควำมสำมำรถนั้นเป็นคนละเรื่อง ไม่ได้มำด้วยกันแต่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือ เอำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
เรียกว่ำ  มีควำมสำมำรถ  หำกมีควำมรู้แล้วน ำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้  ก็เป็นอย่ำงที่คนกล่ำวกันว่ำ  “ควำมรู้
ท่วมหัวเอำตัวไม่รอด” 

5. ความรอบรู้  (Wisdom) คือ ภูมิปัญญำที่เกิดจำกกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงสม่ ำเสมอ 
ต่อเนื่อง  มีกำรปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำจนเกิดควำมช ำนำญ  เกิด
ควำมเข้ำใจอย่ำงรู้แจ้งแทงตลอดในกิจกำรที่ด ำเนินกำรจัดกำร  เกิดควำมรู้แบบ “ตกผลึก”  ควำมรอบรู้นี้
เกิดได้กับคนทุกคน  ถ้ำมีกระบวนกำรศึกษำที่ถูกต้องคือ  
 

การรับรู้   การเรียนรู ้  ความรอบรู้ 
(ทฤษฎี)   (ปฏิบัติ)   (ภูมิปัญญา) 
 

 กำรเขียนข้อสอบอัตนัยทำงกำรบริหำรยังเป็นกำรตอบสนองกำรวัดผลว่ำบุคคลที่เป็นนักบริหำร
จัดกำรหรือนักศึกษำท่ีเล่ำเรียนมำทำงสำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงกำรบริหำร
มำกน้อยเพียงไร  กล่ำวให้เข้ำใจง่ำยๆ ว่ำเมื่อเรียนรู้ในสำขำวิชำใดแล้วกำรที่ครูอำจำรย์จะประเมินว่ำลูก
ศิษย์ของตัวเองมีควำมรอบรู้มำกน้อยเพียงใด  ก็จะต้องมีกำรใช้ข้อสอบมำเป็นเครื่องมือในกำรวัดผลนั้นเอง  
ข้อสอบตำมำตรฐำนสำกลจะมีค ำถำมอยู่  6  ค ำถำม คือ  What   Why  When  Who  และ  How 
 กำรวัดผลจำกข้อสอบมี  5  สิ่ง  (โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์. ม.ป.ป. : 102-103) 

1. วัดควำมจ ำ  (Memory)  เรื่องของกำรถำมว่ำ  ใครท ำอะไร  ที่ไหน จะใช้กับกำรศึกษำระดับ 
อนุบำลและประถมศึกษำเท่ำนั้น 

2. วัดควำมเข้ำใจ  (Understanding)  เป็นข้อสอบที่ต้องอธิบำย  โดยมีเหตุมีผลที่มีมำที่ไป  มี 
พยำนหลักฐำนเชื่อถือได้  สำมำรถเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์จำกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้  ควำมเข้ำใจนี้จะ
ตอบค ำถำมว่ำท ำไม  (Why)  และค ำถำมว่ำอย่ำงไร (How) ได้ 

3. วัดกำรประยุกต์หรือกำรน ำไปใช้  (Application)  คือ กำรเรียนรู้แล้วเอำควำมรู้ไปปรับใช้กับ 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ ทำงกฎหมำย คือ เอำหลักกฎหมำยไปปรับใช้กับคดีควำมได้ 
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4. วัดกำรวิเครำะห์  (Analysis)  ผู้ที่ตอบข้อสอบแบบนี้ได้ดีจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้พื้นฐำนดี      
กำรวิเครำะห์ คือ กำรแยกแยะ ว่ำอะไรเป็นอะไร  สิ่งที่ยำกของข้อสอบแบบวิเครำะห์ก็คือ เมื่อแยกแยะแล้ว
ต้องชั่งน้ ำหนักควำมส ำคัญของส่วนที่แยกออกมำให้ได้ด้วย เช่น  อะไรเป็นสำเหตุหลักที่ท ำให้เกิดสงครำม
อ่ำวเปอร์เซีย 

