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 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบ รวมทัง้ศกึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะ 
ในการดาํเนินการ เพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดั
ลพบุรกีลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเป็นผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีจาํนวน 
366 คน เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู คอื คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบท ี(t-test) การวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว (One-Way ANOVA) และการทดสอบรายคูโ่ดยวธิขีอง เชฟเฟ ่(Scheffé’s test)  
 ผลการวจิยั พบวา่ 
  1. การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุ ตาม
ปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา  ดา้นการพฒันาตามจุดเน้น
และจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษาดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิ
บทบาทของสถานศกึษา และดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษา เพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน 
และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา อยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น 
  2. การเปรยีบเทยีบการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน จาํแนกตามตําแหน่ง
หน้าทีข่องบุคลากร และขนาดของโรงเรยีน พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  3. ปญัหาในการดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน ไดแ้ก่ ขาดความชดัเจนในการ
กาํหนดอตัลกัษณ์ โรงเรยีนขาดจุดเน้นและจุดเดน่ทีช่ดัเจนไมม่กีารกาํหนดโครงการพเิศษทีช่ดัเจนและ
งบประมาณไมเ่พยีงพอต่อการดาํเนินงาน สว่นขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ ควรมกีารอบรมใหแ้ก่บุคลากรใน
โรงเรยีนเกีย่วกบัการกาํหนดอตัลกัษณ์ใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนั ควรใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งรว่มกนักาํหนด
จุดเน้นและจุดเดน่ของโรงเรยีนควรรว่มกนักาํหนดโครงการพเิศษทีส่ง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา อยา่ง
ชดัเจนและควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอต่อการดาํเนินงาน 
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 This research aimed to study, compare, and study the problems and suggestions  
of the operations for the third round external evaluation of the secondary schools in Lopburi. 
The samples consisted of 366 administrators and teachers in the secondary schools in 
Lopburi. The research instrument for collecting data was a 5-point rating scale questionnaire. 
Statistical data analyses included means, percentage, standard deviation, t-test, One-Way 
ANOVA, and Scheffé’s paired test. 
 The findings were as follows. 
  1. The operations for the third round external evaluation of the secondary 
schools in Lopburi, as a whole, was at the high level. When considered the 4 individual 
aspects of the operations, they were found to be at the high level. The 4 aspects consisted of  
1) development to achieve philosophy, commitment/vision mission and objective of the 
schools establishment, 2) development following the focus and strengths that reflect the 
school  identity, 3) operation of special projects to promote the roles of the schools, and  
4) promotion of the schools development to raise and maintain the standards, and 
development towards the excellence in accordance with the educational reform approach. 
  2. The comparisons of the operations for the third round external evaluation of 
the secondary schools in Lopburi based on the opinions of administrators and teachers  
classified by their positions and schools sizes were found to be significantly different at 
.05 level. 
  3. The problems regarding the operations for the third round external 
evaluation of the secondary schools in Lopburi included the lacks of clarity in defining the 
school identity, focus and strengths, and special projects, as well as insufficient budget for the 
operations. The suggestions included training school personnel on how to define the school 
identity so as to be understood in the same way, the stakeholders jointly determining the 
focus and strengths of the school, cooperating on specifying special projects that promote the 
roles of the schools, and allocating sufficient budget for the operations. 
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ประกาศคณูุปการ 
 
 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีเน่ืองดว้ยผูว้จิยัไดร้บัความกรณุาเป็นอยา่งดยีิง่จาก  
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. พวงรตัน์ เกษรแพทย ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธแ์ละประธานคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าสารนิพนธ ์ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. วรีะ สภุากจิ และอาจารย ์ดร. ราชนัย ์บุญธมิา คณะกรรมการ
สอบสารนิพนธ ์ตลอดจนคณาจารยใ์นภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกทา่น ทีไ่ดใ้หค้วามรู ้คาํปรกึษา แนวคดิ และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการศกึษาและ
การจดัทาํสารนิพนธ ์ทาํใหก้ารวจิยัครัง้น้ี มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงู
มา ณ โอกาสน้ี 
 ในการน้ี ผูว้จิยัไดร้บัความกรณุาจาก คุณปรานอม ประทปีทว ีและ คุณปรชีาพล ทองออ่น 
ศกึษานิเทศกก์ลุ่มนิเทศตดิตามและประเมนิผลการศกึษา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5  
คุณเบญจวรรณ โมธนิา ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทา่วุง้วทิยาคาร และคุณประทนิ เหลอืงทอง ผูอ้าํนวยการ
โรงเรยีนลาํสนธวิทิยา ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบแบบสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะ
เป็นอยา่งด ี
 ขอขอบคุณผูบ้รหิาร และครผููส้อนโรงเรยีนสงิหบุ์ร ี ทุกท่านทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบ
แบบสอบถามเพือ่พฒันาเครือ่งมอืวจิยั และขอขอบคุณผูบ้รหิารโรงเรยีนในจงัหวดัลพบุร ี ทุกทา่นทีใ่ห้
ความรว่มมอืและอาํนวยความสะดวกในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู รวมทัง้ ครผููส้อนทุกทา่นทีก่รณุาตอบ
แบบสอบถามเพือ่การวจิยั ซึง่เป็นผลใหข้อ้มลูมคีวามสมบรูณ์และเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัอยา่งแทจ้รงิ  
 ประโยชน์และคุณคา่อนัเกดิจากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ขอมอบเพือ่การพฒันาการศกึษาและขอมอบ
ใหแ้ดบ่ดิามารดา ครอูาจารย ์และผูม้พีระคณุทุกทา่นทีใ่หค้วามเมตตาชว่ยเหลอืและอบรมสัง่สอน ตลอดจน
สามแีละบุตรทีเ่ป็นกาํลงัใจทีด่ตีลอดมา ทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
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บทท่ี 1 
บทนํา 

          
ภมิูหลงั 
 การศกึษาเป็นรากฐานสาํคญัประการหน่ึง ในการสรา้งสรรคค์วามเจรญิกา้วหน้าและแกไ้ขปญัหา
ต่างๆ ในสงัคม ทัง้ยงัเป็นกลไกทีจ่ะชว่ยพฒันาคนดา้นศกัยภาพทีม่อียูไ่ดอ้ยา่งเตม็ที ่ทาํใหค้นคดิเป็น 
ทาํเป็น แกป้ญัหาได ้รูจ้กัคดิวเิคราะห ์รูจ้กัเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มคีุณธรรม จรยิธรรม สามารถดาํรงชวีติ
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข และรูเ้ทา่ทนัการเปลีย่นแปลง เพือ่เป็นพลงัสรา้งสรรคใ์นการพฒันาประเทศ
อยา่งยัง่ยนืได ้(สมคดิ พรมจุย้.  2544: 41) ดงันัน้ การจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคนใหม้คีุณภาพจงึเป็น
เรือ่งทีม่คีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ โดยจะตอ้งเป็นการศกึษาทีม่คีุณภาพ เพือ่ทาํใหศ้กัยภาพทีม่อียูใ่นตวัคน
ไดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ที ่(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ  2544: 9)  
 การประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นกลไกสาํคญัประการหน่ึงทีส่ามารถขบัเคลื่อนการพฒันา
คุณภาพการศกึษาใหด้าํเนินไปอยา่งต่อเน่ือง ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเป็นระบบ มคีุณภาพตามมาตรฐาน 
ผูท้ีจ่บการศกึษา มคีุณภาพตามทีมุ่ง่หวงั ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์ร/สถานประกอบการ ทีร่บัชว่งผู้
จบการศกึษาเขา้ศกึษาต่อหรอืรบัเขา้ทาํงาน มคีวามมัน่ใจวา่การจดัการศกึษาของสถานศกึษาแต่ละแหง่มคีุณภาพ
ไดม้าตรฐาน แมจ้ะไมเ่ทา่กนั แต่กแ็ตกต่างกนัไมม่ากนกั นกัเรยีนทีจ่บการศกึษาจากสถานศกึษาทุกแหง่
มคีวามรู ้ ความสามารถ มทีกัษะ และมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูรทีส่ถานศกึษากาํหนด  
ดงันัน้ ผูเ้รยีนจงึเป็นบุคคลสาํคญัทีส่ดุทีส่ถานศกึษา ซึง่หมายถงึ ผูบ้รหิาร คร ูและบุคลากรสนบัสนุน
ทุกคนในสถานศกึษา ตอ้งคาํนึงถงึตลอดเวลา ไมว่า่จะคดิทาํกจิกรรมใดหรอืโครงการใดกต็าม ผูเ้รยีน
จะตอ้งไดร้บัผลหรอืประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ทัง้โดยตรงและโดยออ้ม นอกจากน้ี ในการจดัการศกึษาจาํเป็นตอ้ง
อาศยัการมสีว่นรว่มของบุคคลทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีุณภาพ ตามที่
คาดหวงั กระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษา จงึเป็นเครือ่งมอืทีม่คีวามสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ในการจดั 
การศกึษาในปจัจุบนัและตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  
2553: 1) โดยแนวนโยบายหนึ่งในแผนการศกึษาแหง่ชาต ิฉบบัปรบัปรงุ (พ.ศ. 2552 – 2559) คอื 
การพฒันามาตรฐานและระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา ทัง้ระบบการประกนัคุณภาพภายในและ
ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ซึง่มเีป้าหมายใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในและ
ภายนอกทุกระดบัและประเภทการศกึษาทีไ่ดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรบั และสง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพ
การศกึษาของประเทศทีด่ยีิง่ขึน้ (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา.  2553: 115) ดงันัน้ สถานศกึษา
ทุกระดบัและประเภทการศกึษา จงึตอ้งพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา โดย
สรา้งระบบ กลไก หรอืกระบวนการ ในการบรหิารจดัการศกึษา ใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด  
นอกจากน้ี ยงัเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก ซึง่จะเป็นหลกัประกนั
ใหผู้เ้รยีนและผูเ้กีย่วขอ้ง มคีวามมัน่ใจวา่ จะไดร้บับรกิารจากสถานศกึษาตามมาตรฐานทีก่าํหนด รวมทัง้
ชว่ยใหส้ถานศกึษาไดพ้ฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง (สมคดิ พรมจุย้.  2544: 43)  
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 แมว้า่การพฒันาคุณภาพการศกึษาจะเป็นภารกจิทีทุ่กองคก์ร หน่วยงานการศกึษา ถอืปฏบิตัิ
เป็นนโยบายทีส่าํคญัทีต่อ้งเรง่ดาํเนินการ และพยายามทีจ่ะพฒันามาโดยลาํดบั แต่เน่ืองจากเรือ่งของ
การจดัการศกึษาเป็นเรือ่งทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น และเกีย่วเน่ืองกบัองคก์ร หน่วยงานและประชาชน
ทุกระดบัและประเภททีต่อ้งรว่มมอืกนั จากสภาพทีป่รากฏ พบวา่ คุณภาพการศกึษาในทุกระดบั/ทุกประเภท
ยงัไมเ่ป็นทีน่่าพอใจ โดยจากผลการประเมนิสมรรถนะการศกึษาไทย เปรยีบเทยีบกบันานาประเทศของ 
International Institute for Management Development : IMD พบวา่ สมรรถนะดา้นการศกึษาของไทย
ปี 2549 อยูใ่นอนัดบัที ่ 48 จาก 61 ประเทศ และในปี 2550 สมรรถนะดา้นการศกึษาของไทยอยูใ่น
อนัดบัที ่46 จาก 55 ประเทศ (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551: 10) ปญัหาหน่ึงทีท่าํใหคุ้ณภาพการศกึษา
ของไทยยงัไมเ่ป็นทีน่่าพอใจ คอื คุณภาพผูเ้รยีน ซึง่ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูเ้รยีนมสีมัฤทธผิล
ทางการเรยีนอยูใ่นเกณฑต์ํ่า โดยมคีะแนนเฉลีย่จากผลการทดสอบระดบัชาตติํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ในวชิาหลกั 
ไดแ้ก่ คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ภาษาองักฤษ ภาษาไทย และสงัคมศกึษา (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551: 14) 
นอกจากน้ีผูเ้รยีนยงัขาดคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์โดยเฉพาะในดา้นการคดิ วเิคราะห ์ใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ทัง้
คุณลกัษณะในดา้นความรูค้วามสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ ความรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นตามหลกัสตูร 
ทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู ้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้ทกัษะ
ในการทาํงาน รกัการทาํงาน ความสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้และการมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสจุรติ
ไมไ่ดม้าตรฐานตามเกณฑ ์(กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551: 17) 
 ในดา้นการจดัระบบการศกึษาของไทยทีส่ง่ผลต่อคุณภาพการศกึษานัน้ พบวา่ ประสบปญัหาคอื 
สถานศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของไทยมคีุณภาพแตกต่างกนั โดยจากผลการประเมนิของ 
สมศ. พบวา่ สถานศกึษาต่างภมูภิาค ต่างขนาด ต่างสงักดั มคีุณภาพมาตรฐานแตกต่างกนั โดยสถานศกึษา
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา อนัไดแ้ก่ โรงเรยีนสาธติ ไดม้าตรฐานเป็นสดัสว่นทีส่งูทีส่ดุ
คอื รอ้ยละ 75.09 ของโรงเรยีนสงักดัเดยีวกนัทัง้หมด รองลงมา ไดแ้ก่ สถานศกึษาในสงักดักรงุเทพมหานคร 
รอ้ยละ 69.79 และสถานศกึษาในสงักดักรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย รอ้ยละ 
59.59 และสถานศกึษาในสงักดัสาํนกับรหิารงานคณะกรรมการการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน รอ้ยละ 57.83 
ตามลาํดบั สว่นสถานศกึษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่มจีาํนวนสถานศกึษา
มากทีส่ดุ มสีถานศกึษาทีไ่ดม้าตรฐานรอ้ยละ 51.16 ของโรงเรยีนในสงักดัเดยีวกนัทัง้หมด (กระทรวง 
ศกึษาธกิาร.  2551: 31 – 32) จะเหน็ไดว้า่ จาํนวนของสถานศกึษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานทีไ่ดม้าตรฐานจากการประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ. ยงัเป็นสดัสว่นทีค่อ่นขา้งน้อย 
เมือ่เทยีบกบัสถานศกึษาในสงักดัอื่น 
 ภายหลงัมกีารประกาศพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553  (พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553. 2553: 1 – 3) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวง 
ศกึษาธกิาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553 (พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2553. 2553: 4 – 6) และพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา (ฉบบัที ่3) 
พ.ศ. 2553 (พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลการทางการศกึษา (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553. 
2553: 7 – 11) ลงในราชกจิจานุเบกษา ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่23 กรกฎาคม 2553 ทีผ่า่นมา โดย
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สาระสาํคญัของพระราชบญัญตัทิัง้ 3 ฉบบั มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่รองรบัการแยกเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
185 เขต ทัว่ประเทศ ออกเป็นเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา และเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
(วา่ดว้ย 41 เขตพืน้ทีม่ธัยมศกึษา.  2553: 23) ทาํใหก้ารบรหิารจดัการศกึษาของโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา
และโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา ซึง่อยูใ่นสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานแยก
ออกจากกนัอยา่งชดัเจน ทัง้น้ี เมือ่พจิารณาคุณภาพทางการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษาของไทย 
พบวา่ นกัเรยีนไทยในระดบัมธัยมศกึษายงัมคีุณภาพไมเ่ป็นทีน่่าพอใจ การประเมนิคุณภาพทางการศกึษา
ของนกัเรยีนทีอ่ยูช่ ัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 และมธัยมศกึษาปีที ่ 6 มคีะแนนเฉลีย่คอ่นขา้งตํ่า และมสีดัสว่น
ของนกัเรยีนอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรบัปรงุคอ่นขา้งสงู นอกจากน้ี จากผลการประเมนิคุณภาพภายนอกของ
สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) ในรอบแรก พบวา่ 
มโีรงเรยีนมธัยมศกึษาทีม่ผีลการประเมนิคุณภาพอยูใ่นระดบัปรบัปรงุ และพอใช ้จาํนวน 4,472 โรง 
จากการประเมนิ จาํนวน 6,932 โรง คดิเป็นรอ้ยละ 64.51 และในรอบสอง พบวา่ มโีรงเรยีนมธัยมศกึษา
ทีไ่มไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ 264 โรง จากการประเมนิ 1,918 โรง (รอ้ยละ 13.77) สว่นใหญ่ไมผ่า่น
มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รยีนมาตรฐานที ่5 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นตามหลกัสตูร (สาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2552: 4 – 5) ดงันัน้ กระทรวงศกึษาธกิารจงึไดจ้ดัทาํโครงการ
ยกระดบัคุณภาพการมธัยมศกึษา โดยเป้าหมายหน่ึงของการดาํเนินงาน คอื โรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทุกโรง ผา่นเกณฑม์าตรฐานของสาํนกังานรบัรองมาตรฐาน และประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) หรอืการประเมนิทีเ่ทยีบเคยีง   
 การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม ในระหวา่งปี พ.ศ. 2554 – 2558 สาํนกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการประเมนิรายตวับ่งชี ้
อนัประกอบดว้ยตวับ่งชี ้12 ตวับ่งชี ้ใน 4 มาตรฐาน คอื มาตรฐานที ่1 ผลการจดัการศกึษา มาตรฐานที ่2 
การบรหิารจดัการศกึษา มาตรฐานที ่3 การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และมาตรฐานที ่4 
การประกนัคณุภาพภายใน  โดยจาํแนกเป็นกลุ่มตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน กลุม่ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ และกลุม่ตวับ่งชี้
มาตรการสง่เสรมิ (สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา.  2554: 16) ซึง่แตกต่าง
จากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 – 2553) ทีเ่น้นการประเมนิรายมาตรฐาน จาํนวน 
14 มาตรฐาน โดยจากการเปรยีบเทยีบตวับ่งชีใ้นการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม และมาตรฐาน
ในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง พบวา่ มาตรฐานในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ทัง้ 14 มาตรฐาน ตรงกบัตวับ่งชีท้ี ่1 – 8 ในกลุ่มตวับ่งชีพ้ืน้ฐานในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 
แสดงวา่ การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง ยงัไมม่กีารประเมนิตวับ่งชีท้ี ่ 9 – 12 ในกลุ่มตวับ่งชี ้
อตัลกัษณ์ และกลุ่มตวับ่งชีม้าตรการสง่เสรมิ ทีส่ถานศกึษาจะตอ้งไดร้บัการประเมนิในรอบสาม ซึง่
แบ่งเป็น 4 ดา้น ตามตวับ่งชีท้ีก่าํหนดโดยสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 
(องคก์ารมหาชน) คอื 1) ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค์
ของการจดัตัง้สถานศกึษา 2) ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศกึษา 3) ดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา และ 4) ดา้นการสง่เสรมิ
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พฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบั
แนวทางการปฏริปูการศกึษา  
 โรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดัลพบุรอียูใ่นสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 5 ประกอบดว้ยโรงเรยีนมธัยมศกึษา จาํนวน 25 โรงเรยีน ซึง่ไดร้บัการประเมนิคุณภาพภายนอก
จากสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) รอบสองครบทุกโรงเรยีน 
โดยมโีรงเรยีนทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ จาํนวน 18 โรงเรยีน และมโีรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการรบัรอง
คุณภาพ จาํนวน 7 โรงเรยีน  ทัง้น้ี โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ ได้
ดาํเนินการจนผา่นเกณฑก์ารประเมนิทัง้ 14 มาตรฐาน จากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง โดย
ไมม่มีาตรฐานใดมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัปรบัปรงุ แสดงใหเ้หน็วา่ โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี
ทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ มกีารดาํเนินการตามมาตรฐานในการประเมนิคุณภาพรอบสอง ซึง่ตรงกบั
การดาํเนินงานตามตวับ่งชีท้ี ่1 – 8 จากกลุ่มตวับ่งชีพ้ืน้ฐานในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม
อยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ แต่ยงัไมเ่คยไดร้บัการประเมนิการดาํเนินการตามตวับ่งชีท้ี ่9 – 12 ซึง่โรงเรยีน
จะตอ้งไดร้บัการประเมนิในรอบสามและการดาํเนินการตอ้งไมอ่ยูใ่นระดบัทีต่อ้งปรบัปรงุหรอืตอ้งปรบัปรงุ
เรง่ดว่น จงึจะไดร้บัการรบัรองมาตรฐานของสถานศกึษา ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาการดาํเนินการ
เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี ในการดาํเนินการ
ตามตวับ่งชี ้ทีน่อกเหนือจากมาตรฐานในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง ใน 2 กลุ่มตวับ่งชี ้คอื 
กลุ่มตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ และกลุ่มตวับ่งชีม้าตรการสง่เสรมิ ซึง่จาํแนกเป็น 4 ดา้น คอื 1) ดา้นการพฒันา
ใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 2) ดา้น
การพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 3) ดา้นการดาํเนินงาน
โครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา และ 4) ดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษา เพือ่
ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา  
โดยคาดวา่ผลจากการวจิยัจะชว่ยใหผู้บ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิานประกนัคุณภาพ และบุคลากร ในโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีไดท้ราบถงึระดบัการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสาม เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนปรบัปรงุและพฒันาการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา
ของโรงเรยีนเพือ่การรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามอยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั   
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไว ้ดงัน้ี 
 1. เพือ่ศกึษาการดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีใน 4 ดา้น คอื 1) ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 2) ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผล
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 3) ดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของ
สถานศกึษา และ 4) ดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และ 
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พฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน จาํแนกตามตําแหน่ง
หน้าที ่และขนาดของโรงเรยีน 
 3. เพือ่ศกึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 1. ทาํใหท้ราบถงึการดาํเนินการ เพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม ของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี
 2. ทาํใหท้ราบถงึปญัหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี
 3. ทาํใหไ้ดข้อ้มลูซึง่เป็นแนวทางในการวางแผนปรบัปรงุและพฒันาการดาํเนินงานประกนั
คุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี และโรงเรยีนมธัยมศกึษาอื่นเพื่อรองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ขอบเขตเน้ือหา 
  การวจิยัครัง้น้ี เป็นการศกึษาการดาํเนินการ เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามตวับ่งชีท้ี ่9 – 12 ซึง่จาํแนกเป็น 4 ดา้น คอื 1) ดา้น
การพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา  
2) ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 3) ดา้นการดาํเนินงาน
โครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา และ 4) ดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษา เพือ่
ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา   
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร และครผููส้อน ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ีปีการศกึษา 2555 ทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง  
จาํนวน 18 โรงเรยีน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร 48 คน และครผููส้อน 1,017 คน รวมทัง้สิน้ 1,065 คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร และครผููส้อน ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดั
ลพบุร ีปีการศกึษา 2555 ทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพจากการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสอง จาํนวน 
18 โรงเรยีน โดยผูว้จิยัไดเ้จาะจงใชผู้บ้รหิารทัง้หมด 48 คน และครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดเลก็ทัง้หมด  
40 คน สาํหรบัครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พเิศษ ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาด
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ของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการเปิดตาราง เครจซี ่และ มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan.  1970: 608) แลว้ทาํ
การสุม่แบบแบง่ชัน้โดยใชโ้รงเรยีนเป็นชัน้ในการสุม่ตามสดัสว่นของประชากร ดว้ยวธิสีุม่อยา่งงา่ย (Simple 
Random Sampling) จากครใูนแต่ละโรงเรยีนได ้ 278 คน รวมกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นครผููส้อน จาํนวน  
318 คน  และรวมกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีทัง้หมด จาํนวน 366 คน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 

1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
1.1 ตําแหน่งหน้าที ่

    1.1.1 ผูบ้รหิาร 
    1.1.2 ครผููส้อน 
   1.2 ขนาดของโรงเรยีน 
    1.2.1 โรงเรยีนขนาดเลก็ 
    1.2.2 โรงเรยีนขนาดกลาง 
    1.2.3 โรงเรยีนขนาดใหญ่ 
    1.2.4 โรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ 
  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีใน 4 ดา้น 
   2.1 ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค์
ของการจดัตัง้สถานศกึษา 
   2.2 ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 
   2.3 ดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา 
   2.4 ดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และ
พฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ    
 1. การประเมินคณุภาพภายนอก หมายถงึ การประเมนิผลการจดัการศกึษาการตดิตาม 
การตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา โดยผูป้ระเมนิภายนอกทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก
สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา เพือ่มุง่ใหม้กีารพฒันาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษาใหด้ยีิง่ขึน้ และเป็นหลกัประกนัใหผู้เ้รยีนและสงัคมมัน่ใจวา่จะไดร้บับรกิาร
จากสถานศกึษาตามมาตรฐานทีก่าํหนด และนําผลการประเมนิไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและ
ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดกบัผูเ้รยีน   
 2. การดาํเนินการเพ่ือรองรบัการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม หมายถงึ ระดบั 
การดาํเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามตวับง่ชีท้ี ่9 – 12 ในการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ทีก่ําหนดโดยสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา จาํแนกเป็น  
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4 ดา้น ดงัน้ี 
  2.1 ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค์
ของการจดัตัง้สถานศกึษา หมายถงึ ระดบัการดาํเนินงานตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา ซึง่กาํหนดไวเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งตน้และเป็นขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่ง
คณะกรรมการสถานศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา หน่วยงานตน้สงักดัทีก่าํหนดเป็นอตัลกัษณ์ของผลผลติ
ของสถานศกึษา ประกอบดว้ย การเปิดโอกาสใหผู้บ้รหิาร คร ูบุคลากร ชุมชน และองคก์รภายนอก มี
สว่นรว่มในการกาํหนดแผนปฏบิตังิานโดยระบุเป้าหมายและกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบัปรชัญา วสิยัทศัน์ 
และพนัธกจิการดาํเนินงานของสถานศกึษา โดยไดร้บัการเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา การสรา้ง
ระบบการมสีว่นรว่มของผูเ้รยีนและบุคลากรในการปฏบิตัติามกลยทุธท์ีก่าํหนดอยา่งครบถว้นสมบรูณ์ 
โดยบุคลากรไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตั ิการประเมนิความพงึพอใจของผูม้ี
สว่นเกีย่วขอ้งในสถานศกึษาและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัดไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80  
การดาํเนินงานบรรลุตามปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิและวตัถุประสงคก์ารจดัตัง้สถานศกึษา และการดาํเนินงาน
ดา้นผลผลติเกดิผลกระทบทีด่ต่ีอสถานศกึษาและเป็นทีย่อมรบัของชุมชน 
  2.2 ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 
หมายถงึ ระดบัการดาํเนินงานทีส่ะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ตามจุดเน้นและจุดเดน่ของสถานศกึษา เชน่ 
จุดเน้นหรอืจุดเดน่ดา้นกฬีา ศาสนา ภาษา สิง่แวดลอ้ม ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ และวชิาการ เป็นตน้  
ประกอบดว้ย การเปิดโอกาสใหผู้บ้รหิาร คร ู บุคลากร ชมุชนและองคก์รภายนอกมสีว่นรว่มในการกาํหนด
จุดเน้น จุดเด่น ของสถานศกึษา รวมทัง้กําหนดแผนปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไดร้บัการเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศกึษา การสรา้งระบบการมสีว่นรว่มของผูเ้รยีน และบุคลากรในการปฏบิตัติามแผน 
ปฏบิตังิานทีก่าํหนดอยา่งครบถว้นสมบรูณ์ และบุคลากรไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 มสีว่นรว่มอยา่งต่อเน่ือง  
การประเมนิความพงึพอใจของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ในและนอกสถานศกึษาและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 80 มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ีการดาํเนินงานบรรลุตามจุดเน้น หรอืจุดเดน่ของสถานศกึษา
และเกดิผลกระทบทีด่ต่ีอชุมชน ทอ้งถิน่และการไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รภายนอกสถานศกึษา 
  2.3 ดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา หมายถงึ ระดบั
การกาํหนดมาตรการทีนํ่ามาปรบัปรงุและพฒันาเพือ่แกไ้ขปญัหาทัง้ในสถานศกึษาและ/หรอื ชุมชนรอบ
สถานศกึษา โดยการดาํเนินงานเกดิจากการมสีว่นรว่มทัง้สถานศกึษา ผูป้กครอง ชุมชนและสงัคม อาจมี
การน้อมนําปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดาํรไิปประยกุตใ์ชใ้นการปรบัปรงุและพฒันา  
ประกอบดว้ย การดาํเนินการโครงการพเิศษ อยา่งน้อย 1 โครงการ การดาํเนินงานโครงการเป็นไป
ตามระบบบรหิารคุณภาพ (PDCA)  การบรรลุเป้าหมายตามแผนการดาํเนินงาน  ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80  
การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 มสีว่นรว่มในโครงการพเิศษ และการเปลีย่นแปลงของ
การพฒันาทีด่ขี ึน้ในการแกป้ญัหา  
  2.4 ดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันา
สูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา หมายถงึ ระดบัการกาํหนดมาตรการทีนํ่ามา
ปรบัปรงุและพฒันา เพื่อมุง่ไปสูส่ถานศกึษาทีม่คีุณภาพ เป็นขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งสถานศกึษา หน่วยงาน
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ตน้สงักดั สมศ. และ/หรอื หน่วยงานสนบัสนุน เชน่ สาํนกังบประมาณ สถานประกอบการ เป็นตน้ 
ประกอบดว้ย การมแีผนการดาํเนินงานประจาํปีตามมาตรการทีนํ่ามาปรบัปรงุและพฒันา เพือ่มุง่ไปสู่
สถานศกึษาทีม่คีุณภาพ โดยใชข้อ้เสนอแนะจากผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสองและผลการประเมนิ
คุณภาพภายใน  การมขีอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งสถานศกึษากบัหน่วยงานตน้สงักดัหรอืหน่วยงานสนบัสนุน
ทัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืมขีอ้มลูเชงิประจกัษ์ การดาํเนินงานตามระบบบรหิารคุณภาพ (PDCA)  
การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตักิารประจาํปี ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 และการดาํเนินงาน
มผีลกระทบต่อคุณภาพของสถานศกึษาตามแนวทางการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552 – 2561) 
 3. ตาํแหน่งหน้าท่ี หมายถงึ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบุคลากรในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ี ปีการศกึษา 2555 ทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร และครผููส้อน 
  3.1 ผูบ้รหิาร หมายถงึ ผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรยีน หรอืรองผูอ้าํนวยการโรงเรยีน 
ซึง่ทาํหน้าทีบ่รหิารงานในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีปีการศกึษา 2555 
  3.2 ครผููส้อน หมายถงึ ขา้ราชการ พนกังานของรฐั และอตัราจา้ง ซึง่ทาํหน้าที ่ปฏบิตั ิ
การสอน และดาํเนินงานสง่เสรมิการจดัการศกึษา ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีปีการศกึษา 2555 
 4. ขนาดของโรงเรียน หมายถงึ ผูบ้รหิารและครผููส้อนทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ทีม่ขีนาดตามการกาํหนดขนาดของโรงเรยีนมธัยมศกึษาตามเกณฑข์องสาํนกังานรบัรองมาตรฐาน และ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) ดงัน้ี 
  4.1 โรงเรยีนขนาดเลก็ มจีาํนวนนกัเรยีนน้อยกวา่ 301 คน 
  4.2 โรงเรยีนขนาดกลาง มจีาํนวนนกัเรยีน 301 – 1,000 คน 
  4.3 โรงเรยีนขนาดใหญ่ มจีาํนวนนกัเรยีน 1,001 – 2,000 คน 
  4.4 โรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ มจีาํนวนนกัเรยีนตัง้แต่ 2,001 คนขึน้ไป 
 5. โรงเรียนมธัยมศึกษา หมายถงึ สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในจงัหวดั
ลพบุร ีซึง่ไดร้บัการรบัรองคุณภาพโดยสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา จาก
การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง จาํนวน 18 โรงเรยีน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั   
 การศกึษาความพรอ้มเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ี และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยในการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 
(องคก์ารมหาชน) ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการประเมนิรายตวับ่งชี ้อนัประกอบดว้ยตวับ่งชี ้12 ตวับง่ชี ้ใน 
4 มาตรฐาน จาํแนกเป็นกลุ่มตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ และตวับ่งชีม้าตรการสง่เสรมิ (สาํนกังาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา.  2554: 16) ซึง่แตกต่างจากการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสอง (พ.ศ.2549-2553) ทีเ่น้นการประเมนิรายมาตรฐาน จาํนวน 14 มาตรฐาน โดยจากการเปรยีบเทยีบ



 
 

9 

ตวับ่งชีใ้นการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม และมาตรฐานในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง 
พบวา่ การดาํเนินการตามมาตรฐานในการประเมนิคุณภาพรอบสองทัง้ 14 มาตรฐาน ตรงกบัการดาํเนินการ
ตามตวับ่งชีท้ี ่1 – 8 ในกลุม่ตวับ่งชีพ้ืน้ฐานในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม แสดงใหเ้หน็วา่ 
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีทีไ่ดร้บัการรบัรองคณุภาพไดด้าํเนินการจนผา่นเกณฑก์ารประเมนิ
ทัง้ 14 มาตรฐาน จากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง โดยไมม่มีาตรฐานใดมผีลการประเมนิอยู่
ในระดบัปรบัปรงุ เป็นโรงเรยีนทีม่กีารดาํเนินการตามมาตรฐานในการประเมนิคุณภาพรอบสอง ซึง่ตรงกบั
การดาํเนินการตามตวับ่งชีท้ี ่ 1 – 8 ในกลุ่มตวับ่งชีพ้ืน้ฐานในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 
อยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ แต่ยงัไมม่กีารประเมนิการดาํเนินการตามตวับ่งชีท้ี ่9 – 12 ใน 2 กลุ่มตวับง่ชี ้คอื 
กลุ่มตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ และกลุ่มตวับ่งชีม้าตรการสง่เสรมิ ซึง่โรงเรยีนจะตอ้งไดร้บัการประเมนิในรอบสาม
และการดาํเนินการตอ้งไมอ่ยูใ่นระดบัทีต่อ้งปรบัปรงุหรอืตอ้งปรบัปรงุเรง่ดว่นจงึจะไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน
ของสถานศกึษา ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีในการดาํเนินการตามตวับ่งชีท้ีน่อกเหนือจากมาตรฐาน
ในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง ซึง่จาํแนกเป็น 4 ดา้น คอื 1) ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตาม
ปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา ประกอบดว้ย การเปิด
โอกาสใหผู้บ้รหิาร คร ู บุคลากร ชุมชน และองคก์รภายนอกมสีว่นรว่มในการกาํหนดแผนปฏบิตังิาน
โดยระบุเป้าหมายและกลยทุธ ์ทีส่อดคลอ้งกบัปรชัญา วสิยัทศัน์ และพนัธกจิการดาํเนินงานของสถานศกึษา 
โดยไดร้บัการเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา การสรา้งระบบการมสีว่นรว่มของผูเ้รยีนและบุคลากร
ในการปฏบิตัติามกลยทุธท์ีก่าํหนดอยา่งครบถว้นสมบรูณ์ และการประเมนิความพงึพอใจของผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งในสถานศกึษา 2) ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศกึษา ประกอบดว้ย การเปิดโอกาสใหผู้บ้รหิาร คร ูบุคลากร ชุมชนและองคก์รภายนอกมสีว่นรว่ม 
ในการกาํหนดจุดเน้น จุดเดน่ ของสถานศกึษา รวมทัง้กาํหนดแผนปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไดร้บั
การเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา  การสรา้งระบบการมสีว่นรว่มของผูเ้รยีนและบุคลากรใน
การปฏบิตัติามแผนปฏบิตังิานทีก่าํหนด และการประเมนิความพงึพอใจของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ใน และ
นอกสถานศกึษา 3) ดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา ประกอบดว้ย 
การดาํเนินการโครงการพเิศษ การดาํเนินงานโครงการตามระบบบรหิารคุณภาพ (PDCA) และการเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในโครงการพเิศษ และ 4) ดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบั
มาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา ประกอบดว้ย 
การมแีผนการดาํเนินงานประจาํปีตามมาตรการทีนํ่ามาปรบัปรงุและพฒันา เพือ่มุง่ไปสูส่ถานศกึษาทีม่ี
คุณภาพ โดยใชข้อ้เสนอแนะจากผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสองและผลการประเมนิคุณภาพ
ภายใน  การมขีอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งสถานศกึษากบัหน่วยงานตน้สงักดัหรอืหน่วยงานสนบัสนุนทัง้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรหรอืมขีอ้มลูเชงิประจกัษ์  การดาํเนินงานตามระบบบรหิารคุณภาพ (PDCA) และการดาํเนินงาน
ตามแนวทางการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552 – 2561) 
 สาํหรบัตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษาของงานวจิยัน้ี จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง พบวา่ 
ตําแหน่งหน้าทีแ่ละขนาดของโรงเรยีนเป็นตวัแปรทีม่ผีลต่อการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา 
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อาท ิ งานวจิยัของ สทุศัน์ นาวรีะ (2549: 79 – 81) ทีไ่ดศ้กึษาความพรอ้มในการประเมนิคณุภาพ
ภายนอก (รอบทีส่อง) ของสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบุ์ร ีตามมาตรฐานและ
ตวับ่งชีเ้พือ่การประเมนิคุณภาพภายนอก พบวา่ ผูบ้รหิารและครมูคีวามพรอ้มในการประเมนิคุณภาพ
ภายนอก (รอบทีส่อง) ในมาตรฐานและตวับง่ชีด้า้นครแูตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สภุาพร ไผโพธิ ์(2551: 81 – 86) ทีศ่กึษาและการดาํเนินงานการประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแกว้ พบวา่ 
การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาระหวา่งความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร และครผููส้อน
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็ต่อการดาํเนินงานการประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษาสงูกวา่ครผููส้อน   
 ทัง้น้ี จากการศกึษางานวจิยัของ นตวรรณ ทบัเวช (2547: 95 – 97) ทีศ่กึษาการดาํเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี พบวา่ 
การดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา จาํแนกตามขนาดของโรงเรยีนภาพรวม พบวา่ โรงเรยีนขนาดเลก็ 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มรีะดบัการดาํเนินงานแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิยั ปรุนั  (2547: 96 – 99) ทีศ่กึษาการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา 
และเปรยีบเทยีบสภาพและปญัหาการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 1 พบวา่ ขา้ราชการครทูีอ่ยูใ่นโรงเรยีนทีม่ขีนาดแตกต่างกนั 
มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กรชิชยั ลุโบะกาแม 
(2550: 86 – 90) ทีไ่ดศ้กึษาการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัการประเมนิภายนอกของผูบ้รหิาร และ
ครผููส้อนโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานราธวิาส พบวา่ ผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีน
ขนาดต่างกนั มกีารเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการประเมนิภายนอกแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง 
สถติทิีร่ะดบั .05 โดยสถานศกึษาขนาดเลก็มกีารเตรยีมความพรอ้ม เพือ่รองรบัการประเมนิภายนอก
น้อยกวา่สถานศกึษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 จากแนวคดิดงักล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัไดนํ้ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคดิสาํหรบังานวจิยัฉบบัน้ี ซึง่
แสดงดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
สมมติฐานในการวิจยั   
 1. การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั 
 2. การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนทีม่ขีนาดต่างกนั มคีวามคดิเหน็
แตกต่างกนั 

 
 

ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรตาม 

ตาํแหน่งหน้าท่ี 
    1. ผูบ้รหิาร 
    2. ครผููส้อน 
ขนาดของโรงเรียน 
    1. ขนาดเลก็ 
    2. ขนาดกลาง 
    3. ขนาดใหญ่ 
    4. ขนาดใหญ่พเิศษ 

การดาํเนินการเพ่ือรองรบัการประเมินคณุภาพภายนอก
รอบสาม  4 ด้าน 
    1. ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 
    2. ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้น
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 
    3. ดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาท
ของสถานศกึษา 
    4. ดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบั
มาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วาม 
เป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 

 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

1. แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
   1.1 ความหมายของการประเมนิคุณภาพภายนอก 
   1.2 วตัถุประสงคข์องการประเมนิคุณภาพภายนอก 
   1.3 ขัน้ตอนการประเมนิคุณภาพภายนอก 
   1.4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการประกนัคุณภาพภายในกบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
  2. การจดัการศกึษาและการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา  
   2.1 การจดัการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี
   2.2 การดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี
  3. การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ี
   3.1 การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 
   3.2 การเปรยีบเทยีบตวับ่งชีใ้นการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม และมาตรฐาน
ในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง 
   3.3 การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีใน 4 ดา้น 
  4. วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรอสิระ 
   4.1 ตําแหน่งหน้าที ่
   4.2 ขนาดของโรงเรยีน 
  5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   5.1 งานวจิยัในประเทศ 
   5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
 
1.  แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินคณุภาพภายนอก    
 ตามทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ในหมวด 6 วา่ดว้ยมาตรฐานและการประกนั
คุณภาพ มาตรา 49 กล่าวถงึการประเมนิคุณภาพภายนอกวา่ ใหม้สีาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา มฐีานะเป็นองคก์ารมหาชนทาํหน้าทีพ่ฒันาเกณฑ ์ วธิกีารประเมนิคุณภาพภายนอก 
และทาํการประเมนิผลการจดัการศกึษา เพือ่ใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษา โดยคาํนึงถงึ
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ความมุง่หมายและหลกัการและแนวการจดัการศกึษาในแต่ละระดบั ตามทีก่าํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิ 
ใหม้กีารประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศกึษาทุกแหง่อยา่งน้อยหน่ึงครัง้ ในทุกหา้ปีนบัตัง้แต่การประเมนิ
ครัง้สดุทา้ย และเสนอผลการประเมนิต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสาธารณชน โดยในการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกนัน้  และตามมาตรา 50 ใหส้ถานศกึษาใหค้วามรว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานต่างๆ 
ทีม่ขีอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัสถานศกึษา ตลอดจนใหบุ้คลากร คณะกรรมการสถานศกึษา รวมทัง้ผูป้กครอง
และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัสถานศกึษาใหข้อ้มลูเพิม่เตมิในสว่นทีพ่จิารณาเหน็วา่ เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัิ
ภารกจิของสถานศกึษา ตามคาํรอ้งขอของสาํนกังานรบัรองมาตรฐาน และประเมนิคุณภาพการศกึษา 
หรอืบุคคลหรอืหน่วยงานภายนอกทีส่าํนกังานดงักล่าวรบัรอง ทีท่าํการประเมนิคุณภาพภายนอกของ
สถานศกึษานัน้ (พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542.  2542: 14) ทาํใหส้ถานศกึษาทุกแหง่
ทีม่กีารประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ตอ้งดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิจากหน่วยงานภายนอก 
 ทัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิคุณภาพภายนอก ดงัน้ี 
 1.1 ความหมายของการประเมินคณุภาพภายนอก 
  นกัการศกึษาหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายของการประเมนิคุณภาพภายนอกไว ้ดงัน้ี 
   สมคดิ พรมจุย้ และ สพุกัตร ์พบิลูย ์(2544: 12) กล่าววา่ การประเมนิผลภายนอก 
คอื กระบวนการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการดาํเนินงานของหน่วยงาน ซึง่ประเมนิโดยกลุ่ม
บุคคลทีเ่ป็นนกัประเมนิโดยอาชพี หรอืประเมนิโดยสาํนกังานรบัรองมาตรฐาน และประเมนิคุณภาพ
การศกึษา หรอืบุคคล หรอืหน่วยงานภายนอกทีส่าํนกังานดงักล่าวรบัรอง เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเกีย่วกบัคณุภาพ
และมาตรฐานของสถานศกึษา ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรงุและพฒันาคุณภาพของสถานศกึษา 
และนําไปสูก่ารประกนัคุณภาพการศกึษา 
   วราภรณ์ บุญเจยีม (2546: 14 – 15) กล่าววา่ การประเมนิคุณภาพนอก หมายถงึ 
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพการดาํเนินของหน่วยงาน ซึง่กระทาํโดยบุคลากรภายนอกทีไ่มไ่ดม้สีว่น
เกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานหรอืสิง่ทีถู่กประเมนิแต่มคีวามชาํนาญในวชิาชพีของการประเมนิคอื ผูท้ีไ่ดร้บั
การรบัรองจากสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเกีย่วกบัคุณคา่
ของหน่วยงาน ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและปรบัปรงุการทาํงาน และนําไปสูก่ารรบัรองคุณภาพ
การดาํเนินงานของหน่วยงานตามมาตรฐานทีก่าํหนด 
   สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (2554: 10) กล่าววา่ การประเมนิ
คุณภาพภายนอก เป็นการประเมนิผลการจดัการศกึษา เพือ่ตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษาโดย
หน่วยงานหรอืบุคคลภายนอกสถานศกึษา เพื่อมุง่ใหก้ารพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษาดยีิง่ขึน้ 
 จากทีก่ล่าวมา อาจสรปุไดว้า่ การประเมนิคุณภาพภายนอก หมายถงึ การประเมนิผลการจดั
การศกึษา การตดิตาม การตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา โดยผูป้ระเมนิภายนอก
ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา เพือ่มุง่ใหม้กีารพฒันา
คุณภาพ และมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาใหด้ยีิง่ขึน้ และเป็นหลกัประกนัใหผู้เ้รยีนและสงัคม
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มัน่ใจวา่จะไดร้บับรกิารจากสถานศกึษาตามมาตรฐานทีก่าํหนด และนําผลการประเมนิไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาและปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุกบัผูเ้รยีน 
 1.2 วตัถปุระสงคข์องการประเมินคณุภาพภายนอก 
  ในการประเมนิคุณภาพภายนอกโดยสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 
(องคก์ารมหาชน) นัน้ มวีตัถุประสงคท์ัว่ไปและวตัถุประสงคเ์ฉพาะในการประเมนิ (สาํนกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา.  2554: 10) ดงัน้ี 
  วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

1. เพือ่ใหท้ราบระดบัคุณภาพของสถานศกึษาในการดาํเนินพนัธกจิดา้นต่างๆ 
   2. เพือ่กระตุน้เตอืนใหส้ถานศกึษาพฒันาคุณภาพการศกึษาและประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการอยา่งต่อเน่ือง 
   3. เพือ่ใหท้ราบความกา้วหน้าของการพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
   4. เพือ่รานงานระดบัคุณภาพและพฒันาการในดา้นคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
  วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 
   1. เพือ่ตรวจสอบยนืยนัสภาพจรงิในการดาํเนินงานของสถานศกึษาและประเมนิคุณภาพ
การศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา กรอบแนวทาง วธิกีารที ่สมศ. กาํหนด และสอดคลอ้งกบัระบบการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศกึษาและหน่วยงานตน้สงักดั  
   2. เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีช่ว่ยสะทอ้นความแตกต่างของแต่ละสถานศกึษาทีแ่สดงถงึอตัลกัษณ์ 
รวมทัง้มาตรการสง่เสรมิและการชีนํ้าสงัคมของสถานศกึษาตามนโยบายของภาครฐั 
   3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาโดยพจิารณาจากผลผลติ 
ผลลพัธแ์ละผลกระทบมากกวา่กระบวนการ 
   4. เพือ่สง่เสรมิใหส้ถานศกึษามกีารพฒันาคุณภาพและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในอยา่งต่อเน่ือง 
   5. เพือ่สง่เสรมิใหส้ถานศกึษามทีศิทางทีส่อดคลอ้งกนัในการประเมนิคุณภาพภายนอก
กบัการประเมนิคุณภาพภายใน 
   6. เพือ่สรา้งความรว่มมอืและเป้าหมายรว่มกนัระหวา่งหน่วยงานตน้สงักดัและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่เป็นการเชื่อมโยงการดาํเนินงานสูก่ารพฒันาคุณภาพรว่มกนั 
   7. เพือ่รายงานผลการประเมนิคุณภาพและเผยแพรผ่ลการประเมนิคุณภาพ และ
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการของสถานศกึษาอยา่งเป็นรปูธรรมต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสาธารณชน 
 1.3 ขัน้ตอนการประเมินคณุภาพภายนอก 
  กระบวนการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย
ขัน้ตอนการประเมนิ 3 ขัน้ตอน คอื ก่อนตรวจเยีย่ม ระหวา่งการตรวจเยีย่ม และหลงัการตรวจเยีย่ม 
ซึง่ทัง้ 3 ขัน้ตอนมคีวามสาํคญัและมคีวามเชื่อมโยงกนัซึง่จะสง่ผลต่อการประเมนิคุณภาพภายนอกทีม่ี
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ประสทิธภิาพ และจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศกึษา หน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
การนําไปใชพ้ฒันาสถานศกึษาตามมาตรฐานทีก่าํหนดดงัตารางต่อไปน้ี (สาํนกังานรบัรองมาตรฐาน และ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา.  2554: 84 – 86) 
 
ตาราง 1 ขัน้ตอนที ่1 ก่อนการตรวจเยีย่มสถานศกึษา 
 

ขัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ กจิกรรม คาํอธบิาย 
    

1 คณะผูป้ระเมนิ
ภายนอก 

 1. ประธานคณะผูป้ระเมนิภายนอกประชุมเพือ่ชีแ้จง
แนวทางการดาํเนินการ  พรอ้มมอบหมายงานใหผู้้
ประเมนิภายนอกแต่ละคนไดร้บัทราบเพื่อนําไป
ดาํเนินการวเิคราะห ์SAR 
2. คณะผูป้ระเมนิภายนอกดาํเนินการวเิคราะห ์SAR 
หรอืรายงานประจาํปี ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายพรอ้มสรปุ
ประเดน็การ  พจิารณา  เพื่อสง่มอบใหเ้ลขานุการคณะ
ผูป้ระเมนิภายนอกนําไปดาํเนินการจดัเตรยีมการ
ประชุมเตรยีมความพรอ้มต่อไป 

2 คณะผูป้ระเมนิ
ภายนอก 

 1. คณะผูป้ระเมนิภายนอกรว่มกนัวางแผนการ 
ตรวจเยีย่มและการประเมนิ 
2. กาํหนดตารางการปฏบิตังิาน และมอบหมายภาระ
งานใหผู้ป้ระเมนิภายนอกแต่ละคนอยา่งชดัเจน และ
นดัหมายวนัทีจ่ะไปตรวจเยีย่มสถานศกึษา  

3 คณะผูป้ระเมนิ
ภายนอก 

 1. คณะผูป้ระเมนิภายนอกแจง้สถานศกึษาก่อนเขา้
ประเมนิไมน้่อยกวา่ 1 สปัดาห ์ 
2. สถานศกึษารบัการประสานจากคณะผูป้ระเมนิ
ภายนอก เตรยีมเอกสารหลกัฐาน และความพรอ้มรบั
การประเมนิ 

    

 
 ทีม่า: สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา.  (2554).  คูม่อืการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ฉบบัสถานศกึษา พ.ศ. 2554 
(แกไ้ขเพิม่เตมิ พฤศจกิายน พ.ศ. 2554).  หน้า 84. 
 

 
 

 

ประธานคณะผูป้ระเมนิ
ภายนอก เรยีกประชุม
เพือ่มอบหมายงานให ้
ผูป้ระเมนิภายนอก 

คณะผูป้ระเมนิ
ภายนอกจดัการ

ประชุมเพือ่วางแผน
เตรยีมการกาํหนด 
การตรวจเยีย่ม 

แจง้สถานศกึษาเพือ่
เตรยีมความพรอ้ม   
รบัการประเมนิ 
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ตาราง 2 ขัน้ตอนที ่2 ระหวา่งการตรวจเยีย่มสถานศกึษา 
 

ขัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ กจิกรรม คาํอธบิาย 
    

1 คณะผูป้ระเมนิ
ภายนอก 

 คณะผูป้ระเมนิภายนอกเดนิทางไปยงั
สถานศกึษาตามกาํหนดวนัเวลาทีไ่ดน้ดัหมาย 
กบัสถานศกึษา ซึง่เวลาการประเมนิ
สถานศกึษาหน่ึงๆมกีาํหนดระยะเวลา 3 วนั 
 

2 คณะผูป้ระเมนิ
ภายนอก 

 ในวนัแรก คณะผูป้ระเมนิภายนอกจดัประชุม
ชีแ้จงแก่คณะผูบ้รหิารและบุคลากรของ
สถานศกึษา เพื่อใหท้ราบกระบวนการและ
วตัถุประสงคข์องการประเมนิ รวมทัง้แจง้ให้
ทราบเกีย่วกบัแผนและตารางการปฏบิตังิาน 
ตลอดจนการปฏบิตัตินของสถานศกึษา
ระหวา่งการตรวจเยีย่มและ สถานศกึษา
เตรยีมเอกสาร หลกัฐาน และความพรอ้มรบั
การประเมนิ 

3 คณะผูป้ระเมนิ
ภายนอก 

 1. คณะผูป้ระเมนิภายนอกทาํการประเมนิ
คุณภาพสถานศกึษาตามขอบขา่ยและประเดน็
ทีก่าํหนดไว ้
2. คณะผูป้ระเมนิภายนอกนําขอ้คน้พบหรอื
ขอ้มลูทีไ่ดท้ัง้หมดมาอภปิรายรว่มกนัเพื่อ
วเิคราะหผ์ลการประเมนิ 

4 คณะผูป้ระเมนิ
ภายนอก 

 คณะผูป้ระเมนิภายนอกนําเสนอขอ้สงัเกต
ดว้ยวาจาต่อองคป์ระชมุของสถานศกึษา 
เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็และตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูต่างๆ  และใหโ้อกาส
สถานศกึษาชีแ้จงในกรณีทีส่ถานศกึษาเหน็วา่
ขอ้สงัเกตยงัไมถ่กูตอ้ง ไมช่ดัเจนหรอืไม่
ครอบคลุมบางประเดน็ แลว้สรปุผลการ
ประเมนิเพือ่นําขอ้มลูไปเขยีนรายงานการ
ประเมนิคุณภาพภายนอก 

    

 
 ทีม่า: สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา.  (2554).  คูม่อืการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ฉบบัสถานศกึษา พ.ศ. 2554 
(แกไ้ขเพิม่เตมิ พฤศจกิายน พ.ศ. 2554).  หน้า 85. 

คณะผูป้ระเมนิภายนอก 
เดนิทางไปสถานศกึษา 

 

คณะผูป้ระเมนิภายนอก
ประชุมชีแ้จงวตัถุประสงค ์

ของการประเมนิพรอ้มแนว
ทางการประเมนิดาํเนินการ 

คณะผูป้ระเมนิภายนอก
ดาํเนินการประเมนิตามที่
ไดร้บัมอบหมาย 

คณะผูป้ระเมนิภายนอก
เสนอขอ้สงัเกตและ
สรปุผลการประเมนิ 
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ตาราง 3 ขัน้ตอนที ่3 หลงัการตรวจเยีย่มสถานศกึษา 
 

ขัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ กจิกรรม คาํอธบิาย 

    

1 คณะผูป้ระเมนิ
ภายนอก 

 1. คณะผูป้ระเมนิภายนอกรว่มกนัจดัทาํ(รา่ง)รายงาน
ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษาจาก
ขอ้มลูหลกัฐานต่างๆ ทัง้หมดทีร่วบรวมได ้ตามกรอบ
ของ สมศ. 
2. คณะผูป้ระเมนิภายนอกเสนอ (รา่ง )รายงานผลการ
ประเมนิคุณภาพภายนอกต่อสถานศกึษาภายใน 20 
วนั นบัจากวนัสดุทา้ยของการตรวจ ประเมนิฯ เพือ่ให้
สถานศกึษาพจิารณารบัรอง (รา่ง) รายงานการ
ประเมนิ ฯ 
3. สถานศกึษาไดร้บั (รา่ง) รายงานผลการประเมนิ
และพจิารณารบัรอง (รา่ง) รายงานผลการประเมนิ 
ภายใน 20 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บั หากพน้กาํหนดเวลา
ดงักล่าวจะถอืวา่สถานศกึษายอมรบั (รา่ง) รายงานผล
การประเมนิโดยไมม่ขีอ้โตแ้ยง้ 

2 สมศ./คณะ 
ผูป้ระเมนิภายนอก 

 1. คณะผูป้ระเมนิภายนอกจดัสง่ (รา่ง) รายงานผล
การประเมนิ ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากสถานศกึษาให ้
ผูป้ระเมนิอภมิานภายนอกตรวจอ่าน 
2. คณะผูป้ระเมนิภายนอกปรบัแกร้ายงานผลการ
ประเมนิ ตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมนิอภมิาน
ภายนอก พรอ้มจดัสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์มายงั สมศ.  

3 สมศ.  สมศ. พจิารณารบัรองมาตรฐานพรอ้มจดัสง่
สถานศกึษาและตน้สงักดั 
 
 

4 สมศ.  1. สมศ.จดัทาํรายงานผลการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกต่อคณะรฐัมนตร ี รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงศกึษาธกิาร  รวมทัง้เผยแพรร่ายงาน
ดงักล่าวต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสาธารณชน 
2. ในกรณทีีผ่ลการประเมนิภายนอกของสถานศกึษา
ใดไมไ่ดม้าตรฐานตามทีก่าํหนดให ้สมศ.จดัทาํ
ขอ้เสนอแนะการปรบัปรงุแกไ้ขต่อหน่วยงาน 
ตน้สงักดั เพือ่ใหส้ถานศกึษาปรบัปรงุแกไ้ขภายใน
เวลาทีก่าํหนด 

    

 
 ทีม่า: สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา.  (2554).  คูม่อืการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ฉบบัสถานศกึษา พ.ศ. 2554 
(แกไ้ขเพิม่เตมิ พฤศจกิายน พ.ศ. 2554).  หน้า 86. 

คณะผูป้ระเมนิภายนอกจดัสง่  
(รา่ง)รายงานผลการประเมนิให ้    
ผูป้ระเมนิอภมิานภายนอก 

คณะผูป้ระเมนิภายนอกจดัทาํ(รา่ง)
รายงานผลการประเมนิเพือ่สง่ให้
สถานศกึษาพจิารณา 

สมศ. พจิารณารบัรอง
รายงาน และพจิารณารบัรอง
มาตรฐานสถานศกึษา 

สมศ. รายงานผลการ
ประเมนิคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษา
ประจาํปี 
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 1.4 ความสมัพนัธร์ะหว่างการประกนัคณุภาพภายในกบัการประเมินคณุภาพภายนอก 
  แมว้า่การประกนัคุณภาพภายในจะเป็นการดาํเนินการของสถานศกึษา สว่นการประเมนิ
คุณภาพภายนอก ไดก้าํหนดใหม้กีารดาํเนินการโดยหน่วยงานภายนอกคอื สาํนกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) หรอื สมศ. แต่การประกนัคุณภาพทัง้ 2 ประเภทน้ี 
มคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนั ดงัที ่สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา  (2554: 11 – 12) 
ไดก้ล่าวไวว้า่ 
  ตามมาตรา 48 ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2545 ระบุวา่ “ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา
และใหถ้อืวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการบรหิารการศกึษาทีต่อ้งดาํเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง” ในขณะที ่มาตรา 49 ของพระราชบญัญตัฉิบบัเดยีวกนัระบุถงึการประเมนิคุณภาพภายนอก
ไวว้า่ “ใหม้สีาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา มฐีานะเป็นองคก์ารมหาชนทาํ
หน้าทีพ่ฒันาเกณฑ ์วธิกีารประเมนิคุณภาพภายนอก และทาํการประเมนิผลการจดัการศกึษา เพือ่ให้
มกีารตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษา” 
 จากขอ้มลูขา้งตน้จะเหน็วา่การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการ
บรหิารการศกึษาปกตทิีต่อ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมกีารควบคุมดแูลปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพ 
มกีารตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนินงาน เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาปรบัปรงุคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ดว้ยเหตุน้ีระบบการประกนัคุณภาพภายในจงึตอ้งดแูลทัง้ปจัจยันําเขา้ กระบวนการ 
และผลผลติหรอืผลลพัธ ์ ซึง่ต่างจากการประเมนิคุณภาพภายนอกทีเ่น้นการประเมนิผลการจดัการศกึษา 
ดงันัน้ ความเชื่อมโยงระหวา่งการประกนัคณุภาพภายในกบัการประเมนิคุณภาพภายนอกจงึเป็นสิง่จาํเป็น 
โดยไดเ้ชื่อมโยงใหเ้หน็จาก ภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการประกนัคุณภาพภายในกบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 

 
 ทีม่า: สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา.  (2554).  คูม่อืการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ฉบบัสถานศกึษา พ.ศ. 2554 
(แกไ้ขเพิม่เตมิ พฤศจกิายน พ.ศ. 2554).  หน้า 12. 
 
 
 จากภาพประกอบ 2 จะเหน็วา่ เมื่อสถานศกึษามกีารดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในแลว้ 
จาํเป็นตอ้งจดัทาํรายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน ซึง่เป็นผลจากการประกนัคุณภาพ
ภายในหรอืเรยีกวา่ รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) เพื่อนําเสนอคณะกรรมการสถานศกึษา หน่วยงาน
ตน้สงักดั หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดงักล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยง
ระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา การตดิตามตรวจสอบโดยหน่วยงานตน้สงักดั และ
การประเมนิคุณภาพภายนอก โดย สมศ. ดงันัน้ สถานศกึษาจาํเป็นตอ้งจดัทาํรายงานการประเมนิตนเอง
ทีม่คีวามลุ่มลกึ สะทอ้นภาพทีแ่ทจ้รงิของสถานศกึษาในทุกองคป์ระกอบคุณภาพ 
 จากทีก่ล่าวมาแสดงวา่ หากสถานศกึษา มกีารดาํเนินงานประกนัคณุภาพภายในทีเ่ขม้แขง็
และเป็นสว่นหน่ึงของการจดัการศกึษา จะทาํใหส้ถานศกึษามคีวามพรอ้มเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพ
ภายนอก ซึง่สอดคลอ้งกบั สถาพร ศรมีว่ง (2545: 19) ทีก่ล่าววา่ หากสถานศกึษาดาํเนินการประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษาเป็นปกต ิและต่อเน่ืองทุกปี จะเป็นการเตรยีมพรอ้มรองรบัการประเมนิ และ
รบัรองคุณภาพการศกึษาจากองคก์รภายนอกทีจ่ะมาประเมนิทุก 5 ปี ไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยไมต่อ้งสรา้ง
ภาพหรอืวติกกงัวลใดๆ จากการประเมนิ 
 

การปฏบิตังิาน 
ของ 

สถานศกึษา 

การประเมนิ
ตนเองของ 
สถานศกึษา 

(ทุกปี) 

รายงานประจาํปี (SAR) 

ตดิตามตรวจสอบ 
โดยตน้สงักดัทุก 3 ปี ขอ้มลูป้อนกลบั 

การประกนัคณุภาพภายใน 

การประเมนิโดย 
สมศ. (อยา่งน้อย 
1 ครัง้ ในทุก 5 ปี) 

รายงานผล 
การประเมนิ 

คณะรฐัมนตร ี
รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงศกึษาธกิาร 
สาํนกังบประมาณ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
และสาธารณชน 