5. วัดกำรสังเครำะห์  (Synthesis)  ตรงข้ำมกับข้อสอบแบบวิเครำะห์ คือ ข้อสอบมักจะมีควำม    
ยำวมำก เป็นกำรเจำะส่วนละเอียดต่ำงๆ มำรวมกันจนเห็นภำพรวมทั้งหมด เช่น กำรต่อรูปจิกซอร์  คนที่
สังเครำะห์เก่งจะต้องมีจินตนำกำร  พวกนักสืบ  นักวิจัย  นักประดิษฐ์ทั้งหลำยจะเก่งเรื่องสังเครำะห์ทุกคน 

ส ำหรับในทำงกำรบริหำรกำรศึกษำแล้ว  ข้อสอบที่จะใช้วัดผลจำกกำรเรียนรู้ก็จะอยู่ในระดับกำร 
ประยุกต์ใช้   กำรวิเครำะห์และกำรสังเครำะห์นั่นเอง  ส ำหรับกำรเขียนข้อสอบอัตนัยทำงกำรบริหำร
กำรศึกษำ ควรมีองค์ประกอบในเนื้อหำสำระดังต่อไปนี้ 

1. จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย  คือ กำรเขียนที่ผู้เขียนตั้งควำมมุ่งหมำยว่ำจะเขียนเพ่ืออะไร เช่น 
เขียนเพ่ือแสดงควำมคิดเห็น  เขียนเพ่ือแสดงควำมรู้  หรือเขียนเพ่ือควำมเพลิดเพลิน เป็นต้น  เมื่อตั้ง 
เป้ำหมำยแล้วก็ต้องประมวลควำมคิดที่ส ำคัญที่เก่ียวข้อง เช่น  เมื่อจะเขียนแสดงควำมคิดเห็นเรื่องกำร
ประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ  อำจจะประมวลควำมคิดได้ ดังนี้ 

1) ควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 
2) กำรประกันคุณภำพภำยในภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
3) สภำพปัจจุบันของกำรประกันคุณภำพ 
4) แนวคิดและหลักกำรในกำรประกันคุณภำพ 
5) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ 
6) กิจกรรมและเครื่องมือกำรประกันคุณภำพ 
7) กำรตรวจสอบและประเมินผล 

2. การวางโครงเรื่อง เป็นกำรวำงเรื่องให้ด ำเนินกำรไปเป็นล ำดับถูกต้องเหมำะสม  ขั้นแรกต้อง 
ค ำนึงถึงสัดส่วน คือ ค ำน ำ  กำรเปิดเรื่อง ว่ำจะพูดหรือกล่ำวในเรื่องใดก่อน  ต่อมำคือ ส่วนเนื้อหำจะมี
สำระส ำคัญในเรื่องใดบ้ำงที่จะเสนอให้ผู้อ่ำนได้รับรู้  มีรำยละเอียดอะไรบ้ำงตำมท่ีตั้งเป้ำหมำยไว้  กำร
น ำเสนอเรื่องควรน ำเสนอเป็นประเด็นๆ ไปจนหมดเนื้อเรื่องแล้วถึงข้ันสรุปหรือปิดเรื่อง  ควรกล่ำวสั้นๆ  
เพ่ือเน้นย้ ำให้เห็นควำมส ำคัญของเนื้อหำสำระส ำคัญท่ีกล่ำวถึง  อำจปิดเรื่องด้วยข้อคิดที่ส ำคัญหรือ
ข้อควำมที่กระทบใจหรือประทับใจ เป็นต้น 

ตัวอย่ำง  กำรวำงโครงเรื่อง “กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน” 

ค ำน ำ - ควำมเข้ำใจที่ตรงกันของทุกฝ่ำยเกี่ยวกับทิศทำงและเป้ำหมำยของกำร
ด ำเนินงำน   

             ที่มุ่งสู่ควำมส ำเร็จ เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีเอกภำพ 

 เนื้อหำ - กำรพัฒนำองค์กำร 

  - กำรพัฒนำโรงเรียนและจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

  - กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  - กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

  - กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรพัฒนำผู้เรียน 

 สรุป - ควำมส ำคัญของกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในกำรวำงรำกฐำนของกำรพัฒนำประเทศ 
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3. ความเป็นเอกภาพ  หมำยถึง  ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหัวข้อเรื่องที่วำงไว้  โดยใน 

เนื้อหำแต่ละประเด็นต้องมีเหตุผลสอดรับกันตลอด  มีกำรน ำเสนอข้อคิดหรือเน้นใจควำมส ำคัญของ
ควำมคิดหลักของเรื่องให้เด่นชัด เพื่อให้ผู้อ่ำนเข้ำใจถึงเป้ำหมำยที่ผู้เขียนน ำเสนอ 
 

เทคนิคหรือหลักวิชาในการอธิบายแนวคิดและวิธีปฏิบัติของการเขียนข้อสอบอัตนัยทางการ 
บริหารการศึกษา 

เทคนิคหรือหลักวิชำในกำรอธิบำยแนวคิดและวิธีปฏิบัติ เพื่อช่วยให้กำรเขียนข้อสอบอัตนัยเป็นไป 
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลในที่นี้จะขอน ำเสนอสัก 3 วิธีกำร คือ 

1. การใช้ผังข้อความ  (Diagram) 
2. การใช้แผนที่ความคิด (Mind  Map) 
3. การใช้แผนภูมิก้างปลา (Fish  Bone) 

 
1. การใช้ผังข้อความ (Diagram) เป็นกำรใช้ผังสี่เหลี่ยม สรุปแนวคิดหรือวิธีปฏิบัติโดยสรุป 

ควำมทีแ่สดงควำมสัมพันธ์กันอย่ำงต่อเนื่อง  ตั้งแต่เริ่มแรกจนจบกระบวนกำรทุกขั้นตอน ดังตัวอย่ำงที่ 1-3



ผล I 

กระ M 

ทบ P 

  A 

  C 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ของกำร
ปฏิบัติงำน 4 ปี หรือ 1 ปี 

วัตถุประสงค ์
OBJECTIVES 

ปัจจัยน าเข้า 

INPUTS 

กิจกรรม 

PROCESS 

ผลสัมฤทธิ ์
RESULTS 

ผลผลิต 

OUTPUTS 

ผลลัพธ์ 

OUT 

COMES 

การบริหารมุง่ผลสัมฤทธ์ิ  (RBM) 

กระบวนกำรท ำให้เกิดมูลค่ำเพ่ิม 

ผลรวมของผลผลิตและผลลัพธ์ 

ผลกระทบที่เกิดจำกผลผลิต 
หรือผลงำนที่ได้ท ำข้ึน 
ซึ่งก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัด (KPI) 
จ ำนวนผู้มีคุณภำพดีขึ้น 

กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนประกอบด้วย 
กำรก ำหนดเป้ำหมำยและกำรเทียบผล        
กำรปฏิบัติงำนกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
จ ำนวนผู้ที่เข้ำรับกำรบริหำร 

ผลงานที่องค์การจัดท าขึ้น 

4 M 2 T 

ตัวอย่างที่  1 
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ผู้บริหารมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าเร็จของผู้บริหาร 
วิสัยทัศน์ไกล  ใฝ่หาชุมชน  สนใจวิชาการ 

กระบวนการ
บริหาร 

PA-POSDCoRB 

RBM/SBM 

ธรรมมาภิบาล 

- หลักกำรมีส่วนร่วม 
- หลักประชำธิปไตย 
- หลักกระจำยอ ำนำจ 
- หลักกำรสร้ำงทีมงำน 

- บริหำรงำนวิชำกำร 
- บริหำรงำนงบประมำณ 
- บริหำรงำนบุคคล 
- บริหำรงำนทั่วไป 

- คน 
- วัสดุอุปกรณ์    
- งบประมำณ (เงิน) 
- กำรจัดกำร       
- ประสิทธิภำพ 
- ประสิทธิผล 