การประเมินคณุภาพภายนอก 

ขอ้มลูป้อนกลบั 
ตน้สงักดั/
สถานศกึษา 

กาํหนดนโยบาย/
งบประมาณ 
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2.  การจดัการศึกษาและการดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศึกษา  
 ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา และการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ
การศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดงัน้ี 
 2.1 การจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัลพบรีุ 
  โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีอยูใ่นการบรหิารของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 5 ซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที ่4 จงัหวดั ไดแ้ก่ ลพบุร ีสงิหบุ์ร ีอา่งทอง และชยันาท โดย
ทางสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 มวีสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าประสงคใ์นการจดั 
การศกึษาดงัน้ี (สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5.  2554: ออนไลน์) 
  วิสยัทศัน์ 
   สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาการศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 (ชยันาท ลพบุร ีสงิหบุ์ร ี
อา่งทอง) เป็นแกนนําในการยกระดบัคุณภาพการศกึษาใหม้คีุณภาพมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ
ยกระดบัสูโ่รงเรยีนมาตรฐานสากล ภายในปีการศกึษา 2558 ดว้ยการบรหิารจดัการแบบมสีว่นรว่ม
ของทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
  พนัธกิจ 
   1. พฒันาระบบบรหิารของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาการศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 
(ชยันาท ลพบุร ีสงิหบุ์ร ีอา่งทอง) ใหม้ปีระสทิธภิาพ เอือ้ต่อการยกระดบัคุณภาพการศกึษามธัยมศกึษา
ในเขตความรบัผดิชอบ 
   2. สง่เสรมิ สนบัสนุน ประสานงานกบัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
และทุกภาคสว่น เพือ่พฒันาการบรหิารจดัการโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาใหม้คีวามเขม้แขง็ ตามแนวทาง 
การกระจายอาํนาจสูส่ถานศกึษา 
   3. สง่เสรมิ สนบัสนุน ประสานงานกบัทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งและดาํเนินการ เพือ่
พฒันาครใูหจ้ดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   4. สง่เสรมิสนบัสนุน ประสานงานกบัทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในพืน้ทีใ่นความรบัผดิชอบ 
   5. สง่เสรมิ สนบัสนุนและประสานงานกบัทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่พฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน ยกระดบัมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนในเขตรบัผดิชอบ และพฒันาสูม่าตรฐาน 
สากลสาํหรบัสถานศกึษาทีม่คีวามพรอ้ม 
   6. สง่เสรมิ สนบัสนุน และรว่มมอืกบัเครอืขา่ยการนิเทศการมธัยมในการนิเทศ ตดิตาม 
ประเมนิผลและรายงานผลการพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนในเขตความรบัผดิชอบใหม้ปีระสทิธผิล 
ประสทิธภิาพและคุณภาพ 
   7. จดักระบวนการ หรอืกจิกรรมใหน้กัเรยีน คร ูผูบ้รหิารคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 ไดแ้ลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละสรา้งความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั เพือ่รว่มกนัพฒันาการจดัการศกึษาใหม้คีณุภาพอยา่งต่อเน่ือง 
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   8. เผยแพร ่ประชาสมัพนัธ ์กจิกรรมของการจดัการมธัยมศกึษาต่อสาธารณชน ดว้ย
วธิกีาร และรปูแบบทีห่ลากหลายอยา่งต่อเน่ือง 
  เป้าประสงค ์
   1. สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 มกีารบรหิารจดัการทีด่ ี มี
ประสทิธภิาพภายใตข้อ้มลูสารสนเทศทีเ่ชื่อถอืได ้ 
   2. กระบวนการบรหิารจดัการโรงเรยีน และการพฒันาคุณภาพนกัเรยีนของโรงเรยีน
ในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 มปีระสทิธผิลประสทิธภิาพและคุณภาพมากขึน้ 
   3. โรงเรยีนทกุโรงเรยีนไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายใน และ
โรงเรยีนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ผา่นการประเมนิมาตรฐาน สมศ. ในระดบัด ี
   4. นกัเรยีนมผีลการทดสอบขัน้พืน้ฐานระดบัชาต ิ(O-NET) และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ตามหลกัสตูรสงูขึน้ บรรลุเป้าหมายทีก่าํหนด 
   5. โรงเรยีนรบัมธัยมศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัสงิหบุ์ร ี ลพบุร ี ชยันาท และอ่างทอง 
ทุกโรงเรยีน ยกระดบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานสงูขึน้ในระดบัดทีุกมาตรฐานและพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ
สาํหรบัโรงเรยีนทีม่คีวามพรอ้ม 
   6. นกัเรยีนไดร้บัโอกาสในการพฒันาทางการศกึษาอยา่งทัว่ถงึ ครอบคลุมและเตม็
ตามศกัยภาพ ทัง้น้ีมกีลยทุธแ์ละจุดเน้นในการดาํเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
  กลยทุธ ์
   1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตามหลกัสตูรและสง่เสรมิ
ความสามารถทางเทคโนโลยเีพือ่เป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรู ้ 
   2. ปลกูฝงัคุณธรรม ความสาํนึกในความเป็นชาตไิทย และวถิชีวีติตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
   3. ขยายโอกาสทางการศกึษาใหท้ัว่ถงึ ครอบคลุม ผูเ้รยีนไดร้บัโอกาสในการพฒันา
เตม็ศกัยภาพ 
   4. พฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาทัง้ระบบ ใหส้ามารถจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง
มคีุณภาพ 
   5. พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา เน้นการมสีว่นรว่มจากทุกภาคสว่น 
  จดุเน้น 
   1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 5 กลุ่มสาระวชิาหลกั เพิม่ขึน้อยา่งน้อยรอ้ยละ 4  
   2. เพิม่ศกัยภาพนกัเรยีนในดา้นภาษา ดา้นคณติศาสตร ์ดา้นวทิยาศาสตร ์และดา้น
เทคโนโลย ีเพือ่พฒันาสูม่าตรฐานสากล 
   3. นกัเรยีนทุกคนมคีวามสาํนึกในความรกัชาต ิ
   4. สรา้งทางเลอืกในการเรยีนรูท้ีเ่น้นใหน้กัเรยีนทุกคนเขา้ถงึโอกาสทางการศกึษา
อยา่งทัว่ถงึ ลดอตัราการออกกลางคนั และเพิม่อตัราการศกึษาต่อและประกอบสมัมาชพี 
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   5. สง่เสรมิการจดัการศกึษาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยขยายผลโรงเรยีน
พอเพยีงตน้แบบเพิม่ขึน้ 
   6. นกัเรยีน คร ูและโรงเรยีนไดร้บัการพฒันาเตรยีมความพรอ้มสูม่าตรฐานสากล 
   7. โรงเรยีนทุกโรงเรยีนผา่นการรบัรองมาตรฐานการศกึษามรีะบบประกนัคุณภาพ 
ภายในทีเ่ขม้แขง็และผา่นการรบัรองจากการประเมนิคณุภาพภายนอก 
   8. สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 (ชยันาท ลพบุร ีสงิหบุ์ร ีอา่งทอง) 
ผา่นการประเมนิคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 จงัหวดัลพบุร ีมโีรงเรยีนมธัยมศกึษาในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 
จาํนวน 25 โรงเรยีน โดยมจีาํนวนผูบ้รหิารและครผููส้อน ทัง้ขา้ราชการ พนกังานของรฐั และอตัราจา้ง 
ในปีการศกึษา 2555 จาํแนกตามขนาดจากเกณฑข์องสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศกึษา (สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา.  2554: 62) ดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 จาํนวนผูบ้รหิารและครผููส้อนทัง้ขา้ราชการ พนกังานของรฐัและอตัราจา้งของโรงเรยีน มธัยมศกึษา  
     จงัหวดัลพบุร ี ในปีการศกึษา 2555 จาํแนกตามขนาดโรงเรยีน 
 

จาํนวนบุคลากร (คน) 
ขนาดโรงเรยีน โรงเรยีน 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน 
    

เลก็ ยางรากวทิยา 1  16  
 บา้นเบกิวทิยาคม 1  12  
 บา้นขอ่ยวทิยา 1  10  
 ขนุรามวทิยา 0  14  
      

กลาง เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์ลพบุร ี 1  26  
 โคกสลุงวทิยา 1  21  
 โคกตูมวทิยา 2  24  
 ลาํสนธวิทิยา 2  30  
 สระโบสถว์ทิยาคาร 2  25  
 ทา่หลวงวทิยาคม 2  31  
 ทา่วุง้วทิยาคาร 2  42  
 ดงตาลวทิยา 2  34  
 ชยับาดาลพทิยาคม 3  35  
 จุฬาภรณราชวทิยาลยั ลพบุร ี 5  78  
 โคกเจรญิวทิยา 2  28  
 บา้นชวีทิยา 2  25  
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จาํนวนบุคลากร (คน) 
ขนาดโรงเรยีน โรงเรยีน 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน 
    

ใหญ่ พฒันานิคม 2  67  
 โคกสาํโรงวทิยา 3  94  
 บา้นหมีว่ทิยา 4  78  
 โคกกะเทยีมวทิยาลยั 3  58  
 ปิยะบุตร ์ 2  46  
 หนองมว่งวทิยา 2  39  
      

ใหญ่พเิศษ พระนารายณ์ 5  142  
 พบิลูวทิยาลยั 5  160  
 ชยับาดาลวทิยา 6  88  
      

 รวม 61  1,223  
      

 
 ทีม่า:  สาํนกับรหิารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย.  (2555).  สรปุขอ้มลูบุคลากรแยกตาม
ตําแหน่ง จงัหวดัลพบุร.ี  (ออนไลน์). 
 
 
 สาํหรบักลไกการบรหิารจดัการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี ไดด้าํเนินงาน
ตามกลไกการบรหิารโรงเรยีนทัง้ 4 ดา้น ตามขอบขา่ยและภารกจิการบรหิารโรงเรยีนสงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นนิตบุิคคล ไดแ้ก่ การบรหิารวชิาการ การบรหิารงบประมาณ  
การบรหิารงานบุคคล และการบรหิารทัว่ไป (สาํนกับรหิารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย.  2552: 2) 
ซึง่ประกอบดว้ยเรือ่งต่างๆ ดงัน้ี 
  1. งานแผนงานและประกนัคณุภาพ 
  2. งานวชิาการ 
  3. งานกจิการนกัเรยีน 
  4. งานบุคคล 
  5. งานธุรการ 
  6. งานการเงนิและพสัดุ 
  7. งานบรกิารอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม 
  8. งานชุมชนและภาคเีครอืขา่ย 
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 2.2 การดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัลพบรีุ 
  โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีไดร้บัการสง่เสรมิจากสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 5 ใหพ้ฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาใหเ้ขม้แขง็เพือ่การปรบัปรุง
พฒันาคุณภาพภายในสถานศกึษาเองและเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกโดยดาํเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษา ใน 8 ดา้น ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการประกนัคุณภาพ
ภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีป่รากฏในกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประกนั
คุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ซึง่ประกาศใชแ้ทนกฎกระทรวงฉบบัเดมิ (พ.ศ. 2546) เพือ่ใหก้ารประกนั
คุณภาพภายในมคีวามสอดคลอ้ง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการประเมนิคุณภาพภายนอก โดยมี
การดาํเนินงานใน 8 ดา้น (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2553ก: 12 – 22) ดงัน้ี  
  1. การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   “มาตรฐานการศกึษา” เป็นขอ้กาํหนดเกีย่วกบัคุณลกัษณะ คุณภาพทีพ่งึประสงค ์และ
มาตรฐานทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในสถานศกึษาทุกแหง่ และเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทยีบเคยีง สาํหรบัการสง่เสรมิ 
และกาํกบัดแูลการตรวจสอบ การประเมนิผล และการประกนัคุณภาพทางการศกึษา มาตรฐานการศกึษา
ทีม่อียูใ่นปจัจุบนัมหีลายระดบั เชน่ มาตรฐานการศกึษาของชาต ิมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐาน
การศกึษาปฐม มาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา อกีทัง้ 
ยงัมกีารกาํหนดมาตรฐานขึน้หลายประเภท เชน่ มาตรฐานการแนะแนว มาตรฐานระบบการดแูลชว่ยเหลอื
นกัเรยีน มาตรฐานลกูเสอืและเนตรนาร ีมาตรฐานการบรหิารและการจดัการศกึษาโดยใชส้ถานศกึษา
เป็นฐาน เป็นตน้ แต่หากพจิารณาอยา่งถีถ่ว้น จะเหน็วา่ มาตรฐานทัง้หลายนัน้มวีตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
และมเีป้าหมายคอื คุณภาพผูเ้รยีนเป็นสาํคญัทัง้นัน้ 
   ตามกฎกระทรวงไดก้าํหนดไวว้า่ การกาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษานัน้
ตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา และมาตรฐาน
การศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารกาํหนด และตอ้งครอบคลุมสาระการเรยีนรู ้
และกระบวนการเรยีนรู ้รวมทัง้คาํนึงถงึศกัยภาพของผูเ้รยีน ชุมชน และทอ้งถิน่ดว้ย ดงันัน้ สถานศกึษา 
จงึตอ้งวเิคราะหม์าตรฐานการศกึษาของชาต ิมาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้
ระดบัปฐมวยั มาตรฐานของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มาตรฐานคุณภาพผูเ้รยีนตามหลกัสตูรของ
สถานศกึษา นโยบายของหน่วยงานสว่นกลาง คุณลกัษณะพเิศษของผูเ้รยีนทีส่ถานศกึษา ทอ้งถิน่ และ
ชุมชนคาดหวงั เชน่ ความมสีาํนึกรกับา้นเกดิ การเป็นยวุเกษตรกร การอนุรกัษ์อาชพีทอ้งถิน่/พืน้บา้น 
การมทีกัษะในอาชพี (อาชพีใดอาชพีหน่ึง) ความสามารถเฉพาะทางดา้นใดดา้นหน่ึง เป็นตน้ นํามาสงัเคราะห์
หลอมรวมกาํหนดเป็นมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา อยา่งไรกต็าม สถานศกึษาตอ้งพงึตระหนกั
เสมอวา่ มาตรฐานทีเ่กีย่วกบัคุณภาพผูเ้รยีนเป็นเป้าหมายสงูสดุในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  
   มาตรฐานการศกึษาทีส่ถานศกึษากาํหนดขึน้นัน้ควรมกีารระบุตวัชีว้ดัทีเ่ป็นองคป์ระกอบ
ของมาตรฐานนัน้ๆ ใหช้ดัเจน เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกและความเขา้ใจตรงกนัในการวดัและประเมนิ และ
การสือ่สารกบัผูเ้กีย่วขอ้ง ในการกาํหนดมาตรฐานนัน้ ควรประกอบดว้ยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการจดั
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การศกึษาของสถานศกึษาแหง่นัน้ๆ บุคคลทีม่สีว่นรว่มในการกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและคณาจารย ์คณะกรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง ผูนํ้าชุมชน นกัปราชญ/์
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ผูท้รงคุณวุฒจิากมหาวทิยาลยั/แหลง่ความรูใ้กลเ้คยีง เจา้ของกจิการ/สถานประกอบการ
ในชุมชน บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเหล่าน้ี ควรอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมสีว่นรว่มในการกาํหนดคุณภาพผูเ้รยีน เมื่อ
ทุกคนทีเ่กีย่วขอ้งเหน็พอ้งตอ้งกนัในคุณภาพผูเ้รยีน ตามมาตรฐานทีร่ว่มกนักาํหนด จงึมคีวามเตม็ใจ
และยนิดทีีจ่ะผลกัดนั สนบัสนุน และทาํงานรว่มกบัสถานศกึษาใหพ้ฒันาไปสูเ่ป้าหมายไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็
และยัง่ยนื 
  2. การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
   แผน (Plan)  เป็นเอกสารทีแ่สดงโครงการ กจิกรรม วธิกีารทีไ่ดผ้า่นการคดิมาแลว้
ล่วงหน้า โดยผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งอยา่งละเอยีดรอบคอบ สาํหรบัเป็นเครื่องชีนํ้าการดาํเนินการใดๆ ทีส่อดรบั
กบัเป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ขององคก์ร การวางแผนมกัมกีารกาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และ
กรอบเวลาของการดาํเนินการตามแผนอยา่งชดัเจน ในสถานศกึษาตอ้งมกีารจดัทาํแผน 2 ประเภท คอื 
    1. แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ซึง่เป็นแผนทีม่รีอบระยะเวลา
การพฒันาทีมุ่ง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา อาจเป็นแผน 3 ปี แผน 4 ปี หรอื
แผน 5 ปี แลว้แต่ความเหมาะสมตามบรบิทของสถานศกึษา แผนประเภทน้ีจะสะทอ้นกระบวนการ
วางแผนเชงิกลยทุธท์ีจ่ะใชใ้นการพฒันาหรอืปรบัปรงุเพือ่นําไปสูเ่ป้าหมาย ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน
ทีว่างไว ้(Strategic Plan / Improvement Plan) 
    2. แผนปฏบิตักิารประจาํปี (Action Plan/Operation plan) ซึง่แตกออกมาจาก
แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา เพือ่การดาํเนินงานเป็นรายปี แผนปฏบิตักิาร
ประจาํปีแต่ละปีควรมจุีดเน้นทีช่ดัเจน เป็นรปูธรรม นอกจากความชดัเจนในการดาํเนินกจิกรรมตาม
กรอบเวลา สถานที ่งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบแลว้ สถานศกึษาตอ้งกาํหนดกจิกรรมการตดิตามตรวจสอบ
การดาํเนินงาน ความกา้วหน้าของการดาํเนินงาน การปรบัปรงุแกไ้ขเพือ่ใหก้ารดาํเนินงานมปีระสทิธภิาพ 
ราบรืน่ คล่องตวั มกีารประเมนิตนเอง อนันําไปสูก่ารไดข้อ้มลูสารสนเทศเพือ่นําไปเขยีนรายงานประจาํปี
ทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษาต่อไป 
   การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ตอ้งผา่นการคดิและวเิคราะห์
เชงิกลยทุธม์าแลว้อยา่งรอบดา้นและรอบคอบ โดยอาจใชว้ธิ ีSWOT Analysis, Balanced Scorecard 
หรอืวธิกีารอื่นๆ ทีส่ถานศกึษาเหน็วา่ เหมาะสม สาํหรบัเป็นเขม็ทศิชีนํ้าการดาํเนินงานตามกลยทุธ์
เพือ่นําไปสูก่ารบรรลุตามวสิยัทศัน์ และมาตรฐานการศกึษาทีส่ถานศกึษาวางเป้าหมายไว ้ สว่นการจดัทาํ
แผนปฏบิตักิารประจาํปีจะมกีารระบุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย การจดัสรรทรพัยากร และกรอบเวลาของ
การดาํเนินงานตามแผนอยา่งชดัเจน 
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   ในการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา สถานศกึษาสามารถตรวจสอบ
ตนเองไดว้า่ เป็นแผนพฒันาทีม่คีุณภาพหรอืไม ่ โดยพจิารณาจากประเดน็ทีก่ฎกระทรวงกาํหนดให้
ตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 
    1. ศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการทีจ่าํเป็นของสถานศกึษาอยา่งเป็นระบบ 
    2. กาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย และความสาํเรจ็ของการพฒันา ไวอ้ยา่ง
ชดัเจน และเป็นรปูธรรม 
    3. กาํหนดวธิดีาํเนินงานทีม่หีลกัวชิา ผลการวจิยั หรอืขอ้มลูเชงิประจกัษ์ทีอ่า้งองิ
ได ้ ใหค้รอบคลุมการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาดา้นการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้กระบวนการเรยีนรู ้
การสง่เสรมิการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล การพฒันาบุคลากร และการบรหิารจดัการ เพื่อนําไปสู่
มาตรฐานการศกึษาทีก่าํหนดไว ้
    4. กาํหนดแหล่งวทิยาการภายนอกทีใ่หก้ารสนบัสนุนทางวชิาการ 
    5. กาํหนดบทบาทหน้าทีใ่หบุ้คลากรของสถานศกึษาและผูเ้รยีนรบัผดิชอบและ
ดาํเนินงานตามทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
    6. กาํหนดบทบาทหน้าทีแ่ละแนวทางการมสีว่นรว่มของบดิา มารดา ผูป้กครอง 
และองคก์รชุมชน 
    7. กาํหนดการใชง้บประมาณและทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
    8. จดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปี 
   ในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาในทศวรรษหน้านัน้ สถานศกึษาตอ้งใหค้วามสาํคญั
กบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ตอ้งเขา้ใจบรบิทและความตอ้งการของสถานศกึษาเอง โดย
การวเิคราะหค์วามตอ้งการจาํเป็นภายใตส้ถานการณ์ทีเ่ป็นอยู ่ มขีอ้มลูเชงิประจกัษ์ทีอ่า้งองิได ้ ทัง้ผล
การประเมนิตนเอง ผลการประเมนิภายนอก ผลการประเมนิระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ผลการทดสอบ
ระดบัชาต ิ รวมทัง้ผลการวจิยัจากการทาํวจิยัชัน้เรยีนของครแูต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูเ้ป็นขอ้มลูประกอบ 
การวางแผน โครงการ/กจิกรรมหรอืนวตักรรมทีนํ่ามาใชส้อดคลอ้งกบัการแกป้ญัหาและความตอ้งการ 
ใชแ้หล่งวทิยาการทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงใหเ้ป็นประโยชน์ และทีส่าํคญัมากทีสุ่ดประการหน่ึงคอื บุคคลทุกฝา่ย
ทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งมจีติสาํนึกรว่มในการจดัการศกึษาใหถ้งึเป้าหมายทีห่วงัไวร้ว่มกนั 
  3. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
    การพฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุตามมาตรฐานทีส่ถานศกึษากาํหนดไว ้ มคีวามจาํเป็น
อยา่งยิง่ทีต่อ้งจดัระบบการบรหิารสถานศกึษาและระบบสารสนเทศเพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ ดงัน้ี 
   3.1 การจดัระบบบรหิารสถานศกึษา 
    สถานศกึษาสามารถจดัระบบบรหิารโดยอาศยัแนวคดิ ทฤษฎ ี หรอืผลงานวจิยั
ทีม่คีวามเหมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษา โดยเน้นการมสีว่นรว่มของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย ใช้
เทคนิคการบรหิารและการจดัการใหส้ามารถดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย เชน่ การใชว้งจรการพฒันา
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คุณภาพ (PDCA : Plan Do Check Act) ของเดมิง่ (Deming Cycle) การบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็น
ฐาน (SBM) การบรหิารแบบ TQM เป็นตน้  
     การจดัโครงสรา้งการบรหิารสถานศกึษา ควรจดัใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของ
สถานศกึษา และหน่วยงานตน้สงักดัทีม่กีารแบ่งงานเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การบรหิารงานวชิาการ การบรหิาร 
งานงบประมาณ การบรหิารงานบุคคล และการบรหิารงานทัว่ไป ทัง้น้ี การบรหิารงานตามโครงสรา้ง
ของสถานศกึษา สถานศกึษาทีม่ขีนาดใหญ่หรอืใหญ่พเิศษจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมคีณะกรรมการหลายระดบั 
หลายฝา่ย นบัตัง้แต่ระดบับรหิาร/อาํนวยการ ระดบักลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ระดบัชัน้ หรอืมกีารตัง้คณะทาํงาน
เฉพาะขึน้เพื่อรบัผดิชอบงานเป็นคราวๆ ไป สถานศกึษาขนาดกลาง ซึง่ดจูะมคีวามคล่องตวัมากทีสุ่ด
กจ็าํเป็นตอ้งมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ กาํหนดผูร้บัผดิชอบงานทีเ่หมาะสม เน้นการทาํงานรว่มกนั
เป็นทมีใหม้ากทีส่ดุ สาํหรบัสถานศกึษาขนาดเลก็ควรเน้นลกัษณะการทาํงานแบบบรูณาการ เชน่ รวม
งานวชิาการและงานงบประมาณไวด้ว้ยกนั เพราะทุกงานตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการใชเ้งนิ หรอืรวมงาน
วชิาการกบังานบุคลากร เพราะการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนตอ้งเกีย่วขอ้งกบัคร ู ครทูุกคน
ตอ้งทาํงานบรหิารทัว่ไปได ้เป็นตน้ การทาํงานในรปูคณะกรรมการอาจมคีวามจาํเป็นน้อยมากสาํหรบั
สถานศกึษาขนาดเลก็เพราะบุคลากรมอียูเ่พยีงไมก่ีค่น ดงันัน้ ทุกคนจงึตอ้งมแีผนการทาํงานของตนเอง
ควบคูก่บัแผนการสอนดว้ย เพือ่เป็นการตรวจสอบการทาํงานเป็นระยะตามวงจรคุณภาพ มกีารปรบัปรงุ
งานทนัท่วงท ีไม่ทาํใหง้านคัง่คา้ง จงึมเีวลาใหก้บัการพฒันาการเรยีนการสอนไดเ้ตม็ที ่
   1.2 การจดัระบบสารสนเทศ 
    สถานศกึษาควรมกีารจดัระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู ่ ครอบคลุมและเพยีงพอ
ต่อการนําไปใชใ้นการวางแผนการจดัการศกึษา สบืคน้ไดง้า่ยและรวดเรว็ ผูร้บัผดิชอบดแูลสารสนเทศ
ของสถานศกึษาตอ้งทาํงานอยา่งมรีะบบ โดยมกีารกาํหนดกรอบการเกบ็ขอ้มลูเฉพาะทีจ่าํเป็น วางแผน 
การเกบ็ขอ้มลูซึง่ตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากบุคลากรทุกฝา่ย สรา้งความเขา้ใจใหทุ้กฝา่ยความตระหนกั
ถงึความจาํเป็นในการเกบ็ขอ้มลูและสารสนเทศเพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง ขอ้มลู
และสารสนเทศทัง้หลายลว้นตอ้งไดจ้ากครแูละบุคลากรทุกคนในสถานศกึษาทัง้สิน้ เมือ่มคีวามเขา้ใจ
ทีถู่กตอ้ง การไดม้าซึง่ขอ้มลูกจ็ะมคีวามถูกตอ้ง และไดข้อ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนั  ขอ้มลูและสารสนเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษามหีลายดา้น เชน่ ขอ้มลูและสารสนเทศ
เกีย่วกบัผูเ้รยีน วธิกีาร/รปูแบบ/นวตักรรมการจดัการเรยีนการสอนของคร ู วธิกีาร/รปูแบบการบรหิาร
จดัการของสถานศกึษา การมสีว่นรว่มพฒันาการจดัการศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษา สถติแิละ
ผลการใชแ้หลง่เรยีนรูใ้นและนอกสถานศกึษา วธิกีาร/จาํนวนครัง้/จาํนวนโครงการทีส่ถานศกึษา และ
ชุมชนรว่มกนัพฒันาเพือ่สรา้งใหเ้กดิองคก์รแหง่การเรยีนรูใ้นชุมชน เป็นตน้ แต่อยา่งไรกต็าม ขอ้มลู
และสารสนเทศทีน่บัวา่มคีวามสาํคญัและจาํเป็นทีส่ดุคอื ขอ้และสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัผูเ้รยีน สถานศกึษา
จะตอ้งจดัเกบ็ขอ้มลูและสารสนเทศเกีย่วกบัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล และตอ้งทาํใหเ้ป็นปจัจุบนัในทกุภาคเรยีน 
เพือ่การวางแผนและปรบัปรงุการดาํเนินงานไดท้นัเหตุการณ์ การมรีะบบขอ้มลูและสารสนเทศ จงึจะ
นบัวา่ ไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้รงิ 
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    การจดัเกบ็ขอ้มลูและสารสนเทศ สามารถจดัเกบ็ในรปูของแฟ้มเอกสาร หรอื
จดัเกบ็โดยใชร้ะบบต่างๆ จากคอมพวิเตอร ์ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัจาํนวนผูเ้รยีนและบุคลากรของสถานศกึษา 
ปจัจุบนัสถานศกึษาขนาดใหญ่ใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยในการบนัทกึขอ้มลู ประมวลผล แลว้สรปุเป็นสารสนเทศ
เพือ่การใชง้านไดท้นัท ีเชน่เดยีวกนั สถานศกึษาขนาดกลางและขนาดเลก็ซึง่มบุีคลากรไมเ่พยีงพอควรใช้
คอมพวิเตอรใ์นการเกบ็ขอ้มลูและสารสนเทศเชน่เดยีวกนั เทคโนโลยคีอมพวิเตอรช์ว่ยลดภาระในเรือ่งน้ี
ไดอ้ยา่งมาก 
  4. การดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
   แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษานัน้ เปรยีบเสมอืนเขม็ทศิชีท้างการทาํงาน
เพือ่ใหท้กุคนทุกฝา่ยมเีป้าหมายและแนวทางการดาํเนินงานทีไ่มข่ดัแยง้กนั แต่แผนจะไมม่คีวามหมาย
ถา้การดาํเนินงานของบุคลากรในสถานศกึษาไมด่าํเนินงานตามแผน ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ภีาวะผูนํ้า
ทางวชิาการควบคูก่บัการบรหิารจดัการดว้ยระบบคุณภาพและระบบคณุธรรม ยอ่มสรา้งคนทีม่คีณุภาพ
ใหเ้กดิขึน้ไดไ้มย่ากนกั ผูบ้รหิารจะทาํหน้าทีจ่ดัสิง่อาํนวยความสะดวก สนบัสนุนทรพัยากรต่างๆ เพือ่ให้
การปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล ดแูล กาํกบั ตดิตาม และนิเทศงานของ
บุคลากรทุกคน/ทุกฝา่ย เพือ่กระตุน้และสง่เสรมิใหป้ฏบิตังิานตามแผนทีก่าํหนดไว ้ใหค้วามสาํคญัการดาํเนินงาน
และปรบัปรงุงานอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นปกตวิสิยั ครตูอ้งทาํหน้าทีจ่ดัการเรยีนการสอนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
และเตม็เวลา แบ่งเวลาหรอืบรหิารเวลาในการปฏบิตังิานตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมทีก่าํหนดไว้
ในแผนปฏบิตักิารประจาํปีไดอ้ยา่งเหมาะสมและบรรลุผลสาํเรจ็ตามแผน ทุกฝา่ยมสีว่นรว่มในการจดัทาํ
รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมเมือ่สิน้สดุการดาํเนินงาน ซึง่ทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง
จะปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละบทบาทของตนเองอยา่งดทีีสุ่ด และภาคภมูใจในความสาํเรจ็รว่มกนั  ดงันัน้ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึเป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันาสถานศกึษาผูบ้รหิารจงึควรเป็นผูนํ้าในการปฏบิตังิาน
ตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ทีก่าํหนดไว ้ รวมทัง้มกีารสง่เสรมิ สนบัสนุน กาํกบั ตดิตาม และให้
ความชว่ยเหลอืแก่บุคลากรทกุคน/ทุกฝา่ย ใหส้ามารถปฏบิตังิานไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคต์ามทีก่าํหนดไว ้
  5. การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
   การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา เป็นกระบวนการตดิตามตรวจสอบความกา้วหน้า
ของการปฏบิตังิานตามแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษา รวมถงึการจดัทาํรายงานการตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพการศกึษา พรอ้มทัง้เสนอแนะมาตรการเรง่รดัการพฒันาคุณภาพการศกึษา 
   ในการตดิตามตรวจสอบความกา้วหน้าของการปฏบิตังิานตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษานัน้ สถานศกึษาจาํเป็นตอ้งมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีต่่อเน่ือง เพือ่ใหเ้หน็
แนวโน้มการปฏบิตังิานวา่ดขีึน้หรอืกาํลงัถอยลง และควรมกีารปรบัปรุงแกไ้ขหรอืเรง่พฒันาในเรือ่งใดบา้ง 
การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาจงึควรกระทาํทุกปี ถอืเป็นการประเมนิตนเอง
ของสถานศกึษาทีต่อ้งดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง การดาํเนินงานทาํได ้ทัง้ระหวา่งและหลงั
การดาํเนินงาน โดยความรว่มมอืของบุคลากรในสถานศกึษา ผูป้กครอง และชุมชน การตดิตามตรวจสอบ
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คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาควรใหค้วามสาํคญักบั คุณภาพผูเ้รยีนเป็นอนัดบัแรก และเชือ่มโยง
ถงึมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาในดา้นอื่นๆ รวมถงึเอกลกัษณ์ของสถานศกึษาดว้ย 
   ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาในแต่ละครัง้เป็นขอ้มลู
เชงิประจกัษ์ใหก้บัผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยในการปรบัปรงุ และพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาดา้นการจดัประสบการณ์
การเรยีนรู ้กระบวนการเรยีนรู ้การสง่เสรมิการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล การพฒันาบุคลากร และ
การบรหิารจดัการ เพือ่นําไปสูม่าตรฐานการศกึษาทีก่ําหนดไว ้
 นอกจากน้ี กฎกระทรวงยงักาํหนดใหห้น่วยงานตน้สงักดัของสถานศกึษามหีน้าทีใ่นการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาอกีทางหน่ึงดว้ย โดยใหด้าํเนินการตดิตามตรวจสอบอยา่งน้อยหน่ึงครัง้
ในทุกสามปี ทัง้น้ี ในสว่นของสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาควรจดัทาํแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสถานศกึษาภายในเขตการศกึษา เพือ่ให้
สถานศกึษาทกุแหง่ไดร้บัการตรวจสอบคณุภาพ และไดร้บัประโยชน์จากการตดิตามตรวจสอบครบถว้น 
กรณทีีเ่ขตพืน้ทีก่ารศกึษาใด มสีถานศกึษาในความดแูลรบัผดิชอบจาํนวนไมม่าก ควรมกีารตดิตาม
ตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี สว่นเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีม่สีถานศกึษาอยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบจาํนวนมาก
ไมส่ามารถตรวจสอบใหค้รบไดภ้ายใน 3 ปี กค็วรมกีารประสานงานโดยอาศยับุคลากร/ผูท้รงคุณวุฒทิี่
มคีวามรูค้วามสามารถมารว่มปฏบิตักิารได ้ควรมกีารแต่งตัง้คณะทาํงานในการออกตดิตามตรวจสอบ 
มกีารกาํหนดกรอบการตรวจสอบทีช่ดัเจน ซึง่ประเดน็การตรวจสอบตอ้งสอดคลอ้งกบัระบบการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศกึษาและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา มกีารแจง้ผลการตรวจสอบ
ใหส้ถานศกึษาทราบ เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพการศกึษาต่อสาธารณชนทราบดว้ย ประโยชน์
จากการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาโดยเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอยา่งสมํ่าเสมอนัน้  
จะทาํใหผู้ป้กครอง ชุมชน หรอืแมแ้ต่ผูเ้รยีนเองรบัรูถ้งึปญัหา อุปสรรคการดาํเนินงานพฒันาสถานศกึษา 
และหาทางปรบัปรงุและพฒันารว่มกนั รวมทัง้นําผลการตรวจสอบคณุภาพไปปรบัแผนพฒันาการจดั
การศกึษาของสถานศกึษา หรอืแผนปฏบิตักิารประจาํปี และใชเ้ป็นขอ้มลูเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกดว้ย 
  6. การประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    การประเมนิคณุภาพภายใน เป็นกระบวนการประเมนิผล การดาํเนินงานของ
สถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ทีก่ระทาํโดยบุคลากรภายในหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งต่อเน่ือง การประเมนิคุณภาพภายในถอืวา่เป็นสว่นหน่ึงของการบรหิารจดัการ เพือ่ทีจ่ะไดท้ราบ
ขดีความสามารถในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาวา่ บรรลุตามเป้าหมายหรอืมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษาหรอืไม ่ นําผลการประเมนิไปแกไ้ขขอ้บกพรอ่งไดท้นัท ี เพือ่การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
(Continuous Improvement) การประเมนิภายในถอืเป็นกระบวนการตรวจสอบการทาํงานของสถานศกึษา
หรอืการประเมนิตนเอง (Self-Evaluation)   
    การประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษา ควรยดึมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษาเป็นหลกั แต่อยา่งไรกต็าม ควรสะทอ้นภาพความสาํเรจ็ทีช่ดัเจนอยา่งน้อย 2 ดา้น ดงัน้ี 
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     1. คุณภาพผูเ้รยีนตามมาตรฐานการเรยีนรู ้สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูรของสถานศกึษา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนในทุกระดบัชัน้ พฤตกิรรม
การแสดงออกของผูเ้รยีน โดยระบุไดถ้งึกลุ่มผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ กลุ่มผูเ้รยีนทีม่คีวามเสีย่ง 
กลุ่มผูเ้รยีนทีม่ปีญัหาในการอา่น คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน กลุ่มผูเ้รยีนทีม่คีุณลกัษณะยงัไมเ่ป็นไปตามที่
พงึประสงค ์เพราะขอ้มลูจากการประเมนิเหล่าน้ีจะสะทอ้นใหเ้หน็วา่ การจดัการศกึษาของสถานศกึษา
ประสบผลสาํเรจ็ตามทีก่าํหนดไวห้รอืไม ่อนันําไปสูก่ารปรบัปรงุการบรหิารจดัการต่อไป 
     2. คุณภาพการศกึษาดา้นการบรหิารจดัการของสถานศกึษา สถานศกึษา 
สามารถดาํเนินการประเมนิคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาทีส่ถานศกึษากาํหนดไวแ้ลว้ใน
ทุกมาตรฐาน ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายและเหมาะสมกบัสิง่ทีต่อ้งการประเมนิ เชน่ ใชก้ารสงัเกต การสมัภาษณ์ 
การตรวจสอบจากเอกสารหรอืขอ้มลูเชงิประจกัษ์ เป็นตน้  
  7. การจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน 
    จากการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา สถานศกึษาสามารถสรปุ และ
จดัทาํรายงานผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษาและถอืวา่เป็นรายงานประจาํปีของสถานศกึษา
ได ้ทัง้น้ี เพือ่ไมใ่หส้ถานศกึษาตอ้งมภีาระในการจดัทาํรายงานหลายเล่ม การจดัทาํรายงานประจาํปี
ถอืเป็นเรือ่งปกตทิีส่ถานศกึษาตอ้งจดัทาํหลงัการจดัการศกึษาผา่นไปแต่ละปี ทัง้น้ี นอกจากเพือ่นําเสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศกึษา หน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ สถานศกึษาตอ้งเปิดเผย
รายงานนัน้ต่อสาธารณชนดว้ย รายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษาน้ี 
จะนําไปเป็นฐานขอ้มลูและหลกัฐานยนืยนัการพฒันาสถานศกึษา สาํหรบัรองรบัการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกดว้ย 
    สถานศกึษาสามารถการกําหนดรปูแบบของรายงานประจาํปีไดต้ามความเหมาะสม 
โดยใชภ้าษาทีอ่า่นเขา้ใจงา่ย นําเสนอทัง้ขอ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ สาระสาํคญัอาจแบ่งออกเป็น 
4 สว่น คอื 
      1. ขอ้มลูพืน้ฐาน เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานศกึษา นกัเรยีน บุคลากร ทรพัยากร 
ชุมชน เกยีรตยิศชื่อเสยีงและจุดเดน่ของสถานศกึษา เป็นตน้ 
     2. แผนการพฒันาการจดัการศกึษา สถานศกึษา เชน่ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
เป้าประสงค ์กลยทุธ/์วธิกีารดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย เป็นตน้  
     3. ผลการพฒันาตามมาตรฐานการศกึษา 
     4. สรปุผลการพฒันาและการนําผลไปใช ้

8. การพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
   การพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง หมายถงึ ความยัง่ยนืของการดาํเนิน
โครงการ/กจิกรรมตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ทีม่กีารปรบัเปลีย่นในทางทีด่ขี ึน้
อยา่งสมํ่าเสมอ มกีารใชผ้ลการประเมนิคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคุณภาพ  
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ผลประเมนิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาเป็นฐานวางแผนพฒันาทุกระยะหรอืทุกรอบการพฒันากระบวนการพฒันา
คุณภาพการศกึษานัน้ สถานศกึษาตอ้งยดึคุณภาพทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาแหง่ชาต ิมาตรฐาน
การศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมกีารกาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาเอง จดัระบบ
และโครงสรา้งทีเ่หมาะสม วางแผน และดาํเนินงานตามแผน ดว้ยจติสาํนึกทีว่า่ “การพฒันาคุณภาพ
การศกึษาเป็นภาระงานปกตทิีทุ่กคนจะตอ้งรบัผดิชอบผลทีเ่กดิขึน้รว่มกนั การดาํเนินงานมคีวามกา้วหน้า
อยา่งต่อเน่ือง สง่ผลถงึคุณภาพผูเ้รยีนทัง้สถานศกึษา”  
   การทาํใหคุ้ณภาพการศกึษาของสถานศกึษาพฒันาอยา่งต่อเน่ืองนัน้ สถานศกึษา
ควรคาํนึงถงึสิง่ต่อไปน้ี 
    1. สรา้งจติสาํนึกการพฒันาใหเ้กดิขึน้กบัครแูละบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา 
โดยถอืวา่การพฒันาระบบประกนัคุณภายในสถานศกึษาเป็นวฒันธรรมการทาํงานปกตขิองสถานศกึษา 
    2. กาํหนดมาตรฐานการศกึษาทีแ่สดงถงึอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาอยา่งเด่นชดั
เพือ่สรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของสถานศกึษารว่มกนั จดัระบบและโครงสรา้งทีเ่หมาะสม วางแผน และ
ดาํเนินงานตามแผนโดยเน้นระบบคุณภาพ มกีารตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานตามรอบระยะเวลา
ทีเ่หมาะสม และปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ือง 
    3. นําผลประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา จากการประเมนิตนเองหรอื
จากหน่วยงานตน้สงักดัไปใชใ้นการปรบัปรงุและพฒันาคุณภาพการศกึษาโดยมกีารใชข้อ้มลูและสารสนเทศ
อยา่งชาญฉลาด 
    4. พฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ (Learning Organization) 
โดยครแูละบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา ตอ้งเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู ้ กล่าวคอื รูจ้กัพฒันาตนเอง 
ใฝเ่รยีนรู ้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละแบ่งปนัความรูต้ลอดเวลา เกดิทมีผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งต่างๆ อยา่ง
หลากหลาย จนไดร้บัการยอมรบัจากผูเ้กีย่วขอ้ง มกีารเผยแพรป่ระชาสมัพนัธแ์ละแลกเปลีย่นความรู้
กบัองคก์รอื่นๆ มนีวตักรรมใหม่ๆ  ทีส่ถานศกึษาจดัทาํขึน้  
 เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานตามภารกจิขา้งตน้ของสถานศกึษาขบัเคลื่อนไป อยา่งมปีระสทิธภิาพ
ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพสงัคมในอนาคต รวมทัง้มกีารพฒันาสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏริปูการศกึษา
ยิง่ขึน้ บุคลากรของสถานศกึษาควรมบีทบาทหน้าที ่และภารกจิสาํคญัในการดาํเนินการพฒันาระบบ
การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2553ก: 
23 – 27) มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
  1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา และคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
   1.1 เตรยีมความพรอ้ม 
    1.1.1 ศกึษาแนวคดิ ระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ แนวคดิของการประกนั
คุณภาพการศกึษา พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) 
พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะหมวด 1 หมวด 4 และหมวด 6 กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2546 และฉบบัปี พ.ศ. 2553) มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ
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มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานมาตรฐาน เพือ่การประเมนิคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศกึษา
ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
    1.1.2 สรา้งความตระหนกัและจติสาํนึกแก่บุคลากรใหเ้หน็คุณคา่ของวฒันธรรม
คุณภาพในการปฏบิตังิานเพือ่การพฒันาการจดัการศกึษาอยา่งยัง่ยนืเป็นผลใหคุ้ณภาพผูเ้รยีนมพีฒันาการ
ทีก่า้วหน้าขึน้โดยลาํดบั 
    1.1.3 สง่เสรมิ สนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถานศกึษามกีารเพิม่พนูความรู ้ความสามารถ 
มขีวญักาํลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีพ่ฒันางานตามระบบประกนัคุณภาพภายใน อยา่งมคีุณภาพเป็นไป
ตามระยะเวลาทีก่าํหนด 
    1.1.4 กาํหนดนโยบาย โครงสรา้ง บทบาทหน้าทีข่องบุคลากรในสงักดั และ
มอบหมายงานใหม้ผีูร้บัผดิชอบชดัเจน ตรงตามความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความถนดั และ
ความสนใจ 
    1.1.5 กาํหนดเป้าหมายและมาตรฐานการศกึษา และตวับ่งชีร้ะดบัสถานศกึษา
โดยนําขอ้มลูและสารสนเทศทีไ่ดจ้ดัทาํไวร้วมทัง้ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายนอกในรอบ
ทีผ่า่นมาผลการประเมนิคุณภาพภายใน  ผลการทดสอบระดบัชาตแิละผลการประเมนิทีเ่กีย่วขอ้ง มา
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์ลว้จงึจดัทาํแผนงาน/โครงการใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและมาตรฐานการศกึษา
และตวับ่งชีท้ีก่าํหนดไว ้
     1.1.6 กรณสีถานศกึษาขนาดใหญ่หรอืขนาดกลางควรมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพภายในระดบัสถานศกึษา มอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบใหช้ดัเจน โดยใหห้ลายฝา่ยมี
สว่นรว่ม ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรยีน ผูแ้ทนนกัเรยีน คณะกรรมการสถานศกึษา องคก์รภาครฐัและภาคเอกชน
ในทอ้งถิน่ รองผูอ้าํนวยการสถานศกึษา ครผููส้อนทุกระดบัการศกึษา โดยมจีาํนวนตามทีเ่หน็สมควร
สว่นสถานศกึษาขนาดเลก็ทีม่บุีคลากรน้อยมากอาจไมจ่าํเป็นตอ้งตัง้คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
แต่ควรแต่งตัง้คณะทาํงานในภาพรวมของสถานศกึษาทีก่าํหนดภาระหน้าทีท่ีแ่ต่ละคนตอ้งรบัผดิชอบ
งานทีช่ดัเจน ซึง่หมายรวมถงึงานประกนัคุณภาพภายในดว้ย 
    1.1.7 จดัระบบขอ้มลูและสารสนเทศการดาํเนินงานทีส่อดรบัตามเป้าหมายและ
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาและระบบการประกนัคุณภาพภายใน โดยจดัใหม้ขีอ้มลูยอ้นหลงั
ไมน้่อยกวา่ 3 ปี เพือ่เหน็แนวโน้มความกา้วหน้าในการพฒันาสถานศกึษา ไดแ้ก่ สภาพการดาํเนินงาน
ดา้นบรหิาร ผลการตรวจสอบคุณภาพการศกึษารายปีของสถานศกึษา ผลการประเมนิคุณภาพภายนอก
ของสถานศกึษา รอบแรกและรอบที ่2 รวมทัง้ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายนอกในรอบ
การประเมนิทีผ่า่นมาขอ้มลูนกัเรยีนทีจ่าํเป็นสาํหรบัการวางแผน เชน่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายบุคคล 
หอ้งเรยีน ระดบัชัน้ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ผลการเรยีนเฉลีย่รายปีในภาพรวมของสถานศกึษา เพือ่เทยีบเคยีง
กบัผลการประเมนิระดบัชาต ิขอ้มลูดา้นสขุภาพกาย สขุภาพจติ คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน
รายชัน้/รายปี จาํนวนนกัเรยีนลาออกกลางคนั นกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมเสีย่ง นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ 
นกัเรยีนทีม่ภีาวะผูนํ้า เป็นตน้ ขอ้มลูเกีย่วกบัครผููส้อน เชน่ จาํนวนครจูาํแนกตามวฒุกิารศกึษา สดัสว่นครู
ต่อผูเ้รยีน สดัสว่นครตู่อนกัเรยีนใน 1 หอ้งเรยีน เป็นตน้ ตลอดจนจดัเกบ็ขอ้มลูแหล่งเรยีนรูแ้ละภมูปิญัญา
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ในทอ้งถิน่ ขอ้มลูดา้นงบประมาณ ทัง้น้ี เพือ่สรา้งเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน (Baseline Data) และเป็นจุดเริม่
ของการพฒันาคุณภาพอยา่งเป็นระบบต่อไป 
   1.2 ดาํเนินการ 
    1.2.1 จดัทาํคูม่อื/แนวดาํเนินการพฒันาระบบประกนัคุณภาพระดบัสถานศกึษา
โดยใหบุ้คลากรหลายฝา่ยในสถานศกึษามสีว่นรว่มดาํเนินการ ซึง่ชว่ยใหก้ารดาํเนินงานมลีกัษณะการ
มสีว่นรว่มทัว่ทัง้องคก์ร (School Wide) และเป็นหลกัฐานแสดงถงึความตระหนกัและความพยายาม
ของสถานศกึษาทีเ่ดน่ชดัขึน้และนําสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรมสาํหรบัสถานศกึษาขนาดเลก็อาจจดัทาํ
แนวทางดาํเนินงานอยา่งยอ่กไ็ด ้
    1.2.2 ปฏบิตัติามแผนงาน โครงการ กจิกรรมทีก่าํหนดอยา่งเป็นระบบ 
   1.3 ประเมนิผล 
    1.3.1 นิเทศ ตดิตามตรวจสอบใหบุ้คลากรในสถานศกึษาดาํเนินการตามระบบ
ประกนัคุณภาพภายในอยา่งเขม้แขง็ปฏบิตัอิยา่งจรงิจงัต่อเน่ืองเป็นระบบสมัพนัธก์นัทุกฝา่ยใชแ้ผนงาน/ 
โครงการเป็นเขม็ทศิในการปฏบิตังิานจรงิใชข้อ้มลูและสารสนเทศ ผลการประเมนิภายในและภายนอก
เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาและเพือ่การจดัทาํรายงานประจาํปี 
    1.3.2 ประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษาทุกดา้นทุกปี ทัง้ดา้นผูบ้รหิาร 
ดา้นครผููส้อน และดา้นผูเ้รยีน ใหค้รบถว้นตามมาตรฐานการศกึษาระดบัสถานศกึษาทุกระดบัทีโ่รงเรยีน
จดัการศกึษา 
    1.3.3 นําผลการตดิตาม ตรวจสอบมาวเิคราะหห์าจุดเดน่ จุดทีค่วรพฒันาแลว้
ประมวลผล เป็นขอ้มลูและสารสนเทศในการจดัทาํเป็นรายงานประจาํปีต่อไป 
   1.4 พฒันาและปรบัปรงุ 
    1.4.1 ประชาสมัพนัธห์รอืเผยแพรผ่ลงานใหน้กัเรยีน ผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบรว่มชื่นชมผลงาน 
    1.4.2 นําผลไปวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาใหต่้อเน่ืองเป็นระบบต่อไป 
  2. คร ู
   2.1 เตรยีมความพรอ้ม 
    2.1.1 ศกึษาแนวคดิ ระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเชน่เดยีวกบัผูบ้รหิารสถานศกึษา
ทาํความเขา้ใจถงึคุณประโยชน์ของระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  
    2.1.2  จดัทาํระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้มลูนกัเรยีนรายบุคคลดา้น
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีต่นสอนหรอืรบัผดิชอบ (กรณเีป็นหวัหน้ากลุ่มสาระ) 
ขอ้มลูดา้นสขุภาพ ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์สถติกิารมาเรยีน ขอ้มลูสว่นตวัของครเูอง ไดแ้ก่ 
ดา้นการศกึษาอบรมหรอืการดงูาน ขอ้มลูแหล่งเรยีนรูแ้ละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีค่รใูชใ้นการจดัการเรยีนรู ้
เป็นตน้ ทัง้น้ีควรจดัทาํใหอ้ยา่งต่อเน่ืองและเป็นปจัจุบนั (ครมูแีฟ้มประวตัแิละผลงานของตนเอง) 
    2.1.3 รว่มกาํหนดเป้าหมาย คุณภาพผูเ้รยีนในภาพรวมของสถานศกึษา และ
จดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษา 
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    2.1.4 จดัทาํแผนพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีต่นรบัผดิชอบเป็นรายบุคคล จดัทาํ
หน่วยการเรยีนรู/้แผนการจดัการเรยีนการสอนผลติและใชส้ือ่/แหล่งเรยีนรู ้ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีท่า้ทาย
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ทาํใหรู้ส้กึสนุกและตอ้งการแสวงหาตําตอบ หรอืความรูใ้นสว่นอื่นๆ เพิม่เตมิ
ต่อไปอกีใชว้ธิกีารวดัและประเมนิผลหลายๆ วธิทีีส่อดคลอ้งกบักจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนปฏบิตัเิพือ่การพฒันา
และตดัสนิผลการเรยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สะทอ้นแนวทางในการปรบัปรงุผูเ้รยีนไดอ้ยา่งถ่องแท ้ รวมทัง้
จดัทาํแผนงาน/โครงการทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นพเิศษ โดยเน้นกจิกรรมทีใ่หค้วามสาํคญักบัผูเ้รยีนเป็น
อนัดบัตน้ 
    2.1.5 ใหค้วามรว่มมอืในการจดัทาํแผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐานการศกึษา
และตวับ่งชีร้ะดบัสถานศกึษา นโยบาย เป้าหมาย การจดัการศกึษาระดบัสถานศกึษา 
   2.2 ดาํเนินการ 
    2.2.1 จดัการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมตามหลกัสตูรสถานศกึษาและหน่วยการเรยีนรู/้
แผนการจดัการเรยีนการสอนวดัผลและประเมนิผลตามสภาพจรงิรวมทัง้บนัทกึผลการจดัการเรยีนการสอน
เพือ่นําไปปรบัปรงุและพฒันาวธิสีอน/จดัการเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
    2.2.2 ปฏบิตัติามแผนงาน/โครงการโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
   2.3 ประเมนิผล 
    2.3.1 ประเมนิและสรปุผลการจดัการเรยีนการสอนและการดาํเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
    2.3.2 เขยีนรายงานการจดัการเรยีนการสอนและการปฏบิตัติามแผนงาน/โครงการ 
รายภาคเรยีนแลว้รวบรวมสรปุเป็นรายงานประจาํปี 
    2.3.3 นําเสนอหรอืรายงานผลแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูป้กครอง
คณะกรรมการสถานศกึษา ชุมชนหรอืสาธารณชน เป็นตน้ 
   2.4 พฒันาและปรบัปรงุ 
    2.4.1 นําผลการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรสถานศกึษา หน่วยการเรยีนรู/้
แผนการจดัการเรยีนการสอนและผลการปฏบิตัติามแผนงาน/โครงการ มาศกึษาวเิคราะหจุ์ดเดน่ จุดที่
ควรพฒันาเป็นรายบุคคล รายชัน้ รายภาค รายปี เพือ่กาํหนดเป็นเป้าหมายใหมใ่นการพฒันาผูเ้รยีน
ใหเ้กดิการพฒันาตามศกัยภาพใหม้ากทีส่ดุ 
  3. นกัเรยีน 
   3.1 กาํหนดเป้าหมายการเรยีนรูข้องตนเองเพือ่ใหรู้จ้กัการวางแผนพฒันาระบบ การคดิ 
การแกป้ญัหาและพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมในตวัผูเ้รยีนตามสภาพความเป็นจรงิไดเ้ป็นอยา่งด ี
   3.2 มสีว่นรว่มและและใหค้วามรว่มมอืกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ ตามหลกัสตูร
สถานศกึษา/หน่วยหรอืแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละแผนงาน/โครงการ 
   3.3 ใหข้อ้มลูแก่ผูเ้กีย่วขอ้งตามความเป็นจรงิโดยการแสดงความคดิเหน็ใหส้มัภาษณ์ 
หรอืแสดงนิทรรศการ/ผลงานทีเ่กดิจากการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรสถานศกึษา 
  4. คณะกรรมการสถานศกึษา ชมุชน ผูป้กครองนกัเรยีน องคก์ารภาครฐัและภาคเอกชน 
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   4.1 จดัระบบขอ้มลูและสารสนเทศเกีย่วกบัการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา 
ไดแ้ก่ สภาพการดาํเนินงานดา้นบรหิาร การจดัแหล่งเรยีนรูแ้ละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ สภาพทางภมูศิาสตร์
หรอืบรบิทของชุมชน การปกครอง อาชพี สภาพเศรษฐกจิของทอ้งถิน่ ตลอดจนวฒันธรรมประเพณี
และคา่นิยมของทอ้งถิน่ 
   4.2 รว่มกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย มาตรฐานการศกึษาและตวับ่งชีร้ะดบัสถานศกึษา 
โดยใชข้อ้มลูทอ้งถิน่ตามสภาพจรงิ 
   4.3 รว่มสง่เสรมิบุคลากรในสถานศกึษาใหม้กีารพฒันาอยา่งมอือาชพีเสนอความคดิเหน็
พฒันาเชงิวชิาการสนบัสนุนหรอืระดมทุนทรพัย ์ เพือ่การพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูต้ดิตาม
การใชง้บประมาณใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ใหข้วญักาํลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรใน
สถานศกึษา 
   4.4 พฒันาสภาพแวดลอ้มสถานทีข่องโรงเรยีนและใหก้ารสง่เสรมิสนบัสนุนใหม้สีือ่/ 
อุปกรณ์แหล่งเรยีนรูแ้ละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ รวมทัง้การจดัสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ใหเ้อือ้ต่อการจดัการ
เรยีนรูต้ามสภาพจรงิ 
   4.5 ตดิตามตรวจสอบและประเมนิคุณภาพสถานศกึษาโดยใหข้อ้มลูตามความเป็นจรงิ 
   4.6 สง่เสรมิสนบัสนุนใหส้ถานศกึษามรีะบบประกนัคุณภาพภายในทีเ่ขม้แขง็ สามารถ
นําสูก่ารปฏบิตัจิรงิไดอ้ยา่งสอดคลอ้งต่อเน่ืองเป็นระบบ บ่งบอกถงึความเป็นตวัตนของสถานศกึษาได้
ชดัเจนตามสภาพจรงิ 
 ทัง้น้ี ในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาทีผ่า่นมา โรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ี ไดด้าํเนินงานตามมาตรฐานการศกึษาและตวับง่ชีข้องสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 18 มาตรฐาน (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2549: 25 – 30) ดงัต่อไปน้ี 
  มาตรฐานด้านคณุภาพผูเ้รียน  
   มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์
    ตวับง่ช้ี  
     1.1 มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ และปฏบิตัตินตามหลกัธรรมเบือ้งตน้ของศาสนา
ทีต่นนบัถอื 
     1.2 มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 
     1.3 มคีวามกตญัญกูตเวท ี
     1.4 มเีมตตากรณุา เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่และเสยีสละเพือ่สว่นรวม 
     1.5 ประหยดั รูจ้กัใชท้รพัยส์ิง่ของสว่นตน และสว่นรวมอยา่งคุม้คา่ 
     1.6 ภมูใิจในความเป็นไทย เหน็คุณคา่ภมูปิญัญาไทย นิยมไทย และดาํรง
ไวซ้ึง่ความเป็นไทย  
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   มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รยีนมจีติสาํนึก ในการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
    ตวับง่ช้ี 
     2.1 รูคุ้ณคา่ของสิง่แวดลอ้มและตระหนกัถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
สิง่แวดลอ้ม 
     2.2 เขา้รว่มหรอืมสีว่นรว่มกจิกรรม/โครงการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม  
   มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการทาํงาน รกัการทาํงาน สามารถทาํงานรว่มกบั
ผูอ้ื่นได ้และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสจุรติ  
    ตวับง่ช้ี  
     3.1 มทีกัษะในการจดัการและทาํงานใหส้าํเรจ็ 
     3.2 เพยีรพยายาม ขยนั อดทน ละเอยีดรอบคอบในการทาํงาน 
     3.3 งานอยา่งมคีวามสขุ พฒันางานและภมูใิจในผลงานของตนเอง 
     3.4 ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ 
     3.5 มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีออาชพีสุจรติและหาความรูเ้กีย่วกบัอาชพีทีต่นสนใจ  
   มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ 
มคีวามคดิสรา้งสรรค ์คดิไตรต่รอง และมวีสิยัทศัน์ 
    ตวับง่ช้ี  
     4.1 สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์สรปุความคดิรวบยอด คดิอยา่งเป็นระบบ
และมคีวามคดิแบบองคร์วม 
     4.2 สามารถคาดการณ์ กาํหนดเป้าหมาย และแนวทางการตดัสนิใจได ้ 
     4.3 ประเมนิและเลอืกแนวทางการตดัสนิใจ และแกป้ญัหาอยา่งมสีต ิ 
     4.4 มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มองโลกในแงด่ ีและมจีนิตนาการ  
   มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นตามหลกัสตูร  
    ตวับง่ช้ี  
     5.1 มรีะดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่ตามเกณฑ ์ 
     5.2 มผีลการทดสอบรวบยอดระดบัชาตเิฉลีย่ตามเกณฑ ์ 
     5.3 สามารถสือ่ความคดิผา่นการพดู เขยีน หรอืนําเสนอดว้ยวธิต่ีางๆ  
     5.4 สามารถใชภ้าษาเพือ่การสือ่สารไดท้ัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
     5.5 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้ 
   มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
    ตวับง่ช้ี  
     6.1 มนิีสยัรกัการอา่น การเขยีน และการฟงั รูจ้กัตัง้คาํถามเพือ่หาเหตุผล  
     6.2 สนใจแสวงหาความรูจ้ากแหล่งต่างๆ รอบตวั ใชห้อ้งสมดุ แหล่งความรู ้
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และสือ่ต่างๆ ได ้ทัง้ใน และนอกสถานศกึษา  
     6.3 มวีธิกีารเรยีนรูข้องตนเอง เรยีนรูร้ว่มกบัผูอ้ื่นได ้ สนุกกบัการเรยีนรูแ้ละ
ชอบมาโรงเรยีน  
   มาตรฐานท่ี 7 ผูเ้รยีนมสีขุนิสยั สขุภาพกาย และสขุภาพจติทีด่ ี 
    ตวับง่ช้ี  
     7.1 มสีขุนิสยัในการดแูลสขุภาพ และออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ  
     7.2 มน้ํีาหนกั สว่นสงู และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ 
     7.3 ป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษ และหลกีเลีย่งสภาวะทีเ่สีย่งต่อ
ความรนุแรง โรคภยั อุบตัเิหตุ และปญัหาทางเพศ  
     7.4 มคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม และใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น  
     7.5 มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอเพือ่น คร ูและผูอ้ื่น  
   มาตรฐานท่ี 8 ผูเ้รยีนมสีนุทรยีภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศลิปะ ดนตร ีและกฬีา  
    ตวับง่ช้ี  
     8.1 ชื่นชม รว่มกจิกรรม และมผีลงานดา้นศลิปะ  
     8.2 ชื่นชม รว่มกจิกรรม และมผีลงานดา้นดนตร/ีนาฏศลิป์  
     8.3 ชื่นชม รว่มกจิกรรม และมผีลงานดา้นกฬีา/นนัทนาการ  
  มาตรฐานด้านการเรียนการสอน  
   มาตรฐานท่ี 9 ครมูวีุฒ/ิความรูค้วามสามารถตรงกบังานทีร่บัผดิชอบ หมัน่พฒันา
ตนเอง เขา้กบัชุมชนไดด้ ีและมคีรเูพยีงพอ 
    ตวับง่ช้ี  
     9.1 มคีุณธรรมจรยิธรรม และปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณของวชิาชพี  
     9.2 มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูเ้รยีน ผูป้กครอง และชุมชน  
     9.3 มคีวามมุง่มัน่และอุทศิตนในการสอนและพฒันาผูเ้รยีน  
     9.4 มกีารแสวงหาความรูแ้ละเทคนิควธิกีารใหม่ๆ  รบัฟงัความคดิเหน็ ใจกวา้ง 
และยอมรบัการเปลีย่นแปลง  
     9.5 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางการศกึษาหรอืเทยีบเทา่ขึน้ไป  
     9.6 สอนตรงตามวชิาเอก-โท หรอื ตรงตามความถนดั  
     9.7 มจีาํนวนพอเพยีง (หมายรวมทัง้ครแูละบุคลากรสนบัสนุน)  
   มาตรฐานท่ี 10 ครมูคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และเน้นผูเ้รยีน เป็นสาํคญั 
    ตวับง่ช้ี  
     10.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเป้าหมายการจดัการศกึษาและหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน  
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     10.2 มกีารวเิคราะหศ์กัยภาพของผูเ้รยีนและเขา้ใจผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล  
     10.3 มคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  
     10.4 มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการเรยีนรูข้องตนเอง
และผูเ้รยีน  
     10.5 มกีารประเมนิผลการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพการเรยีนรูท้ี่
จดัใหผู้เ้รยีน และองิพฒันาการของผูเ้รยีน  
     10.6 มกีารนําผลการประเมนิมาปรบัเปลีย่นการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาผูเ้รยีน
ใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
     10.7 มกีารวจิยัเพือ่พฒันาสือ่และการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและนําผลไปใชพ้ฒันา
ผูเ้รยีน 
  มาตรฐานด้านบริหารและการจดัการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 11 ผูบ้รหิารมคีุณธรรม จรยิธรรม มภีาวะผูนํ้า และมคีวามสามารถใน
การบรหิาร จดัการศกึษา  
    ตวับง่ช้ี  
     11.1 มคีุณธรรม จรยิธรรม และปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณของวชิาชพี  
     11.2 มคีวามคดิรเิริม่ มวีสิยัทศัน์ และเป็นผูนํ้าทางวชิาการ  
     11.3 มคีวามสามารถในการบรหิารงานวชิาการและการจดัการ  
     11.4 การบรหิารมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ผูเ้กีย่วขอ้งพงึพอใจ  
   มาตรฐานท่ี 12 สถานศกึษามกีารจดัองคก์ร โครงสรา้ง ระบบการบรหิารงาน และ
พฒันาองคก์ร อยา่งเป็นระบบครบวงจร 
    ตวับง่ช้ี  
     12.1 มกีารจดัองคก์ร โครงสรา้งและระบบการบรหิารงานทีม่คีวามคล่องตวัสงู
และปรบัเปลีย่นไดเ้หมาะสมตามสถานการณ์  
     12.2 มกีารจดัการขอ้มลูสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ครอบคลุม และทนัต่อ
การใชง้าน  
     12.3 มรีะบบการประกนัคุณภาพภายในทีด่าํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  
     12.4 มกีารพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  
     12.5 ผูร้บับรกิารและผูเ้กีย่วขอ้งพงึพอใจผลการบรหิารงานและการพฒันา
ผูเ้รยีน 
   มาตรฐานท่ี 13 สถานศกึษามกีารบรหิารและจดัการศกึษาโดยใชส้ถานศกึษาเป็นฐาน  
    ตวับง่ช้ี  
     13.1 มกีารกระจายอาํนาจการบรหิาร และการจดัการศกึษา  
     13.2 มกีารบรหิารเชงิกลยทุธ ์และใชห้ลกัการมสีว่นรว่ม  
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     13.3 มคีณะกรรมการสถานศกึษารว่มพฒันาสถานศกึษา  
     13.4 มรีปูแบบการบรหิารทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิข์องงาน  
     13.5 มกีารตรวจสอบและถ่วงดุล  
   มาตรฐานท่ี 14 สถานศกึษามกีารจดัหลกัสตูร และกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญั  
    ตวับง่ช้ี 
     14.1 มหีลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนและทอ้งถิน่  
     14.2 มรีายวชิา/กจิกรรมทีห่ลากหลายใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนตามความสนใจ 
     14.3 มกีารสง่เสรมิใหค้รจูดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูท้ีต่อบสนองความถนดั
และความสามารถของผูเ้รยีน  
     14.4 มกีารสง่เสรมิและพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้และสือ่อุปกรณ์
การเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ 
     14.5 มกีารจดัระบบการบนัทกึ การรายงานผล และการสง่ต่อขอ้มลูของ
ผูเ้รยีน  
     14.6 มรีะบบการนิเทศการเรยีนการสอนและนําผลไปปรบัปรงุการสอนอยา่ง
สมํ่าเสมอ  
     14.7 มกีารนําแหล่งเรยีนรูแ้ละภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการเรยีนการสอน  
   มาตรฐานท่ี 15 สถานศกึษามกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิคุณภาพผูเ้รยีนอยา่งหลากหลาย  
    ตวับง่ช้ี  
     15.1 มกีารจดัและพฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีนทีเ่ขม้แขง็และทัว่ถงึ  
     15.2 มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิและตอบสนองความสามารถทางวชิาการ และ
ความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน  
     15.3 มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิและตอบสนองความสามารถพเิศษและความถนดั
ของผูเ้รยีนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
     15.4 มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิคา่นิยมทีด่งีาม  
     15.5 มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิดา้นศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ และกฬีา/นนัทนาการ  
     15.6 มกีารจดักจิกรรมสบืสานและสรา้งสรรค ์ วฒันธรรม ประเพณ ี และ
ภมูปิญัญาไทย  
     15.7 มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิความเป็นประชาธปิไตย  
   มาตรฐานท่ี 16 สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดลอ้มและการบรกิารทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
พฒันาตามธรรมชาตเิตม็ศกัยภาพ  
    ตวับง่ช้ี  
     16.1 มสีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้มอีาคารสถานทีเ่หมาะสม  
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     16.2 มกีารสง่เสรมิสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รยีน  
     16.3 มกีารใหบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรปูแบบทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง และการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม  
     16.4 มหีอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร หอ้งสมดุ พืน้ทีส่เีขยีว และสิง่อาํนวย
ความสะดวกเพยีงพอและอยูใ่นสภาพใชก้ารไดด้ ี 
     16.5 มกีารจดัและใชแ้หล่งเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกสถานศกึษา 
  มาตรฐานด้านการพฒันาชมุชนแห่งการเรียนรู ้ 
   มาตรฐานท่ี 17 สถานศกึษามกีารสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรยีนรูแ้ละภมูปิญัญาในทอ้งถิน่  
    ตวับง่ช้ี  
     17.1 มกีารเชื่อมโยง และแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัแหล่งเรยีนรูแ้ละภมูปิญัญา
ในทอ้งถิน่  
     17.2 สนบัสนุนใหแ้หล่งเรยีนรู ้ ภมูปิญัญาและชุมชนเขา้มามสีว่นรว่ม ใน
การจดัทาํหลกัสตูรระดบัสถานศกึษา  
   มาตรฐานท่ี 18 สถานศกึษามกีารรว่มมอืกนัระหวา่งบา้น องคก์รทางศาสนา สถาบนั
ทางวชิาการ และองคก์รภาครฐัและเอกชน เพือ่พฒันาวถิกีารเรยีนรูใ้นชุมชน  
    ตวับง่ช้ี  
     18.1 เป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหาความรูแ้ละบรกิารชมุชน  
     18.2 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั  
 ภายหลงัมปีระกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนั
คุณภาพภายในของสถานศกึษา  สบืเน่ืองมาจากการประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์
และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ทีป่รบัปรงุใหม ่รวมทัง้นโยบายการปฏริปูการศกึษา
ในทศวรรษทีส่อง ทีก่าํหนดเป้าหมายและยทุธศาสตรอ์ยา่งชดัเจน ในการพฒันาคุณภาพคนไทย และ
การศกึษาไทยในอนาคต กระทรวงศกึษาธกิารจงึปรบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหเ้หมาะสม และ
สอดคลอ้งกนัเพือ่นําไปสูก่ารพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา และเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพ
ภายนอก  (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2554) กระทรวงศกึษาธกิารจงึใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ โดยสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 ไดใ้หโ้รงเรยีน
มธัยมศกึษาในสงักดัใชม้าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีก่าํหนดขึน้ใหมเ่ชน่กนั ดงันัน้ โรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ี จงึตอ้งใชม้าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่เป็นหลกั
ในการเทยีบเคยีงสาํหรบัการพฒันา สง่เสรมิ สนบัสนุน กาํกบัดแูล และตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
โดยมาตรฐานดงักล่าวมจีาํนวน 15 มาตรฐาน 65 ตวับง่ชี ้ดงัน้ี 
  มาตรฐานด้านคณุภาพผูเ้รียน  
   มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รยีนมสีขุภาวะทีด่แีละมสีนุทรยีภาพ  
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    ตวับง่ช้ี  
     1.1 มสีขุนิสยัในการดแูลสขุภาพและออกกําลงักายสมํ่าเสมอ 
     1.2 มน้ํีาหนกั สว่นสงู และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
     1.3 ป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษและหลกีเลีย่งตนเองจากสภาวะที่
เสีย่งต่อความรนุแรง โรค ภยั อุบตัเิหตุ และปญัหาทางเพศ 
     1.4 เหน็คุณคา่ในตนเอง มคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
     1.5 มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่แีละใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น 
     1.6 สรา้งผลงานจากการเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ กฬีา/
นนัทนาการ ตามจนิตนาการ  
   มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์ 
    ตวับง่ช้ี  
     2.1 มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูร 
     2.2 เอือ้อาทรผูอ้ื่นและกตญัญกูตเวทต่ีอผูม้พีระคุณ 
     2.3 ยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 
     2.4 ตระหนกั รูคุ้ณคา่ รว่มอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม  
   มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัเรยีนรู ้และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
    ตวับง่ช้ี  
     3.1 มนิีสยัรกัการอา่นและแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากหอ้งสมดุ แหล่งเรยีนรู ้
และสือ่ต่างๆ รอบตวั 
     3.2 มทีกัษะในการอา่น ฟงั ด ูพดู เขยีน และตัง้คาํถามเพือ่คน้ควา้หาความรู้
เพิม่เตมิ 
     3.3 เรยีนรูร้ว่มกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลีย่นความคดิเหน็เพือ่การเรยีนรูร้ะหวา่งกนั 
     3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนรูแ้ละนําเสนอผลงาน 
   มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ คดิสรา้งสรรค ์ตดัสนิใจ
แกป้ญัหาไดอ้ยา่งมสีตสิมเหตุผล 
    ตวับง่ช้ี  
     4.1 สรปุความคดิจากเรือ่งทีอ่า่น ฟงั และด ูและสือ่สารโดยการพดูหรอืเขยีน
ตามความคดิของตนเอง 
     4.2 นําเสนอวธิคีดิ วธิแีกป้ญัหาดว้ยภาษาหรอืวธิกีารของตนเอง 
     4.3 กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสนิใจแกป้ญัหาโดยมเีหตุผลประกอบ 
     4.4 มคีวามคดิรเิริม่ และสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภมูใิจ  
   มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นตามหลกัสตูร  
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    ตวับง่ช้ี  
     5.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่อยูใ่นระดบัดขีึน้ไป 
     5.2 ผลการประเมนิสมรรถนะสาํคญัอยูใ่นระดบัผา่นเกณฑ ์
     5.3 ผลการประเมนิการอา่น คดิวเิคราะห ์และเขยีนอยูใ่นระดบัผา่นเกณฑ ์
     5.4 ผลการทดสอบระดบัชาตเิฉลีย่มพีฒันาการทีด่ขี ึน้กวา่เดมิ  
   มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการทาํงาน รกัการทาํงาน สามารถทาํงานรว่มกบั
ผูอ้ื่นได ้และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสจุรติ  
    ตวับง่ช้ี  
     6.1 วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเรจ็ 
     6.2 ทาํงานอยา่งมคีวามสขุ มุง่มัน่พฒันางาน และภมูใิจในผลงานของตนเอง 
     6.3 ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้
     6.4 มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีออาชพีสุจรติและหาความรูเ้กีย่วกบัอาชพีทีต่นเองสนใจ  
  มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 
   มาตรฐานท่ี 7 ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล  
    ตวับง่ช้ี  
     7.1 ครมูกีารกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รยีนทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
     7.2 ครมูกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผน 
การจดัการเรยีนรู ้เพือ่พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน 
     7.3 ครอูอกแบบและการจดัการเรยีนรูต้อบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล
และพฒันาการทางสตปิญัญา 
     7.4 ครใูชส้ือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมผนวกกบัการนําบรบิทและภมูปิญัญา
ของทอ้งถิน่มาบรูณาการในการจดัการเรยีนรู ้
     7.5 ครมูกีารวดัและประเมนิผลทีมุ่ง่เน้นการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดว้ย
วธิกีารทีห่ลากหลาย  
     7.6 ครใูหค้าํแนะนํา คาํปรกึษา และแกไ้ขปญัหาในแก่ผูเ้รยีนทัง้ดา้นการเรยีน
และคุณภาพชวีติดว้ยความเสมอภาค 
     7.7 ครมูกีารศกึษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้นวชิาทีต่นรบัผดิชอบ 
และใชผ้ลในการปรบัการสอน 
     7.8 ครปูระพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีและเป็นสมาชกิทีด่ขีองสถานศกึษา 
     7.9 ครจูดัการเรยีนการสอนตามวชิาทีไ่ดร้บัมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 
   มาตรฐานท่ี 8 ผูบ้รหิารปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิ
ประสทิธผิล  
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    ตวับง่ช้ี  
     8.1 ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ภาวะผูนํ้า และความคดิรเิริม่ทีเ่น้นการพฒันาผูเ้รยีน 
     8.2 ผูบ้รหิารใชห้ลกัการบรหิารแบบมสีว่นรว่มและใชข้อ้มลูผลการประเมนิ
หรอืผลการวจิยั เป็นฐานคดิทัง้ดา้นวชิาการและการจดัการ 
     8.3 ผูบ้รหิารสามารถบรหิารจดัการการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีก่าํหนดไว้
ในแผนปฏบิตักิาร 
     8.4 ผูบ้รหิารสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้รอ้มรบัการกระจาย
อาํนาจ 
     8.5 นกัเรยีน ผูป้กครอง และชุมชนพงึพอใจผลการบรหิารการจดัการศกึษา 
     8.6 ผูบ้รหิารใหค้าํแนะนํา คาํปรกึษาทางวชิาการและเอาใจใสก่ารจดัการศกึษา
เตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 
   มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศกึษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏบิตังิานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
    ตวับง่ช้ี  
     9.1 คณะกรรมการสถานศกึษารูแ้ละปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่ะเบยีบกาํหนด 
     9.2 คณะกรรมการสถานศกึษากาํกบัตดิตาม ดแูล และขบัเคลื่อนการดาํเนินงาน
ของสถานศกึษาใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 
     9.3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาสถานศกึษา  
   มาตรฐานท่ี 10 สถานศกึษามกีารจดัหลกัสตูร กระบวนการเรยีนรู ้และกจิกรรมพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีนอยา่งรอบดา้น 
    ตวับง่ช้ี  
     10.1 หลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ 
     10.2 จดัรายวชิาเพิม่เตมิทีห่ลากหลายใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนตามความถนดั 
ความสามารถ และความสนใจ 
     10.3 จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีส่่งเสรมิ และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รยีน 
     10.4 สนบัสนุนใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ
จนสรปุความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
     10.5 นิเทศภายใน กาํกบั ตดิตามตรวจสอบ และนําผลไปปรบัปรงุการเรยีน
การสอนอยา่งสมํ่าเสมอ 
     10.6 จดัระบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพและครอบคลุมถงึผูเ้รยีน
ทุกคน 
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   มาตรฐานท่ี 11 สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดลอ้มและการบรกิารทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ 
    ตวับง่ช้ี  
     11.1 หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อาคารเรยีนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มี
สิง่อาํนวยความสะดวก พอเพยีง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดด้ ีสภาพแวดลอ้มรม่รืน่ และมแีหล่งเรยีนรูส้าํหรบั
ผูเ้รยีน 
     11.2 จดัโครงการ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของ
ผูเ้รยีน 
     11.3 จดัหอ้งสมดุทีใ่หบ้รกิารสือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่อือ้ใหผู้เ้รยีน
เรยีนรูด้ว้ยตนเองหรอืเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม  
   มาตรฐานท่ี 12 สถานศกึษามกีารประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามทีก่าํหนด
ในกฎกระทรวง 
    ตวับง่ช้ี  
     12.1 กาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
     12.2 จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา
ทีมุ่ง่พฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
     12.3 จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการเพื่อ
พฒันาคุณภาพสถานศกึษา 
     12.4 ตดิตามตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษา 
     12.5 นําผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 
     12.6 จดัทาํรายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน  
  มาตรฐานด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู ้
   มาตรฐานท่ี 13 สถานศกึษามกีารสรา้ง สง่เสรมิ สนบัสนุน ใหส้ถานศกึษาเป็นสงัคม
แหง่การเรยีนรู ้ 
    ตวับง่ช้ี  
     13.1 การสรา้งและพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษาและใชป้ระโยชน์
จากแหล่งเรยีนรู ้ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา เพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและบุคลากรของ
สถานศกึษา รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
     13.2 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งบุคลากรภายในสถานศกึษา ระหวา่ง
สถานศกึษากบัครอบครวั ชุมชน และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง  
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  มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
   มาตรฐานท่ี 14 การพฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ ปรชัญา 
และจุดเน้นทีก่าํหนดขึน้  
    ตวับง่ช้ี  
     14.1 จดัโครงการ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุตามเป้าหมาย วสิยัทศัน์ 
ปรชัญา และจุดเน้นของสถานศกึษา 
     14.2 ผลการดาํเนินงานสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุตามเป้าหมาย วสิยัทศัน์ ปรชัญา 
และจุดเน้นของสถานศกึษา  
  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
   มาตรฐานท่ี 15 การจดักจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏริปูการศกึษา
เพือ่พฒันาและสง่เสรมิสถานศกึษาใหย้กระดบัคุณภาพสงูขึน้  
    ตวับง่ช้ี  
     15.1 จดัโครงการ กจิกรรมพเิศษเพือ่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏริปูการศกึษา 
     15.2 ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพฒันาดขีึน้กวา่ทีผ่า่นมา  
 ในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง ในระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2553 โรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ี ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ จาํนวน 18 โรงเรยีน และมโีรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ 
จาํนวน 7 โรงเรยีน ซึง่เมือ่พจิารณาพบวา่ มาตรฐานของ สมศ. ซึง่โรงเรยีนทีย่งัไมไ่ดร้บัการรบัรอง
คุณภาพสว่นใหญ่ยงัดาํเนินการไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ ไดแ้ก่ มาตรฐานที ่5 ผูเ้รยีนมคีวามรู ้และ
ทกัษะทีจ่าํเป็นตามหลกัสตูร จงึตอ้งเรง่พฒันาเพือ่ใหผ้า่นการประเมนิคุณภาพภายนอกในรอบสาม ครบ
ทุกโรงเรยีน ทัง้น้ี โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพจากการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกรอบสอง จาํแนกตามขนาดของโรงเรยีน มดีงั ตาราง 5 
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ตาราง 5 โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพจากการประเมนิคุณภาพ 
     ภายนอกรอบสอง จาํแนกตามขนาดของโรงเรยีน 
 

จาํนวนบุคลากร (คน) 
ขนาดโรงเรยีน โรงเรยีน 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน 
      

เลก็ ยางรากวทิยา 1  16  
 บา้นขอ่ยวทิยา 1  10  
 ขนุรามวทิยา 0  14  
กลาง เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์ลพบุร ี 1  26  
 โคกตูมวทิยา 2  24  
 ลาํสนธวิทิยา 2  30  
 ทา่หลวงวทิยาคม 2  31  
 ทา่วุง้วทิยาคาร 2  42  
 ดงตาลวทิยา 2  34  
 จุฬาภรณราชวทิยาลยั ลพบุร ี 5  78  
 บา้นชวีทิยา 2  25  
ใหญ่ พฒันานิคม 2  67  
 โคกสาํโรงวทิยา 3  94  
 บา้นหมีว่ทิยา 4  78  
 โคกกะเทยีมวทิยาลยั 3  58  
ใหญ่พเิศษ พระนารายณ์ 5  142  
 พบิลูวทิยาลยั 5  160  
 ชยับาดาลวทิยา 6  88  
      

รวม 48  1,017  
      

 
  ทีม่า: สาํนกับรหิารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย.  (2555).  สรปุขอ้มลูบุคลากรแยกตาม
ตําแหน่ง จงัหวดัลพบุร.ี  (ออนไลน์). 
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 มาตรฐานในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 – 2553) ทีโ่รงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ีทัง้ 18 โรงเรยีน ดงัตาราง 5 ไดร้บัการรบัรองคุณภาพโดยไมม่มีาตรฐานใดมผีลการประเมนิ
ในระดบัปรบัปรุง มทีัง้หมด 14 มาตรฐาน ซึง่มรีายละเอยีดของมาตรฐาน และตวับ่งชี ้ (สาํนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2553ข: ออนไลน์) ดงัต่อไปน้ี 
  มาตรฐานด้านผูเ้รียน 
   มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์
    ตวับง่ช้ี 
     1.1 ผูเ้รยีนมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ 
     1.2 ผูเ้รยีนมคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 
     1.3 ผูเ้รยีนมคีวามกตญัญกูตเวท ี 
     1.4 ผูเ้รยีนมคีวามเมตตากรณุา โอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผื่อแผแ่ละไมเ่หน็แก่ตวั  
     1.5 ผูเ้รยีนมคีวามประหยดั และใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่  
     1.6 ผูเ้รยีนปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม   
   มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รยีนมสีขุนิสยั สขุภาพกาย และสขุภาพจติทีด่ ี 
    ตวับง่ช้ี 
     2.1 ผูเ้รยีนรูจ้กัดแูลสขุภาพ สขุนิสยั และออกกาลงักายสมํ่าเสมอ  
     2.1 ผูเ้รยีนมน้ีาหนกั สว่นสงู และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ 
     2.3 ผูเ้รยีน ไมเ่สพหรอืแสวงหาผลประโยชน์จากสิง่เสพตดิ และสิง่มอมเมา 
หลกีเลีย่งสภาวะทีเ่สีย่งต่อความรนุแรง โรคภยั และอุบตัเิหตุ รวมทัง้ปญัหาทางเพศ  
     2.4 ผูเ้รยีนมคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมและใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น  
     2.5 ผูเ้รยีนรา่เรงิแจม่ใส มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ต่ีอเพือ่น คร ูและผูอ้ื่น และชอบ
มาโรงเรยีน 
  มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รยีนมสีนุทรยีภาพ และลกัษณะนิสยัดา้นศลิปะดนตรแีละกฬีา 
    ตวับง่ช้ี 
     3.1 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปะ 
     3.2 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและเขา้รว่มกจิกรรมดา้นดนตร/ีนาฏศลิป์ โดยไมข่ดั
หลกัศาสนา  
     3.3 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและเขา้รว่มกจิกรรมดา้นกฬีา/นนัทนาการ 
     3.4 ผูเ้รยีนสนใจและเขา้รว่มกจิกรรมศลิปวฒันธรรม และประเพณทีีด่งีาม
ของทอ้งถิน่และของไทย 
   มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ 
มคีวามคดิสรา้งสรรค ์คดิไตรต่รองและมวีสิยัทศัน์ 
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    ตวับง่ช้ี 
     4.1 ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิวเิคราะห ์ คดิสงัเคราะห ์ สรปุความคดิอยา่งเป็น
ระบบ และมกีารคดิแบบองคก์าร  
     4.2 ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และคดิไตรต่รอง  
     4.3 ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการ  
   มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นตามหลกัสตูร ม ี 8 ตวับ่งชี ้ คอื 
คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาตใินระดบัด ี (ถา้ไมม่ผีลระดบัชาตใิหใ้ชผ้ลการทดสอบระดบั
เขตพืน้ที ่หรอืผลการเรยีนระดบัสถานศกึษาตามลาํดบั) ใน 8 กลุม่สาระ ในระดบัชัน้ ป.3 ป.6 ม.3 
และ ม.6 
    ตวับง่ช้ี 
     5.1 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
     5.2 กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์  
     5.3 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 
     5.4 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  
     5.5 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา  
     5.6 กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ  
     5.7 กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี 
     5.8 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
   มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู ้และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
    ตวับง่ช้ี 
     6.1 ผูเ้รยีนมนิีสยัรกัการอ่าน สนใจแสวงหาความรูจ้ากแหล่งต่างๆ รอบตวั  
     6.2 ผูเ้รยีนใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน สนุกกบัการเรยีนรู ้และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  
     6.3 ผูเ้รยีนสามารถใชห้อ้งสมดุ ใชแ้หล่งความรู ้และสือ่ต่างๆ ทัง้ภายในและ
นอกสถานศกึษา  
   มาตรฐานท่ี 7 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการทาํงาน รกัการทาํงาน สามารถทาํงานรว่มกบั
ผูอ้ื่นได ้และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสจุรติ 
    ตวับง่ช้ี 
     7.1 ผูเ้รยีนสามารถวางแผน ทาํงานตามลาํดบัขัน้ตอน ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
     7.2 ผูเ้รยีนรกัการทาํงาน สามารถปรบัตวัและทาํงานเป็นทมีได ้ 
     7.3 ผูเ้รยีนมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีออาชพีสจุรติและหาความรูเ้กีย่วกบัอาชพีทีต่นสนใจ 
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  มาตรฐานด้านคร ู
   มาตรฐานท่ี 8 ครมูคีุณวุฒ/ิความรูค้วามสามารถตรงกบังานทีร่บัผดิชอบและ มคีรู
เพยีงพอ 
    ตวับง่ช้ี 
     8.1 ครมูคีุณลกัษณะทีเ่หมาะสม  
     8.2 ครทูีจ่บระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป 
     8.3 ครทูีส่อนตรง ตามวชิาเอก/โท หรอืความถนดั  
     8.4 ครไูดร้บัการพฒันาในวชิาทีส่อนตามทีคุ่รสุภากาํหนด  
     8.5 สถานศกึษามจีาํนวนครตูามเกณฑ ์    
   มาตรฐานท่ี 9 ครมูคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  
    ตวับง่ช้ี 
     9.1 ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยมปีระสทิธภิาพการสอนและเน้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญั  
     9.2 ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรม์ปีระสทิธภิาพการสอนและเน้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  
     9.3 ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรม์ปีระสทิธภิาพการสอนและเน้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
     9.4 ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมมปีระสทิธภิาพ
การสอนและเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  
     9.5 ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษามปีระสทิธภิาพการสอน
และเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  
     9.6 ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ มปีระสทิธภิาพการสอนและเน้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญั  
     9.7 ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี และเทคโนโลยมีปีระสทิธภิาพ
การสอนและเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  
     9.8 ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศมปีระสทิธภิาพการสอนและ
เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
  มาตรฐานด้านผูบ้ริหาร 
   มาตรฐานท่ี 10 ผูบ้รหิารมภีาวะผูนํ้าและมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการ  
    ตวับง่ช้ี 
     10.1 ผูบ้รหิารมคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามมุง่มัน่ และอุทศิตนในการทาํงาน  
     10.2 ผูบ้รหิารมคีวามคดิรเิริม่และมวีสิยัทศัน์  
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     10.3 ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการบรหิารวชิาการและเป็นผูนํ้าทางวชิาการ  
     10.4 ผูบ้รหิารมกีารบรหิารทีม่ปีระสทิธผิลและผูเ้กีย่วขอ้งพงึพอใจในการบรหิาร  
   มาตรฐานท่ี 11 สถานศกึษามกีารจดัองคก์ร โครงสรา้งและการบรหิารงานอยา่ง
เป็นระบบ ครบวงจร ใหบ้รรลุเป้าหมายการศกึษา  
    ตวับง่ช้ี 
     11.1 สถานศกึษามกีารจดัองคก์ร โครงสรา้งการบรหิาร และระบบการบรหิารงาน
ทีม่คีวามคล่องตวัสงูปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม  
     11.2 สถานศกึษามกีารบรหิารเชงิกลยทุธ ์ 
     11.3 สถานศกึษามกีารบรหิารโดยใชห้ลกัการมสีว่นรว่ม และมกีารตรวจสอบ 
ถ่วงดุล  
     11.4 สถานศกึษามรีะบบและดาเนินการประกนัคุณภาพภายในเป็นไปตาม
กฎกระทรวง  
   มาตรฐานท่ี 12 สถานศกึษามกีารจดักจิกรรมและการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญั  
    ตวับง่ช้ี 
     12.1 สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดลอ้มและการบรกิารทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
พฒันาตามธรรมชาตเิตม็ศกัยภาพ  
     12.2 สถานศกึษามกีารจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  
     12.3 สถานศกึษามกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิคุณภาพผูเ้รยีนอยา่งหลากหลาย  
   มาตรฐานท่ี 13 สถานศกึษามหีลกัสตูร ทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนและทอ้งถิน่ มสีือ่การเรยีน
การสอนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ 
    ตวับง่ช้ี 
     13.1 สถานศกึษามหีลกัสตูรและเน้ือหาสาระการเรยีนรูร้ะดบัสากล ระดบัชาต ิ
และระดบัทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางและความตอ้งการของผูเ้รยีนและทอ้งถิน่  
     13.2 สถานศกึษามสีือ่การเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมและเอือ้ต่อการเรยีนรู ้ 
   มาตรฐานท่ี 14 สถานศกึษาสง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืกบัชุมชน ใน
การพฒันาการศกึษา  
    ตวับง่ช้ี 
     14.1 สถานศกึษามรีะบบและกลไกในการสง่เสรมิความสมัพนัธ ์และความรว่มมอื
กบัชุมชนในการพฒันาการศกึษา  
     14.2 สถานศกึษามกีจิกรรมทีส่ง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืกบัชุมชน
ในการพฒันาการศกึษา 
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 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ แสดงวา่ โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ 
จากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง จาํนวน 18 โรงเรยีน มกีารดาํเนินการประกนัคุณภาพตาม
มาตรฐานทัง้ 14 มาตรฐาน ทีส่าํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 
กาํหนดขึน้ อยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ ซึง่ควรมกีารสง่เสรมิใหเ้กดิการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกรอบสามต่อไป  
 
3. การดาํเนินการเพ่ือรองรบัการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน
มธัยมศึกษา จงัหวดัลพบุรี 
 3.1 การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
  ปจัจุบนัสถานศกึษาต่างๆ ไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 โดยมาตรา 49 ทีก่ลา่วถงึ การประเมนิคุณภาพภายนอก
โดยสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) ทาํใหส้ถานศกึษาตอ้งรบั
การประเมนิคณุภาพจากหน่วยงานภายนอก  ซึง่ใน ปี พ.ศ. 2554 – 2558 สถานศกึษาจะไดร้บัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม โดยมรีายละเอยีดต่างๆ เกีย่วกบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ดงัน้ี 
  แนวคดิและทศิทางในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา.  2554: 14) 
   1. ประเมนิองิเกณฑต์ามจุดเน้นของสถานศกึษา 
   2. ประเมนิจากผลการจดัการศกึษาเป็นหลกั ตามมาตรา 49 แหง่พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิโดยใหน้ํ้าหนกัรอ้ยละ 75 
   3. ประเมนิในเชงิกระบวนการ โดยใหน้ํ้าหนักรอ้ยละ 25 เพื่อใหค้วามสาํคญักบั
คณะกรรมการสถานศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูเครือ่งมอือุปกรณ์ คุณภาพและความพรอ้มของ
ผูเ้รยีน การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั การบรหิารจดัการทีใ่ชโ้รงเรยีนเป็นฐาน และ
การประกนัคุณภาพภายใน 
   4. ประเมนิโดยวธิกีารและขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณ เชงิคุณภาพ และพฒันาการ โดย 
พชิญพจิารณ์ (Peer Review) 
   5. ประเมนิโดยการยนืยนัรายงานการประเมนิตนเองทีถู่กตอ้ง เชื่อถอืได ้ เพือ่กระตุน้
ใหก้ารประกนัคุณภาพภายในมคีวามเขม้แขง็ยิง่ขึน้ 
   6. ลดจาํนวนมาตรฐานและจาํนวนตวับ่งชีโ้ดยถ่ายโอนมาตรฐานและตวับ่งชีเ้กีย่วกบั
ปจัจยันําเขา้และกระบวนการใหอ้ยูใ่นระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
  ตวับง่ช้ีในการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
   ตวับ่งชีก้ารประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน กลุ่มตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ และกลุ่มตวับ่งชีม้าตรการ
สง่เสรมิ (สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา.  2554: 16) ดงัน้ี 
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   กลุ่มตวับง่ช้ีพืน้ฐาน หมายถงึ กลุ่มตวับง่ชีท้ีป่ระเมนิภายใตภ้ารกจิของสถานศกึษา 
โดยกําหนดตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิบนพืน้ฐานทีทุ่กสถานศกึษาตอ้งมแีละปฏบิตัไิด ้ซึง่สามารถ
ชีผ้ลลพัธแ์ละผลกระทบไดด้ ีและมคีวามเชื่อมโยงกบัการประกนัคุณภาพภายใน ซึง่เป็นตวับ่งชีท้ีพ่ฒันา
มาจากรอบแรกและรอบสอง ประกอบดว้ย ตวับ่งชีท้ี ่1 – 8  
   กลุ่มตวับง่ช้ีอตัลกัษณ์ หมายถงึ กลุ่มตวับง่ชีท้ีป่ระเมนิผลผลติ ตามปรชัญา ปณธิาน/
วสิยัทศัน์ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา รวมถงึความสาํเรจ็ตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผล
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละสถานศกึษา โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา
และหน่วยงานตน้สงักดั ประกอบดว้ย ตวับ่งชีท้ี ่9 – 10  
   กลุ่มตวับง่ช้ีมาตรการส่งเสริม หมายถงึ กลุ่มตวับ่งชีท้ีมุ่ง่ประเมนิผลการดาํเนินงาน
ของสถานศกึษา โดยสถานศกึษาเป็นผูก้าํหนดแนวทางพฒันาเพื่อรว่มกนัชีแ้นะ ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
สงัคมตามนโยบายของรฐั ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นตามกาลเวลาและปญัหาสงัคมทีเ่ปลีย่นไป โดยมเีป้าหมาย
ทีแ่สดงถงึความเป็นผูช้ีแ้นะสงัคม อาท ิการรกัชาต ิการบาํรงุศาสนาและเทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์การสง่เสรมิ
และสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิการน้อมนําปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏบิตัิ
เป็นแบบอยา่ง การสรา้งสงัคมสนัตสิขุและความปรองดอง การสง่เสรมิความรว่มมอืในกรอบประชาคม
อาเซยีน การสง่เสรมิดา้นสิง่แวดลอ้ม พลงังาน เศรษฐกจิ สขุภาพ คา่นิยม จติสาธารณะ และความประหยดั 
รวมทัง้การแกป้ญัหาสงัคม อาท ิความขดัแยง้ อุบตัภิยั และสิง่เสพตดิ เป็นตน้ ประกอบดว้ย ตวับ่งชีท้ี ่
11 และ 12 
   หลกัเกณฑก์ารกาํหนดตวับง่ช้ี 
    การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานไดก้าํหนดตวับ่งชีเ้ป็น 3 กลุม่ คอื กลุ่มตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน กลุ่มตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ และกลุ่ม 
ตวับ่งชีม้าตรการสง่เสรมิ ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา 
พ.ศ. 2553 ขอ้ 38 ซึง่กําหนดใหส้าํนกังานทาํการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษาแต่ละแหง่ตาม
มาตรฐานการศกึษาของชาตแิละครอบคลุมหลกัเกณฑใ์นเรือ่งต่อไปน้ี คอื 1) มาตรฐานทีว่า่ดว้ยผล
การจดัการศกึษาในแต่ละระดบัและประเภทการศกึษา  2) มาตรฐานทีว่า่ดว้ยการบรหิารจดัการศกึษา  
3) มาตรฐานทีว่า่ดว้ยการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  และ 4) มาตรฐานทีว่า่ดว้ยการประกนั
คุณภาพภายใน (สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา.  2554: 15 – 16) ดงัตาราง 6 
 
 
 
 
 
 



 
 

53 

ตาราง 6 กลุ่มตวับ่งชีแ้ละมาตรฐานเพือ่การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 
 

ตวับ่งชี ้ มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
   

1. ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี
2. ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมที ่
พงึประสงค ์
3. ผูเ้รยีนมคีวามใฝรู่ ้และเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 
4. ผูเ้รยีนคดิเป็น ทาํเป็น 
5. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 

ผลการจดัการศกึษา 

6. ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

การจดัการเรยีนการสอน 
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

7. ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการ
พฒันาสถานศกึษา 

การบรหิารจดัการศกึษา 

กลุ่มตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน 

8. พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย
สถานศกึษาและตน้สงักดั 

การประกนัคุณภาพภายใน 

9. ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน 
พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์อง 
การจดัตัง้สถานศกึษา 

กลุ่มตวับ่งชี ้
อตัลกัษณ์ 

10. ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผล
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

ผลการจดัการศกึษา 

11. ผลการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิ
บทบาทของสถานศกึษา 

ผลการจดัการศกึษา กลุ่มตวับ่งชี ้
มาตรการสง่เสรมิ 

12. ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อ
ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสู่
ความเป็นเลศิ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการ
ปฏริปูการศกึษา 

การบรหิารจดัการศกึษา 

   