เทคนิค 

การจัดองค์การ 

ภาวะผู้น า 

ครองตน 
สัปปุริสธรรม 7 

ครองคน 
พรหมวิหาร 4 

ครองงาน 
อิทธิบาท 4 

- TQM 

- MBO 

- MIS 

- SWOT 

- PERT 

- QCC 

ตัวอย่างที่  2 
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สรุปขั้นตอนการท าแผนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนงำน/โครงกำร 
- กิจกรรม 
- เป้ำหมำย 
- งบประมำณ 
- ระยะเวลำ 
- ผู้รับผิดชอบ 

- แบ่งหน้ำที่รับผิดชอบ 
- ควำมส ำเร็จตอบสนองชุมชน 
- ควำมส ำเร็จตอบสนองส่วนรำชกำร 
  ตำมภำรกิจ 

- นโยบำยแนวทำงของรัฐบำล 
- ยุทธศำสตร์ของศธ. 
- กลยุทธ์ของ สพฐ. 
- สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ 
- ปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน - SWOT 

- Stake Holder 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

SPBB/BSC 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

แผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติราชการ 

แผนกลยุทธ์ 

ติดตามประเมินผล 

PDCA 

RBM/BSC 
ธรรมมาภิบาล 

KPI 
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ 

Benchmarking 
(กำรเปรียบเทียบสมรรถนะ) 

ตัวอย่างที่  3 
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2. การใช้แผนที่ความคิด (Mind  Map)  เป็นกำรเสนอแนวคิดและวิธีปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ   
โดยแตกควำมคิดจำกหัวเรื่องหลักหรือปัญหำที่ต้องแก้ไขออกไปเป็นส่วนๆ  แต่มีควำมสอดคล้องสัมพันธ์
เหมือนกำรแตกตัวของโมเลกุลหรืออมีบำของสัตว์เล็กๆ  มีลูกศรชี้ให้เห็นควำมเชื่อมโยงกัน ดังตัวอย่ำงที่ 4 



Mind  Map  :  Highly  Effective  Manager 
 

 
 

EQ 

HIGHLY  EFFECTIVE 
MANAGER 

QUALITY CREATIVE 

LEADERSHIP 

TEAM BUILDING 

COMMUNICATION 

MAKING  DECISIONS 

GOALS 

Good   Personality 
Motivation 

Ability 

Courage 

Enthusiasm TQM Quality Improvement 

Quality Control 

Spirit 

Empowering People 

Clear Objectives 

Coordination 

Oral Written 

Identify  Problems 

Timely 

Management  policy Minimize  Risk 

Analytical  thinking 

Paradigm  Shift 

Vision 

Policy SMART 

Associate Professor  Ekachai  Keesookpum 

Chulalongkorn   University 
ตัวอย่างที่  4 
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3. การใช้แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone)  คือ กำรอธิบำยแนวคิดและวิธีปฏิบัติจำกหัวข้อหลัก 

หรือปัญญำที่ต้องกำรแก้ไข  โดยเริ่มจำกหัวข้อหลักหรือปัญหำ  ก ำหนดไว้ที่หัวปลำ แล้วแตกประเด็นหลัก
ไว้ที่ก้ำงปลำเส้นกลำง แล้วแตกแขนงไปตำมก้ำงปลำซี่ย่อยๆ  ไป  บทสรุปจะอยู่ที่หำงปลำดังตัวอย่ำงที่  5  
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งานของ
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

การพัฒนา
สถานศึกษา 

การพัฒนา
กระบวนการ

เรียนรู้ 

ท าให้ดีกว่าเดิม 

ท าเป็นขั้นตอน

 
 
                 

เน้นผู้เรียน 

การประกันคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบ 8  ด้าน 

ระบบ 
ปัจจัย

 
 
         กระบวนการ

 
 
         ผลผลิต

 
 
         (นักเรียน,  ผู้บริหาร,  ครู, 

ผู้ปกครอง,  อาคารสถานที่, 
สื่ออุปกรณ์,  หลักสูตร กฎระเบียบ,  
การบริหารจัดการ) 

ตัวอย่างที่  5 
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การเขียนค าตอบอัตนัยเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ 
เมื่อนักศึกษำได้รู้หลักกำรและเทคนิคในกำรเขียนตอบข้อสอบประมวลผลควำมรู้แล้ว ใคร่ขอ 

เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีกำรในกำรเขียนค ำตอบซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้ 
การเขียนค าตอบ 
1) ท ำควำมเข้ำใจกับค ำถำมอย่ำงถ่องแท้ด้วยกำรอ่ำนค ำถำมอย่ำงพินิจพิจำรณำอย่ำง 

ละเอียด  เพ่ือหำประเด็นหลัก  ประเด็นรองและประเด็นย่อยของข้อค ำถำมที่ปรำกฏอยู่ 
2) เมื่อค้นพบประเด็นต่ำงๆ แล้ว ให้พิจำรณำว่ำจะตอบในประเด็นใดบ้ำง  แล้ววำงแผนกำร 

ตอบให้สัมพันธ์กับควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนเอง  กำรตอบกี่ประเด็นมีประเด็นหลักประเด็นรองหรือ
ประเด็นย่อยใดบ้ำง  ต้องอ้ำงอิงหลักกำร แนวคิด  ทฤษฎีใดบ้ำง ดังตัวอย่ำง 
 

ประเด็นรอง 1  ประเด็นย่อย  ค ำตอบ 
ประเด็นรอง 2  ประเด็นย่อย  ค ำตอบ 

ประเด็นหลัก  ประเด็นรอง 3  ประเด็นย่อย  ค ำตอบ 
   ประเด็นรอง 4  ประเด็นย่อย  ค ำตอบ 

   
กำรวำงแผนกำรตอบจะช่วยให้สำมำรถตอบได้ครบและตรงประเด็นชัดเจนไม่ซ้ ำซ้อน 

วกวน 
3) ส่วนประกอบของค ำตอบ 

ค ำตอบที่สมบูรณ์และจะได้คะแนนมำกควรประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 
(1) ส่วนควำมน ำ 

เป็นกำรเขียนอธิบำยถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของประเด็นที่น ำมำตอบ 
(2) ส่วนของเนื้อหำ 

กำรอธิบำยถกแถลง ชี้แจง แสดงเหตุผลตำมประเด็นที่เลือกมำน ำเสนอเพ่ือให้เกิด 
ควำมเข้ำใจชัดเจนเห็นจริงอย่ำงมีหลักกำรเหตุผลที่เชื่อถือได้  อำจยกตัวอย่ำงอ้ำงอิง  หลักกำร แนวคิด  
ทฤษฎีหรือตัวบุคคลประกอบด้วย  (กรณีตัวอย่ำง) 

(3)  ส่วนสรุป 
กำรชี้ให้เห็นถึงควำมส ำคัญ  ควำมจ ำเป็นหรือประโยชน์ที่ได้น ำเสนอไว้ (สมศักดิ์        

คงเท่ียง. ม.ป.ป.) 
ส ำหรับข้อเสนอแนะโดยทั่วๆ ไปเกี่ยวกับกำรเตรียมตัวสรุป  นักศึกษำควรจัดเตรียม 

ต ำรำ  เอกสำร  จัดหมวดหมู่แต่ละกลุ่มวิชำ  รวมกลุ่มเพ่ือเตรียมควำมรู้ร่วมกัน  เตรียมกำยใจ  อำรมณ์ให้
พร้อม  พักผ่อนให้เพียงพอก่อนวันสอบสัก 3-4  วัน  สิ่งที่ส ำคัญที่สุด  กำรเขียนข้อสอบประมวลควำมรู้จะ
ท ำให้ได้ดีที่สุดนั้นอยู่ที่ตัวของนักศึกษำแต่ละคนที่จะต้องศึกษำหำควำมรู้พ้ืนฐำน (Knowledge Based) ฝึก
กำรใช้ควำมคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ กำรน ำควำมรู้ไปปรับใช้  รวมทั้งต้องฝึกกำรเขียนให้มำกๆ ดังค ำกล่ำว
ที่ว่ำ  “The  secret  of  reading  is  writing  and  the  secret  of  writing  is  rewriting” :  
“อ่านแล้วเขียน เขียนแล้วเขียนอีก” ก็จะท ำให้นักศึกษำสอบผ่ำนประมวลควำมรู้อย่ำงแน่นอน 
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