 
 ทีม่า: สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา.  (2554).  คูม่อืการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ฉบบัสถานศกึษา พ.ศ.2554 
(แกไ้ขเพิม่เตมิ พฤศจกิายน พ.ศ. 2554).  หน้า 15 – 16. 
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 ทัง้น้ี มรีายละเอยีดของตวับ่งชีจ้าํแนกตามกลุ่มตวับ่งชี ้ (สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา.  2554: 19 – 74) ดงัน้ี 
  กลุ่มตวับง่ช้ีพืน้ฐาน 
   ตวับง่ช้ีท่ี 1 ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี
    คาํอธิบาย 
     ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ีหมายถงึ ผูเ้รยีนทีม่น้ํีาหนกั สว่นสงู 
และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์รวมทัง้รูจ้กัดแูลตนเองใหม้คีวามปลอดภยั และผูเ้รยีนมสีนุทรยีภาพ 
มคีวามซาบซึง้ รบัรูใ้นคุณคา่หรอืมอีารมณ์ความรูส้กึในสิง่ดงีาม  ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งชีย้อ่ย คอื  
     1.1 ผูเ้รยีนมน้ํีาหนกั สว่นสงู และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ รวมทัง้
รูจ้กัดแูลตนเองใหม้คีวามปลอดภยั  
     1.2 ผูเ้รยีนมสีนุทรยีภาพ 
   ตวับง่ช้ีท่ี 2 ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์
    คาํอธิบาย 
     ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์หมายถงึ ผูเ้รยีนที่
เป็นลกูทีด่ขีองพอ่แม ่หรอืผูป้กครอง เป็นนกัเรยีนทีด่ขีองโรงเรยีน และเป็นคนดขีองสงัคมประกอบดว้ย 
3 ตวับ่งชีย้อ่ย คอื 
     2.1 ผูเ้รยีนเป็นลกูทีด่ขีองพอ่แม ่ผูป้กครอง 
     2.2 ผูเ้รยีนเป็นนกัเรยีนทีด่ขีองโรงเรยีน 
     2.3  ผูเ้รยีนมกีารบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม 
   ตวับง่ช้ีท่ี 3 ผูเ้รยีนมคีวามใฝรู่ ้และเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 
    คาํอธิบาย 
     ผูเ้รยีนมคีวามใฝรู่ ้ และเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง หมายถงึ ผูเ้รยีนทีค่น้ควา้หา
ความรูจ้ากการอา่น ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนรู ้ และผูเ้รยีนเรยีนรูผ้า่นประสบการณ์ตรง
รว่มกบัผูอ้ื่นทัง้ในและนอกสถานศกึษา ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งชีย้อ่ย คอื 
     3.1 ผูเ้รยีนคน้ควา้หาความรูจ้ากการอา่นและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
     3.2 ผูเ้รยีนเรยีนรูผ้า่นประสบการณ์ตรงรว่มกบัผูอ้ื่นทัง้ในและนอกสถานศกึษา 
   ตวับง่ช้ีท่ี 4 ผูเ้รยีนคดิเป็น ทาํเป็น 
    คาํอธิบาย 
     ผูเ้รยีนคดิเป็น ทาํเป็น หมายถงึ ผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถดา้นการคดิวเิคราะห ์
คดิสงัเคราะห ์คดิเป็นระบบ คดิสรา้งสรรค ์คดิอยา่งมวีจิารณญาณ และสามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคม
 ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งชีย้อ่ย คอื 
     4.1 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถดา้นการคดิ 
     4.2 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการปรบัตวัเขา้กบัสงัคม 
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   ตวับง่ช้ีท่ี 5 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 
    คาํอธิบาย 
     ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ระดบัด ีและมพีฒันาการทางการเรยีนรูทุ้กกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ในระดบัชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 
     ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ีหมายถงึ รอ้ยละของผูเ้รยีนทีไ่ดค้ะแนนผล
การทดสอบของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ (สทศ.) (O-NET) มากกวา่ขดีจาํกดัล่างของ
คา่เฉลีย่ผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูใ้นระดบัชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 ทัง้น้ี สมศ. จะเป็น
ผูด้าํเนินการตามโปรแกรมการคาํนวณ 
     พฒันาการทางการเรยีนรู ้หมายถงึ สถานศกึษามคีา่เฉลีย่ของคะแนนผูเ้รยีน
ทีม่ผีลการทดสอบระดบัชาตใินทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูใ้นระดบัดสีงูขึน้เมือ่เทยีบกบัคา่เฉลีย่ในปีทีผ่า่น
มาประกอบดว้ย 8 ตวับ่งชีย้อ่ย คอื 
     5.1 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ในระดบั 
ชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 
     5.2 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ ใน
ระดบั ชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 
     5.3 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ ใน
ระดบัชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 
     5.4 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ในระดบัชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 
     5.5 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษา และ
พลศกึษาในระดบัชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 
     5.6 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะในระดบัชัน้ 
ป.6 ม.3 และ ม.6 
     5.7 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ 
เทคโนโลย ีในระดบัชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 
     5.8 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ในระดบัชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 
   ตวับง่ช้ีท่ี 6 ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
    คาํอธิบาย 
     ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั หมายถงึ 
การดาํเนินการของสถานศกึษาใหส้ามารถจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นถงึความสามารถของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล
และจดักระบวนการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ
ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งชีย้อ่ย คอื 
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     6.1 ประสทิธผิลการดาํเนินการของสถานศกึษา 
     6.2 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนของคร ู
   ตวับง่ช้ีท่ี 7 ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา 
    คาํอธิบาย 
     ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการ และการพฒันาสถานศกึษา หมายถงึ 
การบรหิารจดัการสถานศกึษาตามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษาและคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานใหม้คีุณภาพ ยัง่ยนื และต่อเน่ือง 
   ตวับง่ช้ีท่ี 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและตน้สงักดั 
    คาํอธิบาย 
     พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและตน้สงักดั หมายถงึ 
การดาํเนินการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามกฎกระทรวงทีว่า่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และ
วธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ขอ้ที ่14 ระบุวา่ “กาํหนดใหส้ถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจดัให้
มรีะบบการประกนัคุณภาพภายในตามหลกัเกณฑ ์และแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายใน
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน” ทีย่ดึหลกัการมสีว่นรว่มของชุมชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชน โดยการสง่เสรมิ สนบัสนุน และกาํกบัดแูลของหน่วยงานตน้สงักดั ทัง้น้ี สถานศกึษาจะตอ้ง
ดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในทีค่รอบคลุมตวับ่งชีต้ามกฎกระทรวงฯ ซึง่ผลการประเมนิคณุภาพ
ภายในจากตน้สงักดั จะเป็นคะแนนทีส่ามารถสะทอ้นประสทิธผิลของคณุภาพการดาํเนินงานดา้นต่างๆ 
ของสถานศกึษาได ้ 
  กลุ่มตวับง่ช้ีอตัลกัษณ์ 
   ตวับง่ช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 
    คาํอธิบาย 
     ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค์
ของการจดัตัง้สถานศกึษา หมายถงึ ผลผลติเป็นไปตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค์
ของการจดัตัง้สถานศกึษา ซึง่กาํหนดไวเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งตน้และเป็นขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งคณะกรรมการ
สถานศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา หน่วยงานตน้สงักดั ทีก่าํหนดเป็นอตัลกัษณ์ของผลผลติของสถานศกึษา 
โดย สมศ. จะประเมนิตามอตัลกัษณ์ของผลผลติทีส่ถานศกึษากาํหนด 
   ตวับง่ช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศกึษา 
    คาํอธิบาย 
     ผลการพฒันาตามจุดเน้น และจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้น เป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศกึษา หมายถงึ ผลการดาํเนินงานทีส่ะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ตามจุดเน้นและจุดเดน่ของสถานศกึษา 
เชน่ จุดเน้นหรอืจุดเดน่ดา้นกฬีา ศาสนา ภาษา สิง่แวดลอ้ม ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ และวชิาการ เป็นตน้ 
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  กลุ่มตวับง่ช้ีมาตรการส่งเสริม 
   ตวับง่ช้ีท่ี 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา 
    คาํอธิบาย 
     ผลการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา หมายถงึ 
สถานศกึษามกีารกาํหนดมาตรการทีนํ่ามาปรบัปรงุและพฒันาเพือ่แกไ้ขปญัหาทัง้ในสถานศกึษาและ/
หรอื ชุมชนรอบสถานศกึษา โดยการดาํเนินงานเกดิจากการมสีว่นรว่มทัง้สถานศกึษา ผูป้กครอง ชุมชน
และสงัคม อาจมกีารน้อมนําปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดาํรไิปประยกุตใ์ชใ้นการปรบัปรงุ
และพฒันา 
   ตวับง่ช้ีท่ี 12 ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน 
และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 
    คาํอธิบาย 
     ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน 
และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา หมายถงึ สถานศกึษามกีารกาํหนด
มาตรการทีนํ่ามาปรบัปรุงและพฒันา เพือ่มุง่ไปสูส่ถานศกึษาทีม่คีุณภาพ เป็นขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่ง
สถานศกึษา หน่วยงานตน้สงักดั สมศ. และ/หรอื หน่วยงานสนบัสนุน เชน่ สาํนกังบประมาณ สถาน
ประกอบการ เป็นตน้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
     1. กลุ่มสถานศกึษาทีต่อ้งยกระดบัมาตรฐาน คอื สถานศกึษาทีม่ผีลการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสองไมไ่ดร้บัการรบัรอง 
     2. กลุ่มสถานศกึษาทีต่อ้งรกัษามาตรฐาน คอื สถานศกึษาทีม่ผีลการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสองไดร้บัการรบัรองและมผีลการประเมนิและในระดบัดแีละดมีาก 
     3. กลุ่มสถานศกึษาทีต่อ้งพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ คอื สถานศกึษาทีม่ผีล
การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสองไดร้บัการรบัรองและมผีลการประเมนิในระดบัดมีาก 
  การรบัรองมาตรฐานระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
   การรบัรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศกึษารอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานจะพจิารณาขอ้มลูจากการประเมนิตวับ่งชีท้ีเ่ชื่อมโยงไปสูก่ารรบัรองมาตรฐานคุณภาพ
ของสถานศกึษา (สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา.  2554: 76 – 77) ดงัน้ี 
   1. การให้คะแนนรายตวับง่ช้ี  
    การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน กาํหนดใหม้ตีวับ่งชีพ้ืน้ฐาน จาํนวน 8 ตวับ่งชี ้มคีา่น้ําหนกัรวม 80 คะแนน (โดยตวับ่งชี้
ที ่1 – 4 และตวับง่ชีท้ี ่6 มคีา่น้ําหนกั 10 คะแนน ตวับ่งชีท้ี ่5 มคีา่น้ําหนกั 20 คะแนน และตวับ่งชีท้ี ่7 – 8 
มคีา่น้ําหนกั 5 คะแนน) ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ มจีาํนวน 2 ตวับ่งชี ้มคีา่น้ําหนกั 10 คะแนน (แต่ละตวับ่งชี้
มคีา่น้ําหนกั 5 คะแนน) และตวับ่งชีม้าตรการสง่เสรมิ มจีาํนวน 2 ตวับ่งชี ้มคีา่น้ําหนกั 10 คะแนน 
(แต่ละตวับ่งชีม้คีา่น้ําหนกั 5 คะแนน) 
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   2. การคาํนวณผลการประเมิน 
    ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกนัน้ นําเสนอโดยคาํนวณผลเป็นรายตวับ่งชี ้และ
แยกตามแต่ละประเภทของตวับ่งชี ้ โดยพจิารณาจากคา่เฉลีย่ผลการประเมนิในแต่ละตวับ่งชีใ้นการคาํนวณ
ทศนิยม ใชท้ศนิยม 2 ตําแหน่ง หากทศนิยมตําแหน่งทีส่ามมคีา่ตัง้แต่ .005 ขึน้ไป ใหป้ดัขึน้ และ
นําเสนอผลการประเมนิในภาพรวม เพื่อใชพ้จิารณาตดัสนิผลและรบัรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศกึษา 
ดงัรายละเอยีดตาม ตาราง 7 
 
ตาราง 7 การคาํนวณผลประเมนิคุณภาพภายนอก 
 

ประเภทของตวับ่งชี ้ จาํนวนตวับ่งชี ้ คะแนนเตม็ 
   

ตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน 8 80 
ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ 2 10 
ตวับ่งชีท้ีเ่ป็นมาตรการสง่เสรมิ 2 10 
   

ภาพรวม         12                100 
   

 
 ทีม่า: สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา.  (2554).  คูม่อืการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ฉบบัสถานศกึษา พ.ศ. 2554 
(แกไ้ขเพิม่เตมิ พฤศจกิายน พ.ศ. 2554).  หน้า 76. 
 
 
   3. การรบัรองมาตรฐานของสถานศึกษา 
    สถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีจ่ะไดร้บัรองมาตรฐานการศกึษาของ สมศ. 
ในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558) จะตอ้งมผีลการประเมนิ ดงัน้ี 
    1. มผีลรวมคะแนนการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัสถานศกึษา ตัง้แต่ 80.00 
คะแนนขึน้ไป 
    2. มตีวับ่งชีอ้ยา่งน้อย 10 ตวับ่งชี ้จากทัง้หมด 12 ตวับ่งชี ้ทีม่รีะดบัคุณภาพ
แต่ละตวับ่งชีต้ ัง้แต่ระดบัดขีึน้ไป 
    3. ตอ้งไมม่ตีวับ่งชีใ้ดอยูใ่นระดบัคุณภาพทีต่อ้งปรบัปรงุ หรอืตอ้งปรบัปรงุ เรง่ดว่น 
 
 
 



 
 

59 

 3.2 การเปรียบเทียบตวับง่ช้ีในการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม และมาตรฐาน
ในการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสอง 
  จากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) สาํนกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการประเมนิรายตวับ่งชี ้ประกอบดว้ย
ตวับ่งชี ้ 12 ตวับ่งชี ้ ใน 4 มาตรฐาน จาํแนกเป็นกลุ่มตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ และตวับ่งชี้
มาตรการสง่เสรมิ  ซึง่แตกต่างจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 – 2553) ทีเ่น้น
การประเมนิรายมาตรฐาน จาํนวน 14 มาตรฐาน โดยสามารถเปรยีบเทยีบตวับ่งชีใ้นการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม และมาตรฐานในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง ดงัตาราง 8     
 
ตาราง 8 การเปรยีบเทยีบตวับ่งชีใ้นการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม และมาตรฐานในการประเมนิ 
     คุณภาพภายนอกรอบสอง 
 

ตวับ่งชีใ้นการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม มาตรฐานในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง 
   

1. ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายและ
สขุภาพจติทีด่ ี

2. ผูเ้รยีนมสีขุนิสยั สขุภาพกาย และสขุภาพจติทีด่ ี
3. ผูเ้รยีนมสีนุทรยีภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศลิปะ 
ดนตร ีและกฬีา 

กลุ่มตวับ่งชี้
พืน้ฐาน 

2. ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม 
และคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์

1. ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมที ่
พงึประสงค ์

3. ผูเ้รยีนมคีวามใฝรู่ ้และ
เรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 

6. ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
รกัการเรยีนรู ้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
4. ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิ
สงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์
คดิไตรต่รอง และมวีสิยัทศัน์ 

4. ผูเ้รยีนคดิเป็น ทาํเป็น 
 

7. ผูเ้รยีนมทีกัษะในการทาํงาน รกัการทาํงาน 
สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้และมเีจตคตทิีด่ต่ีอ
อาชพีสจุรติ 

5. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
ผูเ้รยีน 

5. ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นตามหลกัสตูร 

 

6. ประสทิธผิลของการจดัการ
เรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
สาํคญั 

9. ครมูคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอน
อยา่งมปีระสทิธภิาพและเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
12.สถานศกึษามกีารจดักจิกรรมและการเรยีน 
การสอน 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ตวับ่งชีใ้นการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม มาตรฐานในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง 
   

กลุ่มตวับ่งชี้
พืน้ฐาน 

7. ประสทิธภิาพของการบรหิาร
จดัการและการพฒันา
สถานศกึษา 

8. ครมูคีุณวุฒ/ิความรูค้วามสามารถตรงกบังานที่
รบัผดิชอบและมคีรเูพยีงพอ 
10. ผูบ้รหิารมภีาวะผูนํ้าและมคีวามสามารถในการ
บรหิารจดัการ 
11. สถานศกึษามกีารจดัองคก์ร โครงสรา้ง และการ
บรหิารงานอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร ใหบ้รรลุ
เป้าหมายการศกึษา (ตวับ่งชี ้11.1, 11.2 และ 11.3) 
13. สถานศกึษามหีลกัสตูร ทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน
และทอ้งถิน่ มสีือ่การเรยีนการสอนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้

7. ประสทิธภิาพของการบรหิาร
จดัการและการพฒันา
สถานศกึษา 14.สถานศกึษาสง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละความ

รว่มมอืกบัชุมชนในการพฒันาการศกึษา 

กลุ่มตวับ่งชี้
พืน้ฐาน 

 

8. พฒันาการของการประกนั
คุณภาพภายในโดยสถานศกึษา
และตน้สงักดั 

11.สถานศกึษามกีารจดัองคก์ร โครงสรา้ง และการ
บรหิารงานอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร ใหบ้รรลุ
เป้าหมายการศกึษา (ตวับ่งชี ้11.4) 

9. ผลการพฒันาใหบ้รรลุตาม
ปรชัญา ปณธิาน พนัธกจิ และ
วตัถุประสงคข์อง 
การจดัตัง้สถานศกึษา 

- กลุ่มตวับ่งชี ้
อตัลกัษณ์ 

10. ผลการพฒันาตามจุดเน้น
และจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

- 

11. ผลการดาํเนินงานโครงการ
พเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของ
สถานศกึษา 

- กลุ่มตวับ่งชี ้
มาตรการ
สง่เสรมิ 

12. ผลการสง่เสรมิพฒันา
สถานศกึษาเพือ่ยกระดบั
มาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และ
พฒันาสูค่วามเป็นเลศิ เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการ
ปฏริปูการศกึษา 

- 
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 ทัง้น้ี โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี ทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพไดด้าํเนินการจนผา่น
เกณฑก์ารประเมนิทัง้ 14 มาตรฐาน จากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสองแลว้ แสดงใหเ้หน็ว่า
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ มกีารดาํเนินการตามมาตรฐาน สมศ. 
ในการประเมนิคุณภาพรอบสอง ซึง่ตรงกบัการดาํเนินงานตามตวับ่งชีท้ี ่1 – 8 ทีอ่ยูใ่นกลุ่มตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน
ในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาการดาํเนินการ
เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีในการดาํเนินงาน
ตามตวับ่งชีใ้นกลุ่มตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ และกลุ่มตวับ่งชีม้าตรการสง่เสรมิ ซึง่จะทาํใหผู้บ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน
ประกนัคุณภาพ และบุคลากรในโรงเรยีน ตระหนกัถงึระดบัการดาํเนินการของตนเอง เพือ่ประโยชน์
ในการปรบัปรงุและพฒันาการดาํเนินงานเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามต่อไป 
 3.3 การดาํเนินการเพ่ือรองรบัการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรียน
มธัยมศึกษา จงัหวดัลพบรีุ ใน 4 ด้าน 
  การวจิยัน้ีเป็นการศกึษาการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามตวับ่งชีท้ี ่9 – 12 ซึง่จาํแนกเป็น 4 ดา้น คอื  1) ดา้นการพฒันา
ใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 2) ดา้น
การพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 3) ดา้นการดาํเนินงาน
โครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา และ 4) ดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษา เพือ่
ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 
โดยผูว้จิยัไดศ้กึษาเกีย่วกบัการดาํเนินการ ทัง้ 4 ดา้น จากเอกสารของสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา (สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา.  2554: 67 – 74) 
และวเิคราะหจ์ากรายงานประจาํปีของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี(สรปุผลการวเิคราะหร์ายงาน
ประจาํปีของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร.ี  2555) ดงัน้ี 
  1. ด้านการพฒันาให้บรรลตุามปรชัญา ปณิธาน/วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์
ของการจดัตัง้สถานศึกษา   
   การพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์อง
การจดัตัง้สถานศกึษา หมายถงึ การดาํเนินงานตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค์
ของการจดัตัง้สถานศกึษา ซึง่กาํหนดไวเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งตน้และเป็นขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งคณะกรรมการ
สถานศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา หน่วยงานตน้สงักดั ทีก่าํหนดเป็นอตัลกัษณ์ของผลผลติของสถานศกึษา 
   เกณฑก์ารพิจารณา 
    1. ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากร ชุมชน และองคก์รภายนอกมสีว่นรว่มในการกําหนด
แผนปฏบิตังิานโดยระบุเป้าหมายและกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบัปรชัญา วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ การดาํเนินงาน
ของสถานศกึษา โดยไดร้บัการเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา 
    2. มกีารสรา้งระบบการมสีว่นรว่มของผูเ้รยีน และบุคลากรในการปฏบิตัติาม
กลยทุธท์ีก่าํหนดอยา่งครบถว้นสมบรูณ์ และบุคลากรไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตั ิ
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    3. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในสถานศกึษา และผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัดไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 
    4. ผลการดาํเนินงานบรรลุตามปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค์
การจดัตัง้สถานศกึษา  
    5. ผลการดาํเนินงานดา้นผลผลติเกดิผลกระทบทีด่ต่ีอสถานศกึษาและเป็นที่
ยอมรบัของชุมชน 
   ข้อมลูประกอบการพิจารณา  
    1. ปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 
รวมทัง้แผน กลยทุธแ์ละแผนการปฏบิตังิานประจาํปีดา้นผลผลติของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการสถานศกึษา 
    2. แผนการพฒันาคุณภาพสถานศกึษา ในดา้นผลผลติทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการสถานศกึษา 
    3. รายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปีทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศกึษา ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึผลการดาํเนินงานและผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงานดา้นผลผลติทีส่อดคลอ้ง
กบัปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 
    4. หลกัฐานการไดร้บัการยอมรบั การไดร้บัรางวลั หรอืการไดร้บัการยกยอ่ง
วา่เป็นแบบอยา่งในการปฏบิตัทิีด่ใีนการขบัเคลื่อนอตัลกัษณ์ เชน่ โล่รางวลั ใบประกาศเกยีรตคิุณ 
เกยีรตบิตัร หนงัสอืเชดิชเูกยีรต ิเป็นตน้ 
    5. ผลการสงัเกตและสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 จากการวเิคราะหร์ายงานประจาํปีของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีพบวา่ โรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีมกีารดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค์
ของการจดัตัง้สถานศกึษา ไดแ้ก่ การกําหนดอตัลกัษณ์ของผูเ้รยีนโดยวเิคราะหจ์ากปรชัญา ปณิธาน/
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา และมกีารใสอ่ตัลกัษณ์ทีก่าํหนดขึน้ไว้
ในแผนปฏบิตักิารประจาํปีทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นอกจากน้ี 
ยงัมกีารดาํเนินงานโครงการต่างๆ ทีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปตามอตัลกัษณ์ทีก่าํหนดขึน้ เชน่ โรงเรยีน
ทา่วุง้วทิยาคาร ไดก้ําหนดอตัลกัษณ์ใหก้บัผูเ้รยีน คอื เดก็ดมีคีุณธรรม จงึมกีารดาํเนินงานโครงการ
พฒันาคุณธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์และกจิกรรมจติอาสา พฒันาบา้น วดั โรงเรยีน 
โรงเรยีนลาํสนธวิทิยาไดก้าํหนดอตัลกัษณ์ใหก้บัผูเ้รยีน คอื อยูอ่ยา่งพอเพยีง จงึมกีารดาํเนินงานโครงการ
ธนาคารขยะ โครงการจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง และโครงการออมวนัละนิด โรงเรยีนท่าหลวง
วทิยาคมไดก้าํหนดอตัลกัษณ์ใหก้บัผูเ้รยีน คอื ใฝเ่รยีนรู ้จงึมกีารดาํเนินงานโครงการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
เป็นตน้ และมกีารจดัทาํรายงานประจาํปีทีแ่สดงถงึผลการดาํเนินงานของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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   2. ด้านการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 
   การพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา หมายถงึ 
การดาํเนินงานทีส่ะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ตามจุดเน้นและจุดเดน่ของสถานศกึษา เชน่ จุดเน้นหรอื
จุดเดน่ดา้นกฬีา ศาสนา ภาษา สิง่แวดลอ้ม ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ และวชิาการ เป็นตน้ 
   เกณฑก์ารพิจารณา 
    1. ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากร ชุมชนและองคก์รภายนอกมสีว่นรว่มในการกาํหนด
จุดเน้น จุดเดน่ ของสถานศกึษา รวมทัง้กาํหนดแผนปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไดร้บัการเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการสถานศกึษา 
    2. มกีารสรา้งระบบการมสีว่นรว่มของผูเ้รยีน และบุคลากรในการปฏบิตัติามแผน 
ปฏบิตังิานทีก่าํหนดอยา่งครบถว้นสมบรูณ์ และบุคลากรไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 มสีว่นรว่มอยา่งต่อเน่ือง 
    3. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ในและนอกสถานศกึษา 
และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ี
    4. ผลการดาํเนินงานบรรลุตามจุดเน้น หรอืจุดเดน่ของสถานศกึษาและเกดิผล
กระทบทีด่ต่ีอชุมชน ทอ้งถิน่ 
    4. สถานศกึษามจุีดเน้น หรอืจุดเดน่ ตามทีก่าํหนด และไดร้บัการยอมรบัจาก
องคก์รภายนอกสถานศกึษา 
   ข้อมลูประกอบการพิจารณา  
    1. เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็การกําหนดจุดเน้น หรอืจุดเดน่ของสถานศกึษา 
    2. แผนกลยทุธ ์แผนการปฏบิตังิานประจาํปี รวมทัง้แผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา
ทีส่อดคลอ้งกบัจุดเน้น หรอืจุดเดน่ของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา 
    3. รายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปีทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศกึษา ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึผลการดาํเนินงานและผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามจุดเน้น หรอืจุดเดน่
ของสถานศกึษาทีก่าํหนด หรอืผลการดาํเนินงานและผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงานทีเ่กดิขึน้ จนถอืเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัการยอมรบั 
    4. เอกสารหลกัฐานการไดร้บัการยอมรบั การไดร้บัรางวลั หรอืการไดร้บัการยกยอ่ง
วา่เป็นแบบอยา่งในการปฏบิตัทิีด่ ีเชน่ โลร่างวลั ใบประกาศเกยีรตคิณุ เกยีรตบิตัร หนงัสอืเชดิชเูกยีรต ิ
เป็นตน้ 
    5. ผลการสงัเกตและสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 จากการวเิคราะห ์รายงานประจาํปีของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีพบวา่ โรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีมกีารดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
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สถานศกึษา ไดแ้ก่ การกาํหนดเอกลกัษณ์ของโรงเรยีนไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจาํปีทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน การดาํเนินงานโครงการต่างๆ ตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผล
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา เชน่ โรงเรยีนโคกตูมวทิยาไดก้าํหนดเอกลกัษณ์ คอื เป็นสถานศกึษา
อนุรกัษว์ฒันธรรมไทย จงึมกีารจดัโครงการรกัษ์วฒันธรรมนําชวีมีสีขุ โครงการรกัษไ์ทย โรงเรยีนทา่วุง้
วทิยาคาร ไดก้าํหนดเอกลกัษณ์ คอื ถิน่คนดตีามวถิคีุณธรรม จงึมกีารดาํเนินงานโครงการพฒันาคุณธรรม 
จรยิธรรม และคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์ โรงเรยีนลาํสนธวิทิยาไดก้าํหนดเอกลกัษณ์ คอื โรงเรยีนวถิพีทุธ 
จงึมกีารดาํเนินงานโครงการโรงเรยีนวถิพีทุธ โครงการคา่ยคุณธรรมนําเยาวชน และกจิกรรมวนัสาํคญั
ทางศาสนา โรงเรยีนทา่หลวงวทิยาคมไดก้าํหนดเอกลกัษณ์ คอื จาํปีสรินิธร จงึมกีารดาํเนินงานโครงการ
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน โรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ลพบุร ีไดก้าํหนดเอกลกัษณ์ คอื โรงเรยีน
วทิยาศาสตร ์จงึมกีารดาํเนินงานโครงการพฒันาความเป็นเลศิทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและ
โครงการสง่เสรมิพฒันาความคดิสรา้งสรรคส์ูน่วตักรรมสากล เป็นตน้ และมกีารจดัทาํรายงานประจาํปี
ทีแ่สดงถงึผลการดาํเนินงานของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา ขัน้
พืน้ฐาน 
  3. ด้านการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
   การดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา หมายถงึ  การกาํหนด
มาตรการทีนํ่ามาปรบัปรงุและพฒันาเพือ่แกไ้ขปญัหาทัง้ในสถานศกึษาและ/หรอืชุมชนรอบสถานศกึษา 
โดยการดาํเนินงานเกดิจากการมสีว่นรว่มทัง้สถานศกึษา ผูป้กครอง ชุมชนและสงัคม อาจมกีารน้อมนํา
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดาํรไิปประยกุตใ์ชใ้นการปรบัปรุงและพฒันา 
   เกณฑก์ารพิจารณา 
    1. พจิารณาจากการดาํเนินโครงการพเิศษทีส่ถานศกึษากาํหนดเพือ่นํามาปรบัปรงุ
และพฒันาในการแกไ้ขปญัหาในสถานศกึษา และ/หรอื ชุมชนรอบสถานศกึษา ตามเกณฑก์ารพจิารณา
ดงัน้ี  
     1.1 มกีารดาํเนินการโครงการพเิศษ อยา่งน้อย 1 โครงการ  
     1.2 มกีารดาํเนินงานตามระบบบรหิารคุณภาพ (PDCA)  
     1.3 บรรลุเป้าหมายตามแผนการดาํเนินงาน  ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80  
     1.4 ผูเ้รยีน ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 มสีว่นรว่มในโครงการพเิศษ 
    2. พจิารณาจากการเปลีย่นแปลงของการพฒันาทีด่ขี ึน้ ในการแกป้ญัหา เชน่ 
ปญัหาผูเ้รยีนทีด่อ้ยโอกาส ปญัหาผูเ้รยีนขาดสารอาหาร ปญัหาทอ้งวยัใส ปญัหาในชุมชนหรอืทอ้งถิน่ 
การสง่เสรมิการศกึษาต่อหรอืประกอบอาชพีตามศกัยภาพของผูเ้รยีน และบรบิทของสถานศกึษา การเป็น
แบบอยา่งการจดัการเรยีนรู ้การบรหิารจดัการตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ฯลฯ   
   ข้อมลูประกอบการพิจารณา 
    1. โครงการหรอืกจิกรรมทีส่ถานศกึษาไดด้าํเนินงาน รวมทัง้ความสาํเรจ็ของ
โครงการหรอืกจิกรรม 
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    2. รายงานการประชุมของสถานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 
    3. รายงานสรปุผลโครงการทุกโครงการ พรอ้มแบบประเมนิผลโครงการ 
    4. หลกัฐาน เอกสาร ขอ้มลูทีแ่สดงถงึการปฏบิตั ิ
    5. หลกัฐาน เอกสาร ขอ้มลูทีแ่สดงถงึการเกดิผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์ สรา้ง
คุณคา่ต่อสถานศกึษา และ/หรอืชุมชนรอบสถานศกึษา และเป็นแบบอยา่งในการปฏบิตัต่ิอไป   
    6. ผลการสงัเกตและสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 จากการวเิคราะหร์ายงานประจาํปีของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีพบวา่ โรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีมกีารดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา ไดแ้ก่ 
การกาํหนดและดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่แกไ้ขปญัหาในสถานศกึษา และ/หรอืชุมชนรอบสถานศกึษา 
เชน่ โรงเรยีนโคกตูมวทิยามกีารดาํเนินงานโครงการพเิศษ คอื โครงการสง่เสรมิการมรีายไดร้ะหวา่ง
เรยีนของนกัเรยีน โรงเรยีนชยับาดาลวทิยามกีารดาํเนินงานโครงการพเิศษ คอื โครงการนาฏศลิป์สู่
ชุมชน โครงการจติอาสาพฒันาคุณธรรม และโครงการสง่เสรมิความเป็นหน่ึง โดยไมพ่ึง่ยาเสพตดิใน
สถานศกึษา โรงเรยีนทา่วุง้วทิยาคารมกีารดาํเนินงานโครงการพเิศษ คอื โครงการตดิอาวธุความด ีชอ่ง 7 ส ี
ของนกัเรยีนกลุ่มวานรจิว๋พทิกัษ์ละโวธ้านี โรงเรยีนพระนารายณ์มกีารดาํเนินงานโครงการพเิศษ คอื 
โครงการเยาวชนนัน้ไซรค้อืพลงัแผน่ดนิ โรงเรยีนดงตาลวทิยามกีารดาํเนินงานโครงการพเิศษ คอื โครงการ
เยาวชนจติอาสา พฒันาบา้น วดั สรา้งสรรคส์ขุภาวะทีด่ ี โครงการหน่ึงหอ้งเรยีน หน่ึงความด ี ถวาย
องคร์าชนัย ์โรงเรยีนลาํสนธวิทิยามกีารดาํเนินงานโครงการพเิศษ คอื โครงการ To Be Number One 
ในสถานศกึษา และโครงการอาสาสมคัรกาํจดัลกูน้ํายงุลาย โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์
ลพบุร ีมกีารดาํเนินงานโครงการพเิศษ คอื โครงการสบืสานงานพระราชดาํร ิและโครงการรปูลกัษณ์
ลกูศรนีครนิทร ์ โรงเรยีนพฒันานิคมมกีารดาํเนินงานโครงการพเิศษ คอื โครงการสาํนึกดมีจีติอาสา 
ไมพ่ึง่พายาเสพตดิ โรงเรยีนทา่หลวงวทิยาคมมกีารดาํเนินงานโครงการพเิศษ คอื โครงการสานฝนัผนั
สูอ่าชพี โรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ลพบุร ีมกีารดาํเนินงานโครงการพเิศษ คอื โครงการโรงเรยีน
สง่เสรมิสขุภาพ เป็นตน้ 
  4. ด้านการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน 
และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรปูการศึกษา 
   การสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสู่
ความเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา หมายถงึ การกาํหนดมาตรการทีนํ่ามาปรบัปรงุ
และพฒันา เพือ่มุง่ไปสูส่ถานศกึษาทีม่คีุณภาพ เป็นขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งสถานศกึษา หน่วยงาน
ตน้สงักดั สมศ. และ/หรอื หน่วยงานสนบัสนุน เชน่ สาํนกังบประมาณ สถานประกอบการ เป็นตน้ 
   เกณฑก์ารพิจารณา 
    พจิารณาจากผลการปรบัปรงุและพฒันาสถานศกึษาตามแผนการดาํเนินงานประจาํปี 
ตามมาตรการทีนํ่ามาปรบัปรงุและพฒันา เพือ่มุง่ไปสูส่ถานศกึษาทีม่คีณุภาพตามกลุ่มสถานศกึษา ดงัน้ี 
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    1. มแีผนการดาํเนินงานประจาํปีตามมาตรการทีนํ่ามาปรบัปรงุและพฒันา เพือ่
มุง่ไปสูส่ถานศกึษาทีม่คีุณภาพตามกลุ่มสถานศกึษาขา้งตน้ โดยใชข้อ้เสนอแนะจากผลการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสองและผลการประเมนิคุณภาพภายใน (กรณสีถานศกึษาทีย่งัไมเ่คยไดร้บัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสองใหใ้ชผ้ลการประเมนิคุณภาพภายในจากตน้สงักดั) 
    2. มขีอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งสถานศกึษากบัหน่วยงานตน้สงักดั หรอืหน่วยงาน
สนบัสนุน ทัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืมขีอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
    3. มกีารดาํเนินงานตามระบบบรหิารคุณภาพ (PDCA)  
    4. ผลการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตักิารประจาํปี ไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 80  
    5. มผีลกระทบต่อคุณภาพของสถานศกึษาตามแนวทางการปฏริปูการศกึษา
ในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552 – 2561)      
   ข้อมลูประกอบการพิจารณา 
    1. โครงการหรอืกจิกรรมทีส่ถานศกึษาไดด้าํเนินงาน รวมทัง้ความสาํเรจ็ของ
โครงการหรอืกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัตวับ่งชี ้
    2. รายงานการประชุมของสถานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 
    3. รายงานสรปุผลการดาํเนินงานของสถานศกึษา  
    4. เอกสาร หลกัฐาน ขอ้มลูทีแ่สดงถงึการดาํเนินงานตามระบบบรหิารคณุภาพ 
(PDCA)  
    5. เอกสาร หลกัฐาน ขอ้มลูทีแ่สดงถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการพฒันาของสถานศกึษา 
    6. ผลการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 จากการวเิคราะหร์ายงานประจาํปีของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีพบวา่ โรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีมกีารดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน 
และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา ไดแ้ก่ การนําผลการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสองมาเป็นแนวทางในการจดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปี เพื่อยกระดบัมาตรฐาน 
รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ตามกลุ่มของสถานศกึษาจากการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสอง การสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งสถานศกึษากบัหน่วยงานตน้สงักดั คอื สาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 5 โดยมแีต่งตัง้คณะกรรมการจากเขตพืน้ทีเ่พือ่ตดิตามการดาํเนินงานของ
สถานศกึษาตามขอ้ตกลงอยา่งสมํ่าเสมอ และสรา้งขอ้ตกลงกบัหน่วยงานหรอืองคก์รอื่น เพือ่พฒันา
คุณภาพการศกึษา เชน่ สถานศกึษาในประเทศและต่างประเทศ มหาวทิยาลยัและสถาบนัอุดมศกึษา 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมดีาํเนินการพฒันาสถานศกึษาทีเ่กดิผลกระทบตามแนวทางการปฏริปูการศกึษา
ในทศวรรษทีส่อง โดยการดาํเนินงานโครงการและกจิกรรมต่างๆ เชน่ โครงการโรงเรยีนวถิพีทุธ โครงการ
คา่ยคุณธรรมนําเยาวชน โครงการสง่เสรมิสรา้งคนดมีคีุณธรรม โครงการธนาคารโรงเรยีน โครงการ
วนัสาํคญัของชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และประเพณ ีโครงการอบรมประจาํสปัดาห ์โครงการดแูล
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ชว่ยเหลอืนกัเรยีนเป็นรายบุคคล โครงการทศันศกึษา โครงการพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน โครงการ
พฒันาการจดัการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระ โครงการพฒันาบุคลากร โครงการสง่เสรมิศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษ 
จนี ญีปุ่น่ กจิกรรมลเิกตา้นเอดส ์กจิกรรมละโวธ้านี สูว่ถิคีวามพอเพยีง กจิกรรมรกัการอ่าน กจิกรรม
สปัดาหห์อ้งสมดุ กจิกรรมยอดนกัอา่น กจิกรรมสง่เสรมิประชาธปิไตยในโรงเรยีน กจิกรรมกลา้คดิ กลา้ทาํ 
กลา้แสดงออก กจิกรรมรกัษาสภาพความเป็นโรงเรยีนในฝนั โรงเรยีนรางวลัพระราชทาน โรงเรยีน
สง่เสรมิสขุภาพระดบัเพชร โรงเรยีนสง่เสรมิเศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรยีนสง่เสรมิวถิปีระชาธปิไตย และ
โรงเรยีนสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม เป็นตน้ 
 
4. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรอิสระ 
 จากการทีผู่ว้จิยัศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา พบวา่ ตวัแปรทีม่ผีล
ต่อการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา มดีงัน้ี 
 4.1 ตาํแหน่งหน้าท่ี 
  สทุศัน์ นาวรีะ (2549: 79 – 81) ทีไ่ดศ้กึษาความพรอ้มในการประเมนิคุณภาพภายนอก 
(รอบทีส่อง) ของสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบุ์ร ีตามมาตรฐานและตวับ่งชี ้เพือ่
การประเมนิคุณภาพภายนอก กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช ้คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูสงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบุ์ร ีเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
ผลการวจิยัพบวา่ ความพรอ้มในการประเมนิคุณภาพภายนอก (รอบทีส่อง) ของสถานศกึษา สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบุ์ร ีใน 3 ดา้น คอื ดา้นผูเ้รยีน ดา้นคร ูและดา้นผูบ้รหิาร อยูใ่นระดบัมาก 
ยกเวน้ดา้นผูเ้รยีน มาตรฐานที ่4 และ 5 ดา้นคร ูมาตรฐานที ่9 อยูใ่นระดบัปานกลาง และผลการเปรยีบเทยีบ
ความพรอ้มในการประเมนิคุณภาพภายนอก (รอบทีส่อง) ของสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาสงิหบุ์ร ีจาํแนกตามตําแหน่ง เพศ วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานในตําแหน่งปจัจุบนั 
พบวา่ ผูบ้รหิารและครมูคีวามพรอ้มในการประเมนิคุณภาพภายนอก (รอบทีส่อง) ในมาตรฐานและตวับ่งชี้
ดา้นครแูตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เพศชายและเพศหญงิมคีวามพรอ้มในการประเมนิ
คุณภาพภายนอก (รอบทีส่อง) ในมาตรฐานดา้นครแูตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
กลุ่มตวัอย่างทีม่วุีฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามพรอ้มในการประเมนิคุณภาพภายนอก (รอบทีส่อง) 
ไม่แตกต่างกนั และกลุ่มตวัอยา่งทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานในตําแหน่งปจัจุบนัต่างกนั มคีวามพรอ้ม
ในการประเมนิคุณภาพภายนอก (รอบทีส่อง) ไมแ่ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั สภุาพร  ไผโพธิ ์ (2551: 81 – 86) 
ทีศ่กึษา และการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแกว้ เขต 1 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช ้ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน และครผููส้อน  
เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่เกีย่วกบัการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปฏบิตังิานของสถานศกึษา ดา้นการประเมนิตนเองของ
สถานศกึษา และดา้นการรายงานการประเมนิตนเอง ผลการวจิยัพบวา่ การดาํเนินงานการประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแกว้ เขต 1 
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ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรยีบเทยีบ
การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาระหวา่งความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็ต่อการดาํเนินงานการประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษาสงูกวา่ครผููส้อน  
 4.2 ขนาดของโรงเรียน 
  นตวรรณ ทบัเวช  (2547: 95 – 97) ทีศ่กึษาการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา
ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  และเปรยีบเทยีบการดาํเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศกึษาใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการศกึษาและการเตรยีมการ ดา้นการวางแผนประกนั
คุณภาพการศกึษา ดา้นการนําแผนการประกนัคุณภาพการศกึษาไปใช ้ ดา้นการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน ดา้นการพฒันาและปรบัปรงุคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน และดา้น
การเตรยีมการรบัการประเมนิจากองคก์รภายนอก เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ผลการวจิยัพบวา่ การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี มกีารปฏบิตังิานทัง้ภาพรวม และ
รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา จาํแนกตาม
ขนาดของโรงเรยีนภาพรวม พบวา่ โรงเรยีนขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มรีะดบัการดาํเนินงาน
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิยั ปรุนั  (2547: 96 – 99)  
ทีศ่กึษาการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา และเปรยีบเทยีบสภาพและปญัหาการดาํเนินการประกนั
คุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 1 กลุ่มตวัอยา่ง
ทีใ่ชเ้ป็นครแูละผูบ้รหิารในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 1 เครือ่งมอื
ทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตราสว่นประมาณคา่ ผลการวจิยั
พบวา่ สภาพการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มสีภาพการ
ดาํเนินการอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และขา้ราชการครทูีอ่ยูใ่นโรงเรยีนทีม่ขีนาดแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัสภาพการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณารายคู ่พบวา่ ขา้ราชการครทูีอ่ยูใ่นโรงเรยีนขนาดใหญ่
กบัโรงเรยีนขนาดกลาง และขา้ราชการครทูีอ่ยูใ่นโรงเรยีนขนาดใหญ่กบัโรงเรยีนขนาดเลก็ มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัสภาพการดาํเนินการแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ กรชิชยั ลุโบะกาแม (2550: 86 – 90) ไดศ้กึษาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการประเมนิ
ภายนอกของผูบ้รหิาร และครผููส้อนโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานราธวิาส ในขอบขา่ย 
8 ดา้น คอื การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ การพฒันามาตรฐานการศกึษา การจดัทาํแผนพฒันา
คุณภาพทางการศกึษา การดาํเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพทางการศกึษา การตรวจสอบและการทบทวน
คุณภาพการศกึษา การประเมนิคุณภาพทางการศกึษา การรายงานคุณภาพทางการศกึษาประจาํปี และ 
การผดุงระบบการประกนัคุณภาพทางการศกึษา กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช ้คอื ผูบ้รหิาร และครผููส้อน ในโรงเรยีน
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สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานราธวิาส เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่น
ประมาณคา่ 5 ระดบั ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการประเมนิภายนอก
ของผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานราธวิาสโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายขอ้ พบวา่ดา้น การประเมนิคุณภาพทางการศกึษาและดา้นการจดัทาํ
แผนพฒันาคุณภาพทางการศกึษามรีะดบัการเตรยีมความพรอ้มมาก แต่ดา้นการรายงานคุณภาพทาง 
การศกึษาประจาํปี ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา ดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ดา้นการตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศกึษา ดา้นการดาํเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพทาง 
การศกึษาและดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ มรีะดบัการเตรยีมความพรอ้มปานกลาง และ
ผลการเปรยีบเทยีบการเตรยีมความพรอ้ม เพือ่รองรบัการประเมนิภายนอกของผูบ้รหิารและครผููส้อน
ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานราธวิาส จาํแนกตามตําแหน่ง ประสบการณ์การทาํงาน 
และขนาดของโรงเรยีน พบวา่  ผูบ้รหิารและครผููส้อนมกีารเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัการประเมนิ
ภายนอกไมแ่ตกต่างกนั ผูบ้รหิารและครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานต่างกนัมคีวามพรอ้มเพือ่รองรบั
การประเมนิภายนอกไมแ่ตกต่างกนั และผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดต่างกนั มกีารเตรยีม
ความพรอ้ม เพือ่รองรบัการประเมนิภายนอกแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดย
สถานศกึษาขนาดเลก็ มกีารเตรยีมความพรอ้ม เพือ่รองรบัการประเมนิภายนอกน้อยกวา่สถานศกึษา
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีม่ผีลต่อการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา
ทีก่ล่าวมา สรุปไดว้า่ ตวัแปรตําแหน่งหน้าที ่และขนาดของโรงเรยีน มผีลทาํใหก้ารดาํเนินการประกนั
คุณภาพแตกต่างกนั ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึนํามาใชเ้ป็นตวัแปรอสิระสาํหรบัการวจิยัในครัง้น้ี 
 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง   
 5.1 งานวิจยัในประเทศ 
  นตวรรณ  ทบัเวช  (2547: 95 – 97) ไดศ้กึษาการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา
ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และเปรยีบเทยีบการดาํเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศกึษาตามขนาดโรงเรยีน และตามตาํแหน่งผูบ้รหิารกบัตําแหน่งครผููส้อนใน 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการศกึษาและการเตรยีมการ ดา้นการวางแผนประกนัคุณภาพการศกึษา ดา้นการนําแผน 
การประกนัคณุภาพการศกึษาไปใช ้ ดา้นการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน 
ดา้นการพฒันาและปรบัปรงุคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน และดา้นการเตรยีมการรบัการประเมนิ
จากองคก์รภายนอก เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
5 ระดบั ผลการวจิยัพบวา่ การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
กรมสามญัศกึษา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี มกีารปฏบิตังิานทัง้ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดย
การเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา จาํแนกตามขนาดของโรงเรยีนภาพรวม 
พบวา่ โรงเรยีนขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มรีะดบัการดาํเนินงานแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
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ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ในขณะทีก่ารเปรยีบเทยีบการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา จาํแนกตาม
การดาํรงตําแหน่งในปจัจุบนั ภาพรวม พบวา่ ผูบ้รหิารและครผููส้อน มกีารปฏบิตังิานเกีย่วกบัการดาํเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศกึษาไมแ่ตกต่างกนั 
  วชิยั ปรุนั (2547: 96 – 99) ไดศ้กึษาการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา และ
เปรยีบเทยีบสภาพและปญัหาการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 1 จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าทีข่องขา้ราชการคร ูประสบการณ์
การทาํงาน และขนาดของโรงเรยีน กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชเ้ป็นครแูละผูบ้รหิารในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 1  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ และแบบมาตราสว่นประมาณคา่ ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา
ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มสีภาพการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น สว่นปญัหาการดาํเนินการ
ประกนัคุณภาพ โดยภาพรวมพบวา่มปีญัหาการดาํเนินการอยูใ่นระดบัน้อย เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ มปีญัหาการดาํเนินการอยูใ่นระดบัน้อยทุกดา้น ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพ
การดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
เลย เขต 1 จาํแนกตามตําแหน่งหน้าทีข่องขา้ราชการคร ูประสบการณ์การทาํงาน และขนาดของโรงเรยีน 
พบวา่ ขา้ราชการครทูีม่ตีาํแหน่งหน้าทีต่่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการดาํเนินการประกนั
คุณภาพการศกึษาโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น ไมแ่ตกต่างกนั ขา้ราชการครทูีป่ระสบการณ์ทาํงาน
แตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยภาพรวมและ
รายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ยกเวน้ดา้นการพฒันาและปรบัปรงุ
คุณภาพของสถานศกึษา เมื่อพจิารณาเป็นรายคูพ่บวา่ ขา้ราชการครทูีม่ปีระสบการณ์การทาํงานมาก
กบัขา้ราชการครทูีม่ปีระสบการณ์การทาํงานน้อยมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการดาํเนินการแตกต่างกนั 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นอกจากน้ี ขา้ราชการครทูีอ่ยูใ่นโรงเรยีนทีม่ขีนาดแตกต่างกนั 
มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณารายคูพ่บวา่ ขา้ราชการครทูีอ่ยูใ่นโรงเรยีน
ขนาดใหญ่กบัโรงเรยีนขนาดกลาง และขา้ราชการครทูีอ่ยูใ่นโรงเรยีนขนาดใหญ่กบัโรงเรยีนขนาดเลก็ 
มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการดาํเนินการแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นผล
การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา จาํแนกตาม
ตําแหน่งหน้าทีข่องขา้ราชการคร ูประสบการณ์การทาํงาน และขนาดของโรงเรยีน พบวา่ ขา้ราชการครู
ทีม่ตีําแหน่งหน้าทีต่่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาโดย
ภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไมแ่ตกต่างกนั  ขา้ราชการครทูีม่ปีระสบการณ์การทาํงานต่างกนั มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัปญัหาการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
สว่นขา้ราชการครทูีอ่ยูใ่นโรงเรยีนทีม่ขีนาดต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาการดาํเนินการประกนั
คุณภาพการศกึษา โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ยกเวน้ ดา้นการนําแผนการประกนัคุณภาพไปใชแ้ละดา้นการพฒันาและปรบัปรงุคุณภาพของสถานศกึษา 
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เมือ่พจิารณาเป็นรายคู ่พบวา่ ขา้ราชการครทูีอ่ยูใ่นโรงเรยีนขนาดใหญ่กบัโรงเรยีนขนาดกลางมคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัปญัหาการดาํเนินการประกนัคณุภาพการศกึษา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
และขา้ราชการครทูีอ่ยูใ่นโรงเรยีนขนาดใหญ่กบัโรงเรยีนขนาดเลก็มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาการดาํเนินการ
ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  เกยีรตศิกัดิ ์คฤหบด ี(2548: 68 – 69) ไดศ้กึษาการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา
ของสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบุร ีเขต 2 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รหิาร 
และครใูนสถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาชว่งชัน้ที ่3 – 4 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ราชบุร ีเขต 2 
ซึง่เดมิสงักดักรมสามญัศกึษา 4 แหง่ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามการดาํเนินการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา ตามกรอบของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ
ผลการวจิยัพบวา่ การดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาราชบุร ีเขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่แยกพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นการเตรยีมการก่อนการประกนัคุณภาพ สาํหรบัปญัหา
และอุปสรรคในการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา พบวา่ ในดา้นการเตรยีมการก่อนการประกนั
คุณภาพ โรงเรยีนมโีครงการและกจิกรรมทางวชิาการมาก มเีวลาคอ่นขา้งจาํกดั ไมม่งีบประมาณเพือ่
การประกนัคุณภาพภายในโดยตรง และบุคลากรทีเ่ป็นคณะทาํงานมงีานสอนประจาํมาก บางโรงเรยีน
ขาดอตัรากาํลงัคร ูดา้นการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน ไมส่ามารถดาํเนินการตามแผนทีว่างไว้
อยา่งต่อเน่ือง โรงเรยีนไมไ่ดเ้ผยแพรผ่ลการประเมนิแก่หน่วยงานและผูเ้กีย่วขอ้ง และผูบ้รหิารไมไ่ด้
ตดิตามผลการดาํเนินงานตามแผนอยา่งมรีะบบและต่อเน่ือง ดา้นการจดัทาํรายงานการประเมนิตนเอง
หรอืรายงานประจาํปี ไมส่ามารถวเิคราะหร์ปูแบบการรายงานการประเมนิตนเองได ้ เพราะขาดบุคลากร
ทีม่ทีกัษะทีจ่ะมาเป็นคณะทาํงาน 
  ธนโชต ิปณุยชยัปรดีา (2548: 116 – 122) ไดศ้กึษาปญัหาการดาํเนินการเพื่อเตรยีม 
การรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศกึษาในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจนัทบุร ี
เขต 1 โดยศกึษาและเปรยีบเทยีบปญัหาการดาํเนินการ เพือ่เตรยีมการรองรบัการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกของสถานศกึษาในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจนัทบุร ี เขต 1 ตามมาตรฐานการศกึษา
ของสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 3 ดา้น ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นผูเ้รยีน มาตรฐาน
ดา้นผูบ้รหิารและ มาตรฐานดา้นคร ูกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานศกึษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจนัทบุรเีขต 1 เป็นผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
เป็นแบบสอบถามทีม่ลีกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ ผลการวจิยัพบวา่ ปญัหาการดาํเนินการ เพือ่
เตรยีมการรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น เมือ่พจิารณารายดา้น
พบวา่ มปีญัหาในมาตรฐานดา้นผูเ้รยีน มาตรฐานดา้นครแูละมาตรฐานดา้นผูบ้รหิาร ตามลาํดบั  ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาและคร ู มปีญัหาการดาํเนินการเพือ่เตรยีมการรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกไมแ่ตกต่างกนั  
และสถานศกึษาขนาดเลก็และสถานศกึษาขนาดใหญ่ มปีญัหาการดาํเนินการ เพือ่เตรยีมการรองรบั
การประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศกึษา มาตรฐานดา้นครแูตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 สาํหรบัมาตรฐานดา้นผูเ้รยีน และมาตรฐานดา้นผูบ้รหิาร ไมแ่ตกต่างกนั 
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  ประสาน พุม่เขม็ (2548: 97 – 98) ไดศ้กึษาการดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัสพุรรณบุร ี เพือ่ใหท้ราบการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอก ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัสุพรรณบุร ีและแนวทางและขอ้เสนอแนะในการ
ดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื สถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในอาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสพุรรณบุร ีผูใ้หข้อ้มลู คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน และหวัหน้างานบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 4 งาน คอื หวัหน้างานบรหิารวชิาการ หวัหน้า
งานบรหิารงบประมาณ หวัหน้างานบรหิารบุคคล และหวัหน้างานบรหิารทัว่ไป เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอก ระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน และแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง ผลการวจิยัพบวา่ การดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอก ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัสพุรรณบุร ีโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
สาํหรบัแนวทางและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก ระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัสพุรรณบุร ีพบวา่ แนวทางการดาํเนินการ เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก
ของสถานศกึษาดา้นผูเ้รยีน มขีอ้เสนอวา่ ควรกาํหนดแนวทางการพฒันาผูเ้รยีนใหช้ดัเจนและต่อเน่ือง 
จดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีนอยา่งหลากหลาย สง่เสรมิใหค้รจูดัการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญั มกีารวดัผลประเมนิผลอยา่งหลากหลาย ควรปรบัหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัชมุชน ใหม้กีารกาํกบั
ตดิตามอยา่งต่อเน่ือง ควรมกีารสรา้งแรงจงูใจและกระตุน้ผูเ้รยีนใหส้ามารถแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้พยีงพอ ในดา้นกระบวนการ มขีอ้เสนอวา่ ควรจดั
องคก์รหรอืโครงสรา้งการบรหิารใหช้ดัเจนจดับุคลากรใหเ้พยีงพอ จดัทาํแผนพฒันาสถานศกึษา และ
ปฏบิตัติามแผนอยา่งจรงิจงั มกีารนิเทศกาํกบั ตดิตาม อยา่งต่อเน่ือง จดัใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งมสีว่นรว่ม
ต่อการจดัการศกึษา ควรใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มคดิรว่มทาํในกจิกรรมต่างๆ ควรจดักจิกรรมและสือ่การเรยีน
การสอนทีเ่รา้ใจ จดัตัง้ชุมนุมชมรมใหต้รงกบัความตอ้งการ พฒันาครใูหจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน
โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ในดา้นปจัจยั มขีอ้เสนอวา่ ควรพฒันาผูบ้รหิารใหม้คีวามรูค้วามสามารถมี
คุณลกัษณะทีเ่หมาะสม ควรเน้นการมสีว่นรว่มในการบรหิารและจดัการศกึษา กาํหนดนโยบาย แผน 
การพฒันาสถานศกึษาอยา่งชดัเจน ครคูวรปฏบิตัหิน้าทีก่ารสอนอยา่งเตม็ที ่ ผูบ้รหิารควรมกีารนิเทศ
ตดิตามอยา่งต่อเน่ือง ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกคนมสีว่นรว่มในการกาํหนดนโยบายทางการเรยีนการสอน
และการพฒันาหลกัสตูร มกีารวดัผลประเมนิผลทีห่ลากหลาย ควรจดัสรรบุคลากรสนบัสนุนการจดัการเรยีน
การสอน ทัง้น้ีขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการ เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศกึษา 
ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งมภีาวะผูนํ้า เป็นแกนหลกัในการบรหิารและการดาํเนินการ 
เพือ่รองรบัการประเมนิมาตรฐานการศกึษาภายนอกของสถานศกึษา ผูเ้กีย่วขอ้งทุกคนตอ้งมสีว่นรว่ม
ในการดาํเนินงาน เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืมาตรฐานการศกึษาทีต่อ้งการ จะตอ้งจดัทาํการประเมนิ
คุณภาพภายในทุกปี เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง บุคลากรจะตอ้งมคีวามตระหนกั และ
เหน็ความสาํคญัของการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา จะตอ้งมกีารกาํกบัตดิตามการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ือง สาํหรบัปญัหาในการดาํเนินการ เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศกึษา 
ประกอบดว้ย การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกไมม่คีวามต่อเน่ือง บุคลากรไมม่ี
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ความรูค้วามเขา้ใจในการดาํเนินการ เพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกอยา่งแทจ้รงิ ขาดการมี
สว่นรว่มของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาของสถานศกึษาและบุคลากรในสถานศกึษา มภีาระงาน
มาก ประกอบกบัมกีารเปลีย่นแปลงหน้าทีภ่าระงานบ่อย 
  สงดั เกตุรตัน์  (2548: 114 – 115) ไดศ้กึษาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศกึษา
สาํหรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศกึษาในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุร ี โดยใช้
สถานศกึษาเป็นหน่วยวเิคราะห ์ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื สถานศกึษาจาํนวน 34 โรงเรยีน ผูใ้ห้
ขอ้มลูประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครวูชิาการและคร ูจาํนวน 136 คน เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม
เกีย่วกบัการดาํเนินงานของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา สรา้งจากตวับ่งชีค้ณุภาพของมาตรฐาน
การศกึษาทีใ่ชส้าํหรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก ของสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศกึษา (สมศ.) และการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการดาํเนินงานของสถานศกึษาทีเ่ขา้รบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอก ผลการวจิยัพบวา่  การดาํเนินงานตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา สาํหรบั
การประเมนิคุณภาพภายนอก ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุร ี ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงลาํดบัจากคา่เฉลีย่มากไปน้อย คอื มาตรฐานการศกึษาดา้นกระบวนการ 
มาตรฐานการศกึษาดา้นผูเ้รยีน และมาตรฐานการศกึษาดา้นปจัจยั ตามลาํดบั สาํหรบัปญัหาการดาํเนินงาน
ของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาสาํหรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก ในอาํเภอดาํเนินสะดวก 
จงัหวดัราชบุร ีพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย เมือ่จาํแนกรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัน้อย 
โดยเรยีงลาํดบัจากคา่เฉลีย่น้อยไปมาก คอื มาตรฐานการศกึษาดา้นกระบวนการ มาตรฐานการศกึษา
ดา้นผูเ้รยีน และมาตรฐานการศกึษาดา้นปจัจยั ตามลาํดบั ทัง้น้ี แนวทางการดาํเนินงานของสถานศกึษา
ตามมาตรฐานการศกึษาสาํหรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุร ี
คอื ดา้นผูเ้รยีน มุง่เน้นกระบวนการอา่น การเขยีน และการคดิวเิคราะห ์ดา้นกระบวนการ มุง่เน้นการจดั 
การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และดา้นปจัจยั มุง่เน้นการเพิม่ครใูหค้รบชัน้ และการปรบัปรุงระบบ
ขอ้มลูสารสนเทศ 
  สทุศัน์ นาวรีะ (2549: 79 – 81) ไดศ้กึษาความพรอ้มในการประเมนิคุณภาพภายนอก 
(รอบทีส่อง) ของสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบุ์ร ี ตามมาตรฐานและตวับ่งชี้
เพือ่การประเมนิคุณภาพภายนอก กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช ้คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูสงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบุ์ร ีเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
ผลการวจิยัพบวา่ ความพรอ้มในการประเมนิคุณภาพภายนอก (รอบทีส่อง) ของสถานศกึษา สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบุ์ร ีใน 3 ดา้น คอื ดา้นผูเ้รยีน ดา้นคร ูและดา้นผูบ้รหิาร อยูใ่นระดบั
มาก ยกเวน้ดา้นผูเ้รยีน มาตรฐานที ่ 4 และ 5 ดา้นคร ูมาตรฐานที ่ 9 อยูใ่นระดบัปานกลาง และผล
การเปรยีบเทยีบความพรอ้มในการประเมนิคุณภาพภายนอก (รอบทีส่อง) ของสถานศกึษา สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบุ์ร ี จาํแนกตามตําแหน่ง เพศ วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานใน
ตําแหน่งปจัจุบนั พบวา่ ผูบ้รหิารและครมูคีวามพรอ้มในการประเมนิคุณภาพภายนอก (รอบทีส่อง) 
ในมาตรฐานและตวับง่ชีด้า้นครแูตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เพศชายและเพศหญงิ
มคีวามพรอ้มในการประเมนิคุณภาพภายนอก (รอบทีส่อง) ในมาตรฐานดา้นครแูตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
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ทางสถติทิีร่ะดบั .05 กลุ่มตวัอยา่งทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามพรอ้มในการประเมนิคุณภาพภายนอก 
(รอบทีส่อง) ไมแ่ตกต่างกนั และกลุ่มตวัอยา่งทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานในตําแหน่งปจัจุบนั ต่างกนั 
มคีวามพรอ้มในการประเมนิคุณภาพภายนอก (รอบทีส่อง) ไมแ่ตกต่างกนั 
  กรชิชยั ลุโบะกาแม (2550: 86 – 90) ไดศ้กึษาการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัการประเมนิ
ภายนอกของผูบ้รหิาร และครผููส้อนโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานราธวิาส ในขอบขา่ย 
8 ดา้น คอื การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ การพฒันามาตรฐานการศกึษา การจดัทาํแผนพฒันา
คุณภาพทางการศกึษา การดาํเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพทางการศกึษา การตรวจสอบและการทบทวน
คุณภาพการศกึษา การประเมนิคุณภาพทางการศกึษา การรายงานคุณภาพทางการศกึษาประจาํปี และ 
การผดุงระบบการประกนัคุณภาพทางการศกึษา กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช ้คอื ผูบ้รหิาร และครผููส้อน ในโรงเรยีน
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานราธวิาส เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการประเมนิภายนอก
ของผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานราธวิาส โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่ดา้น การประเมนิคุณภาพทางการศกึษาและดา้นการจดัทาํ
แผนพฒันาคุณภาพทางการศกึษามรีะดบัการเตรยีมความพรอ้มมาก แต่ดา้นการรายงานคุณภาพทาง 
การศกึษาประจาํปี ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา ดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ดา้นการตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศกึษา ดา้นการดาํเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพทาง 
การศกึษาและดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ มรีะดบัการเตรยีมความพรอ้มปานกลาง และ
ผลการเปรยีบเทยีบการเตรยีมความพรอ้ม เพือ่รองรบัการประเมนิภายนอกของผูบ้รหิารและครผููส้อน
ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานราธวิาส จาํแนกตามตาํแหน่ง ประสบการณ์การทาํงาน 
และขนาดของโรงเรยีน พบวา่ ผูบ้รหิารและครผููส้อนมกีารเตรยีมความพรอ้ม เพือ่รองรบัการประเมนิ
ภายนอกไมแ่ตกต่างกนั ผูบ้รหิารและครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานต่างกนัมคีวามพรอ้ม เพือ่
รองรบัการประเมนิภายนอกไมแ่ตกต่างกนั และผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดต่างกนั มกีารเตรยีม
ความพรอ้มเพือ่รองรบัการประเมนิภายนอก แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดย
สถานศกึษาขนาดเลก็ มกีารเตรยีมความพรอ้ม เพือ่รองรบัการประเมนิภายนอกน้อยกวา่สถานศกึษา
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
  ทองปาน พานิช  (2550: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาการพฒันาการประกนัคุณภาพการศกึษา 
เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบทีส่อง ของสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัศนูยป์ระสานงาน
สถานศกึษาทบัคลอ้ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพจิติร เขต 2 โดยมกีารศกึษาสภาพการดาํเนินงาน
การประกนัคุณภาพการศกึษา ตามมาตรฐานการศกึษาของสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศกึษา 14 มาตรฐาน 60 ตวับ่งชี ้สภาพปญัหาและความตอ้งการพฒันา และแนวทางการพฒันา
ของสถานศกึษาเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบทีส่อง ประชากรทีใ่ชเ้ป็นขา้ราชการคร ู
จาํนวน 42 คน และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา การสนทนากลุ่มเกีย่วกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการในการพฒันาสถานศกึษา 
และแบบสมัภาษณ์กึง่มโีครงสรา้งเกีย่วกบัแนวทางพฒันาสถานศกึษาเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพ
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ภายนอกรอบทีส่อง ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา ดา้นผูเ้รยีน
โดยภาพรวม พบวา่ ทุกมาตรฐานมเีกณฑค์ุณภาพอยูใ่นระดบัด ียกเวน้มาตรฐานที ่ 4 อยูใ่นระดบัพอใช ้
ดา้นครโูดยภาพรวม พบวา่ ทุกมาตรฐานมเีกณฑค์ุณภาพอยูใ่นระดบัด ียกเวน้มาตรฐานที ่7 อยูใ่นระดบั
ดมีาก สว่นดา้นผูบ้รหิารโดยภาพรวม พบวา่ สว่นใหญ่มเีกณฑค์ุณภาพอยูใ่นระดบัด ียกเวน้มาตรฐาน
ที ่14 อยูใ่นระดบัดมีาก สาํหรบัสภาพปญัหาดา้นผูเ้รยีน พบวา่ ผูเ้รยีนขาดระเบยีบวนิยั ความเสยีสละ 
และความรบัผดิชอบในหน้าที ่สว่นความตอ้งการพฒันาสถานศกึษาดา้นผูเ้รยีน พบวา่ ตอ้งการใหผู้เ้รยีน
มรีะเบยีบวนิยั มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย สภาพปญัหาดา้นคร ูพบวา่ ครไูมไ่ดร้บั
การอบรม สมัมนา ในดา้นการเรยีนการสอน สว่นความตอ้งการพฒันาสถานศกึษาดา้นคร ูพบวา่ ตอ้งการ
พฒันาครใูหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสอนอยูเ่สมอ ตอ้งการอตัรากาํลงัครผููส้อนใหม้คีรสูอนครบทุกชัน้  
สภาพปญัหาดา้นผูบ้รหิาร พบวา่ ผูบ้รหิารขาดภาวะผูนํ้าและความเป็นประชาธปิไตย สว่นความตอ้งการ
พฒันาสถานศกึษาดา้นผูบ้รหิาร พบวา่ ตอ้งการใหม้กีารพฒันาผูบ้รหิารในดา้นวชิาการและการบรหิาร  
ทัง้น้ี แนวทางในการพฒันาสถานศกึษาดา้นผูเ้รยีน สถานศกึษาควรมกีารกาํหนดนโยบายในการปลกูฝงั
คุณธรรม จรยิธรรม อยา่งชดัเจน โดยกําหนดแนวปฏบิตัเิป็นลาํดบัขัน้ตอนใหเ้กดิประโยชน์กบัผูเ้รยีน
มากทีส่ดุ ดา้นคร ู ควรสง่เสรมิใหค้รไูดพ้ฒันาตนเอง โดยการเขา้รบัการอบรม ศกึษาเอกสาร ตาํราทาง
วชิาการ นําความรูม้าเผยแพรต่่อกนั สว่นดา้นผูบ้รหิาร ควรจดัใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้รหิารเกีย่วกบัการบรหิาร 
งานการเขยีนรายงานผลการประเมนิตนเอง เพื่อกา้วสูร่ะบบประกนัคุณภาพการศกึษา 
  อรณุ พรมจนัทร ์ (2550: 71 – 73) ไดศ้กึษาการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประกนัคุณภาพ
ภายนอกของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุบลราชธานี เขต 3 และ
เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา และประธานคณะกรรมการสถานศกึษาทีม่ต่ีอการ
ดาํเนินการเพื่อรองรบัการประกนัคุณภาพภายนอกของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในสงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยจาํแนกตามตําแหน่งและขนาดของสถานศกึษา กลุ่มตวัอยา่ง
ทีใ่ชเ้ป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา และประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็น
แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ผลการวจิยัพบวา่ การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายนอกของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุบลราชธานี 
เขต 3 โดยรวมและรายดา้นตามมาตรฐาน คอื มาตรฐานดา้นผูเ้รยีน มาตรฐานดา้นคร ูและมาตรฐาน
ดา้นผูบ้รหิาร มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก ผูบ้รหิารสถานศกึษาและประธานคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการดาํเนินการ เพือ่รองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก โดยรวม 
มาตรฐานดา้นคร ูและมาตรฐานดา้นผูบ้รหิาร แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่น
มาตรฐานดา้นผูเ้รยีนไมแ่ตกต่างกนั และผูบ้รหิารสถานศกึษาและประธานคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษาทีม่ขีนาดต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประกนั
คุณภาพภายนอก โดยรวมและรายดา้นตามมาตรฐานไมแ่ตกต่างกนั 
  สมชาย พึง่อิม่ (2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการดาํเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายในสถานศกึษา เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที ่2 ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 ใน 8 ภารกจิ ไดแ้ก่ การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ การพฒันา
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มาตรฐานการศกึษา การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษา การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา การประเมนิคุณภาพการศกึษา การจดัทาํ
รายงานคุณภาพการศกึษาประจาํปี และการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา และเปรยีบเทยีบ
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา และครทูีม่ต่ีอการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศกึษา รวมทัง้ศกึษาปญัหา และแนวทางแกไ้ขปญัหาการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพ การศกึษา
ภายในสถานศกึษา เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที ่2 สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และคร ูเครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา่ ผลการวจิยัพบวา่ การดาํเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที ่ 2 สถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใน 8 ภารกจิ
มกีารดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร และครทูีม่ต่ีอการดาํเนินงาน
การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที ่ 2 
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่า ไม่แตกต่างกนั  
สว่นปญัหาการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา เพือ่รองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบที ่2 สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 
ไดแ้ก่ ปญัหาระบบขอ้มลูสารสนเทศ การใหค้วามสาํคญัและการมสีว่นรว่มของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง ครู
มภีาระงานมาก จาํนวนบุคลากรไมพ่อเพยีง การดาํเนินงานไมต่รงตามทีป่ฏทินิปฏบิตังิาน กาํหนด 
ความต่อเน่ืองของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา การจดัระบบการผดุงระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษา สว่นแนวทางแกไ้ขปญัหาดงักล่าวไดแ้ก่การจดัระบบขอ้มลู สารสนเทศ การมสีว่นรว่ม
ของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง การกาํหนดภาระงานและการจดัอตัรากาํลงัครกูารตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพ
การศกึษา การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
  สภุาพร ไผโพธิ ์(2551: 81 – 86)  ไดศ้กึษาและการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแกว้ เขต 1 จาํแนกตาม
ตําแหน่งหน้าทีแ่ละประสบการณ์การทาํงาน  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช ้ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน และครผููส้อน  
เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่เกีย่วกบัการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปฏบิตังิานของสถานศกึษา ดา้นการประเมนิตนเองของ
สถานศกึษา และดา้นการรายงานการประเมนิตนเอง ผลการวจิยัพบวา่ การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแกว้ เขต 1 ตาม
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ผลการเปรยีบเทยีบ
การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาระหวา่งความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็ต่อการดาํเนินงานการประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษาสงูกวา่ครผููส้อน และผลการเปรยีบเทยีบการดาํเนินงานการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาระหวา่งความคดิเหน็ของบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ทาํงานน้อย และประสบการณ์
การทาํงานมาก แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์การทาํงาน
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มาก มคีวามคดิเหน็ต่อการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาสงูกวา่บุคลากรทีม่ปีระสบการณ์
การทาํงานน้อย  
  ณรงคศ์กัดิ ์ แดงสขุ (2553: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาสภาพและปญัหาการพฒันาคุณภาพ
การศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการประเมนิคุณภาพภายนอก สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุบลราชธานี เขต 3 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช ้คอื ขา้ราชการครขูองสถานศกึษา สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุบลราชธานี เขต 3 ปีการศกึษา 2552 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการพฒันาโดยรวม และ
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก สว่นปญัหาการพฒันาโดยรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัน้อย และเมือ่เปรยีบเทยีบ
สภาพและปญัหาการพฒันาคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา จาํแนกตามตําแหน่งและขนาด
ของโรงเรยีน พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และผูร้บัผดิชอบการประกนัคุณภาพภายใน มคีวามคดิเหน็
ต่อสภาพและปญัหาการพฒันาคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา โดยภาพรวมและทุกดา้น
ไมแ่ตกต่างกนั ยกเวน้สภาพการพฒันาในดา้นคร ูมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 และผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูร้บัผดิชอบการประกนัคุณภาพภายในทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรยีน
ทีม่ขีนาดแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพและปญัหาการพฒันาคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐาน
การศกึษา โดยภาพรวมและทุกดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
  ธนาวุฒ ิสอ่งแสง (2553: 110 – 111) ไดศ้กึษาสภาพการดาํเนินงานการประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศกึษาในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายโสธร เขต 1 ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน
จากสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช ้คอื ขา้ราชการครใูน
สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายโสธร เขต 1 ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากสาํนกังาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่น
ประมาณคา่ 5 ระดบั ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา
ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายโสธร เขต 1 ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากสาํนกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา โดยภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เมือ่เปรยีบเทยีบ
สภาพการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ยโสธร เขต 1 ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 
จาํแนกตามตําแหน่งและขนาดของโรงเรยีน พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููร้บัผดิชอบงานประกนั
คุณภาพภายใน มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาใน
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายโสธร เขต 1 ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากสาํนกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา โดยภาพรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั และผูบ้รหิารสถานศกึษา
และครผููร้บัผดิชอบงานประกนัคุณภาพภายในทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรยีนทีม่ขีนาดต่างกนั มคีวามคดิเหน็
ต่อสภาพการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ยโสธร เขต 1 ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 
โดยภาพรวมและรายดา้น ไมแ่ตกต่างกนั 
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  สนัตศิกัดิ ์หมายบุญ  (2553: 92 – 93)  ไดศ้กึษาสภาพและปญัหาการดาํเนินงานเพือ่
รองรบัการประเมนิภายนอกของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุบลราชธานี 
เขต 1 ตามความคดิเหน็ของผูอ้าํนวยการสถานศกึษา และครทูีเ่ป็นหวัหน้างานประกนัคุณภาพ เพือ่
เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครทูีเ่ป็นหวัหน้างานประกนัคุณภาพทีม่ต่ีอการ
ดาํเนินงาน เพือ่รองรบัการประเมนิภายนอกของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
อุบลราชธานี เขต 1 จาํแนกตามตําแหน่งและขนาดสถานศกึษา ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 
ผูอ้าํนวยการสถานศกึษา และครทูีเ่ป็นหวัหน้างานประกนัคุณภาพในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุบลราชธานี 
เขต 1 ในปีการศกึษา 2552 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัไดม้าโดยวธิกีารสุม่แบบแบ่งชัน้ เครือ่งมอืที่
ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ผลการวจิยัพบวา่ 
สภาพการดาํเนินงานเพือ่รองรบัการประเมนิภายนอกโดยภาพรวมมกีารดาํเนินงานในระดบัมากทีส่ดุ 
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่เรยีงอนัดบัจากมากไปหาน้อย คอื การรายงานคุณภาพ
การศกึษาประจาํปี รองลงมา คอื การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษาและการจดัระบบบรหิาร
และสารสนเทศ มกีารดาํเนินการในระดบัมากทีส่ดุตามลาํดบั ผูอ้าํนวยการสถานศกึษาและครทูีเ่ป็น
หวัหน้างานประกนัคุณภาพการศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการดาํเนินงานเพือ่รองรบัการประเมนิภายนอก
โดยภาพรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั ผูอ้าํนวยการสถานศกึษาและครทูีเ่ป็นหวัหน้างานประกนัคุณภาพ
การศกึษาทีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษาขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพ
การดาํเนินงาน เพือ่รองรบัการประเมนิภายนอกของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครทูี่
เป็นหวัหน้างานประกนัคุณภาพการศกึษา เหน็วา่สถานศกึษาบางแหง่ยงัมปีญัหาการดาํเนินงานเพื่อ
รองรบัการประเมนิภายนอกทัง้ 8 ดา้น คอื ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ ดา้นการพฒันา
มาตรฐานการศกึษา ดา้นการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา ดา้นการดาํเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษา ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา 
ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษาประจาํปี และดา้นการผดุงระบบประกนัคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 
  ศศธิร บวัเรอืง (2555: 56 – 57) ไดศ้กึษาความพรอ้มในการดาํเนินงานเพือ่รองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสามของขา้ราชการครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัสระแกว้ สงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 ตามมาตรฐานการศกึษาและตวับ่งชีเ้พือ่การประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสาม กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชเ้ป็นครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัสระแกว้ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 4 ระดบั ผลการวจิยัพบวา่ ความพรอ้มในการดาํเนินงาน
เพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัสระแกว้ สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น 
ในระดบัน้อย 1 ดา้น และผลการเปรยีบเทยีบความพรอ้มในการดาํเนินงานเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามบุคลกิภาพของผูบ้รหิาร และ
ประเภทของโรงเรยีน พบวา่ ผูบ้รหิารทีม่บุีคลกิภาพต่างกนัมคีวามพรอ้มในการดาํเนินงานเพือ่รองรบั
การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิและ
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โรงเรยีนทีม่ขีนาดต่างกนั มคีวามพรอ้มในการดาํเนินงาน เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสามโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิและรายดา้น มาตรฐานทีว่า่ดว้ยการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
  เวนทรูา และ คอสตา (Ventula; & Costa.  2002: 169 – 175) ไดศ้กึษาการประเมนิ
ภายนอกและการพฒันาองคก์รของโรงเรยีนในโปรตุเกส โดยการวเิคราะหก์ารพฒันารปูแบบการประเมนิ
ภายนอกของโรงเรยีนในประเทศโปรตุเกส ซึง่ใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษกบัสถานการณ์ในปจัจุบนัและ
บทบาทของการตรวจสอบดว้ยขอ้มลูยอ้นหลงัทีค่งทีข่องการบรหิารงานระบบการศกึษา โดยงานวจิยั
น้ีเผยใหเ้หน็ว่าระบบการศกึษาของโปรตุเกสกาํลงัถูกทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงโดยการใหค้วามเป็นอสิระ
แก่โรงเรยีน ซึง่เป็นสถานทีส่าํคญัต่อกระบวนการประเมนิมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ กระบวนการประเมนิ จงึ
ควรไดร้บัการพฒันาไปในแนวทางทีส่ามารถใชใ้นการควบคุมระบบการศกึษาได ้
  ล ีดงิ และ ซอง (Lee; Ding; & Song.  2008: 148 – 163) ไดศ้กึษาการควบคุมด ูและ 
การประเมนิโรงเรยีนในมลฑลปู๋ ตง เมอืงเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพโดยใชก้ารวเิคราะห์
เอกสารและสมัภาษณ์ผูป้ระเมนิ ผูบ้รหิาร และคร ูจากโรงเรยีน 2 แหง่ ผลการวจิยัพบวา่ มทีัง้ผลกระทบ
ในเชงิบวกและเชงิลบจากการควบคุมดแูลและการประเมนิโรงเรยีน  
  ซารร์โิค โรซา และ โคเอโล (Sarrio; Rosa; & Coelho. 2010: 286 – 303) ไดศ้กึษาผล
การดาํเนินงานของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในโปรตุเกส โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นโรงเรยีนมธัยมศกึษาในตอนกลาง
ของโปรตุเกส จาํนวน 103 โรงเรยีน และเกบ็ขอ้มลูโดยแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกส ์นอกจากน้ี ยงั
เกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิผา่นทางศนูยก์ารศกึษาอกีจาํนวน 33 โรงเรยีน โดยไดข้อ้มลูสมบรูณ์ จาํนวน 29 โรงเรยีน 
จากนัน้วเิคราะหข์อ้มลูโดยเทคนิคทีไ่มอ่งิพารามเิตอร ์โดยผลทีไ่ดจ้ะถูกนําไปเปรยีบเทยีบกบัผลของ
การประเมนิระดบัชาตทิีป่ระเมนิไวก่้อนหน้าน้ี ผลการวจิยัพบวา่ รงเรยีนสว่นใหญ่มกีารจดัลาํดบัความสาํคญั
ตามนโยบายการศกึษาของชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการลดอตัราการออกกลางคนัและเพิม่อตัราการจบการศกึษา 
การดาํเนินการของโรงเรยีนไมส่มัพนัธก์บัตําแหน่งทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตร ์ขนาดของโรงเรยีน ประเภทของ
โรงเรยีน หรอืการเปลีย่นแปลงคณะกรรมการบรหิาร   
  เหลา (Law.  2010: 64 – 77) ไดศ้กึษาวธิกีารประกนัคุณภาพทีพ่บบ่อยในโรงเรยีน
มธัยมศกึษาตอนปลายของฮอ่งกง โดยการศกึษาประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการคุณภาพโดยรวม 
(TQM) KPI และการตดิตามคุณภาพภายนอก ซึง่เป็นวธิกีารประกนัคุณภาพทีพ่บบ่อยในโรงเรยีน
มธัยมศกึษาตอนปลาย ผลการวจิยัพบวา่ แมว้า่ ทัง้สามวธิจีะเป็นวธิกีารประกนัคุณภาพทีย่งัคงใชอ้ยู่
ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย แต่กถ็กูวพิากษว์จิารณ์ถงึการใชโ้ดยขาดพืน้ฐานทางทฤษฎทีีเ่ขม้งวด
และสว่นใหญ่จะถูกใชโ้ดยการบงัคบัใชแ้ทนทีจ่ะพจิารณาถงึผลทางการศกึษา เชน่ ชว่ยอาํนวยความสะดวก
ในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ความไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่งทฤษฎกีบัความเป็นจรงิ
เกีย่วกบัคุณภาพการศกึษาเป็นสิง่ทีผู่ป้ฏบิตังิานพบอยูเ่สมอ ไมเ่ฉพาะในบรบิทของตะวนัตกทีเ่ป็นจุด
กาํเนิดของวธิกีารทัง้สามน้ี แต่ยงัรวมไปถงึบรบิทของชาตอิื่น ๆ ทีร่บัวธิกีารเหล่าน้ีไปใชอ้ยา่งไมพ่นิิจ 
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พเิคราะห ์
  สโตเตน (Stoten.  2012: 259 – 273) ไดศ้กึษาการประกนัคุณภาพในวทิยาลยัรปูแบบ
ทีห่ก โดยใหค้วามสาํคญักบัธรรมชาตขิองการประกนัคณุภาพในวทิยาลยัรปูแบบทีห่กทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคลากรในระดบัต่างๆ ทีป่ฏบิตังิานในวทิยาลยัรปูแบบทีห่กในประเทศองักฤษจาํนวน 
10 แหง่ และเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชก้ารศกึษาเอกสาร การสมัภาษณ์ และการใชแ้บบสอบถาม ผลการวจิยั
พบวา่ ระบบการจดัการคุณภาพในวทิยาลยัรปูแบบทีห่กไมไ่ดม้เีพยีงรปูแบบเดยีว และพบวา่มคีวามแตกต่าง
อยา่งชดัเจนทีส่ดุระหวา่งวทิยาลยัทางตอนเหนือและตอนใตข้องประเทศองักฤษ ซึง่อาจเน่ืองมาจาก
การมวีฒันธรรมองคก์รทีแ่ตกต่างกนั 
  คารโ์ดโซ โรซา และ ซานโตส (Cardoso; Rosa; & Santos.  2013: 96 – 117) ไดศ้กึษา
การรบัรูเ้กีย่วกบัวตัถุประสงคข์องการประเมนิคุณภาพในระดบัอุดมศกึษาของนกัวชิาการโปรตุเกส และ
ความแตกต่างในการรบัรูข้องนกัวชิาการทีม่เีพศ ความรว่มมอืทางวนิยั ประเภทของสถาบนัอุดมศกึษา 
และประสบการณ์ในการทาํงานประเมนิคุณภาพ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์แบบมาตราสว่นประมาณคา่ของลเิคอรท์ โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ะถูกจดักระทาํโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
การทดสอบสมมตุฐิาน และการวเิคราะหค์วามแปรปรวน ผลการวจิยัพบวา่ นกัวชิาการโปรตุเกสมี
แนวโน้มในการรบัรูเ้ป้าหมายและวตัถุประสงคส์ว่นใหญ่ของการประเมนิคุณภาพ เชน่เดยีวกบัการรบัรู้
ระบบการประเมนิและรบัรองคุณภาพทีถู่กออกแบบขึน้ใหม ่ โดยการรบัรูน้ี้จะชดัเจนกวา่เลก็น้อย ใน
นกัวชิาการผูห้ญงิ นกัวชิาการจากสถาบนัโปลเีทคนิค สถาบนัทางการแพทยแ์ละวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
และนกัวชิาการทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานเกีย่วกบัการประเมนิคุณภาพมาก่อน 
 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทาํใหท้ราบวา่ปจัจยัทีม่ผีลต่อการดาํเนินการประกนัคุณภาพ
การศกึษา ไดแ้ก่ ตําแหน่งหน้าที ่และขนาดของโรงเรยีน นอกจากน้ี ยงัพบปญัหาและอุปสรรคในการประกนั
คุณภาพการศกึษา ไดแ้ก่ การขาดการวางแผนดาํเนินงาน  บุคลากรไมเ่พยีงพอ  บุคลากรไมใ่หค้วามรว่มมอื
ในการดาํเนินงาน บุคลากรขาดความรูค้วามเขา้ใจ โรงเรยีนมโีครงการและกจิกรรมทางวชิาการมาก มี
เวลาคอ่นขา้งจาํกดั ไมม่งีบประมาณเพือ่การประกนัคุณภาพภายในโดยตรง บุคลากรทีเ่ป็นคณะทาํงาน
มงีานสอนประจาํมาก โรงเรยีนไมไ่ดเ้ผยแพรผ่ลการประเมนิแก่หน่วยงานและผูเ้กีย่วขอ้ง ดงันัน้ การพฒันา
สถานศกึษาต่างๆ ใหม้กีารดาํเนินการประกนัคุณภาพของสถานศกึษา จงึเป็นเรือ่งสาํคญัทีค่วรตระหนกั 
ทัง้น้ี เพือ่ใหเ้กดิการปรบัปรุง และพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาอยา่งเป็นรปูธรรม นอกจากน้ี 
ยงัเป็นการยกระดบัคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา อนัจะนําไปสูก่ารดาํเนินการเพือ่รองรบั
การประเมนิคุณภาพภายนอกอยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 
 
 
 
 

 



บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัมุ่งศกึษาการดําเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก  
รอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีโดยไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 
  1 การกาํหนดประชากรและการสุม่กลุ่มตวัอยา่ง 
  2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  4. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
การกาํหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร และครผููส้อน ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ีปีการศกึษา 2555 ทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง  
จาํนวน 18 โรงเรยีน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร 48 คน และครผููส้อน 1,017 คน รวมทัง้สิน้ 1,065 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร และครผููส้อน ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดั
ลพบุร ีปีการศกึษา 2555 ทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง จาํนวน 
18 โรงเรยีน โดยผูว้จิยัไดเ้จาะจงใชผู้บ้รหิารทัง้หมด 48 คน และครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดเลก็ทัง้หมด  
40 คน สาํหรบัครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พเิศษ ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการเปิดตารางเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan.  1970: 608) แลว้ทาํ
การสุม่แบบแบง่ชัน้โดยใชโ้รงเรยีนเป็นชัน้ในการสุม่ตามสดัสว่นของประชากร ดว้ยวธิสีุม่อยา่งงา่ย (Simple 
Random Sampling) จากครใูนแต่ละโรงเรยีนได ้ 278 คน รวมกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นครผููส้อน จาํนวน  
318 คน และรวมกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ทัง้หมด จาํนวน 366 คน 
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ตางราง 9 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ประชากร (คน) กลุม่ตวัอยา่ง (คน) 
ขนาดโรงเรยีน โรงเรยีน 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อน ผูบ้รหิาร ครผููส้อน 
          

เลก็ ยางรากวทิยา 1  16  1  16  
 บา้นขอ่ยวทิยา 1  10  1  10  
 ขนุรามวทิยา 0  14  0  14  
          

รวม 2  40  2  40  
          
          

กลาง 
 

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์
ลพบุร ี 1  26  1  7 

 

 โคกตมูวทิยา 2  24  2  7  
 ลาํสนธวิทิยา 2  30  2  9  
 ทา่หลวงวทิยาคม 2  31  2  9  
 ทา่วุง้วทิยาคาร 3  42  3  12  
 ดงตาลวทิยา 2  34  2  10  
 จุฬาภรณราชวทิยาลยั ลพบุร ี 5  78  5  22  
 บา้นชวีทิยา 2  25  2  7  
          

รวม 19  290  19  83  
          
          

ใหญ่ พฒันานิคม 2  67  2  19  
 โคกสาํโรงวทิยา 3  94  3  27  
 บา้นหมีว่ทิยา 4  78  4  22  
 โคกกะเทยีมวทิยาลยั 3  58  3  16  
          

รวม 12  297  12  84  
          
          

ใหญ่พเิศษ พระนารายณ์ 5  142  5  40  
 พบิลูวทิยาลยั 5  160  5  46  
 ชยับาดาลวทิยา 5  88  5  25  
          

 รวม 15  390  15  111  
          

 รวม 48  1,017  48  318  
          

 รวม 1,065 366 
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การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั   
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกีย่วกบัการดาํเนินการ
เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีซึง่แบ่งออกเป็น 
3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ตําแหน่งหน้าที ่และขนาด
ของโรงเรยีน มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการดาํเนินการ เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
รอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีใน 4 ดา้น คอื ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา 
ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและ
จุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา ดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิ
บทบาทของสถานศกึษา และดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน 
และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา มลีกัษณะเป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัปญัหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและ
คร ูมลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 ขัน้ตอนในการสร้างแบบสอบถาม 
  1. ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีบทความ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินการ 
เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีแลว้นํามา
ประมวลเป็นกรอบแนวคดิและสรา้งนิยามศพัทใ์นการวจิยั 
  2. สรา้งแบบสอบถามตามกรอบแนวคดิและนิยามศพัทท์ีก่าํหนด และนําแบบสอบถาม
เสนออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธเ์พือ่ตรวจสอบและปรบัปรงุแกไ้ข 
 วิธีการหาคณุภาพของแบบสอบถาม 
  1. นําแบบสอบถามไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 ทา่น ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิ
เน้ือหา (Content Validity) โดยพจิารณาความสอดคลอ้งของแบบสอบถามทีไ่ดนิ้ยามไวใ้นแต่ละตอน 
เพือ่หาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Item – Objective Congruence) 
  2. คดัเลอืกขอ้คาํถามทีม่คีา่ดชันีความสอดคลอ้ง ตัง้แต่ 0.60 ขึน้ไป มาจาํนวน 30 ขอ้ 
และปรบัปรงุแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 
  3. นําแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ไปทดลองใช ้ (Try Out) กบัผูบ้รหิาร
และครโูรงเรยีนสงิหบุ์ร ีจงัหวดัสงิหบุ์ร ีซึง่ไมใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 
  4. นําแบบสอบถามกลบัคนืมาวเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ดว้ยวธิกีารหาคา่สมัประสทิธิ ์
แอลฟา (-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach.  1990: 202 – 204) ไดค้า่ความเชื่อมัน่ดา้นการพฒันา
ใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา เทา่กบั 0.86  
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ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา เทา่กบั 0.89 ดา้น 
การดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา เทา่กบั 0.93 ดา้นการสง่เสรมิพฒันา
สถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทาง 
การปฏริปูการศกึษา เทา่กบั 0.91 และไดค้า่ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.96  
  5. นําแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขแลว้ เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์เพือ่
ขอความเหน็ชอบและจดัพมิพแ์บบสอบถาม เพือ่นําไปดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. ขอหนงัสอืแนะนําตวัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ่ขอความ
อนุเคราะหจ์ากผูอ้าํนวยการโรงเรยีนของโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 18 โรงเรยีน ในการเกบ็ขอ้มลู
จากผูบ้รหิาร และครผููส้อนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ตดิต่อประสานงานกบัผูอ้าํนวยการโรงเรยีน เพือ่ขออนุญาตใหผู้บ้รหิาร และครผููส้อนตอบ
แบบสอบถาม และกาํหนดนดัหมายวดัเวลาในการรบัแบบสอบถามคนื 
 3. ผูว้จิยัรบัแบบสอบถามกลบัคนืจากโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง ทัง้ 18 โรงเรยีน 
โดยผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามจาํนวน 366 ชุด และไดร้บักลบัคนืมาจาํนวน 366 ชุด 
คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 
การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัทาํการวเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. นําแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัคนืมาตรวจสอบคดัเลอืกฉบบัทีส่มบรูณ์ 
 2. ตรวจใหค้ะแนนแบบสอบถามตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้โดยใหค้ะแนน ตามการตอบเป็น 
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ซึง่จะใหค้ะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามระดบัการดาํเนินการ
มากทีส่ดุไปน้อยทีส่ดุ ดงัน้ี 
  5 หมายถงึ มกีารดาํเนินการในระดบัมากทีส่ดุ 
  4 หมายถงึ มกีารดาํเนินการในระดบัมาก 
  3 หมายถงึ มกีารดาํเนินการในระดบัปานกลาง 
  2 หมายถงึ มกีารดาํเนินการในระดบัน้อย 
  1 หมายถงึ มกีารดาํเนินการในระดบัน้อยทีส่ดุ 
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 ใชเ้กณฑก์ารแปลคะแนน (บุญชม ศรสีะอาด; และบุญสง่ นิลแกว้. 2535: 24) ดงัน้ี 
   คา่เฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถงึ มกีารดาํเนินการในระดบัมากทีส่ดุ 
   คา่เฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถงึ  มกีารดาํเนินการในระดบัมาก 
   คา่เฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถงึ  มกีารดาํเนินการในระดบัปานกลาง 
   คา่เฉลีย่ 1.51 – 2.50  หมายถงึ  มกีารดาํเนินการในระดบัน้อย 
   คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายถงึ  มกีารดาํเนินการในระดบัน้อยทีส่ดุ 
  
  1. นําคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลูโดยการใชค้อมพวิเตอรโ์ปรแกรมสาํเรจ็รปู ดงัน้ี 
   1.1 วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามตอนที ่ 1 เกีย่วกบัตําแหน่งหน้าทีข่องผูต้อบ
แบบสอบถาม และขนาดของโรงเรยีน ดว้ยการหาคา่รอ้ยละ (Percentage) 
   1.2 วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
รอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดว้ยการหาคา่เฉลีย่ ( ) และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
  2. เปรยีบเทยีบการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ 
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีจาํแนกตามตําแหน่งหน้าที ่โดยใชส้ถติกิารทดสอบทเีพือ่เปรยีบเทยีบ
คา่เฉลีย่ 2 กลุม่ ทีเ่ป็นอสิระจากกนั (t-test for independent sample) 
  3. เปรยีบเทยีบการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีจาํแนกตามขนาดของโรงเรยีน ดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว (One-Way ANOVA) เพือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ 4 กลุ่ม และเมือ่พบความแตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติจิะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูโ่ดยวธิ ีScheffé’s test  
  4. วเิคราะหป์ญัหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน 
จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด โดยการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis)  

 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพของเครือ่งมอื 
  1.1 หาดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม (IOC: Item-Objective Congruence) 
  1.2 หาคา่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยใชส้ตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา (-Coefficient) 
ของครอนบคั 
 2. สถติพิืน้ฐาน 
  2.1 คา่รอ้ยละ 
  2.2 คา่เฉลีย่ 
  2.3 คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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 3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  
  3.1 สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานขอ้ 1 ใช ้ t-test for Independent Sample ใน
การเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม จาํแนกตามตําแหน่งหน้าทีโ่ดยกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นอสิระต่อกนั 
  3.2 สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานขอ้ 2 ใช ้ One-Way ANOVA เพือ่เปรยีบเทยีบ
คา่เฉลีย่ 4 กลุ่ม จาํแนกตามขนาดของโรงเรยีน และเมือ่พบความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
จะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูโ่ดยวธิ ีScheffé’s test 

 
 
 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 การศกึษาการดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ีในครัง้น้ี ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปน้ี 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลู และเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยักาํหนด
สญัลกัษณ์ ดงัน้ี 
 n  แทน  จาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง 
        แทน  คา่เฉลีย่  (Mean) 
 S.D. แทน  คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน  คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาความแตกต่างของคา่เฉลีย่จากการแจกแจงแบบ t 
 F      แทน  คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาความแตกต่างของคา่เฉลีย่จากการแจกแจงแบบ F 
 df  แทน  คา่ระดบัชัน้ของความเป็นอสิระ  (degrees of freedom) 
 SS      แทน  คา่ผลรวมกาํลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS      แทน  คา่เฉลีย่กาํลงัสองของคะแนน (Mean Squares) 
  p      แทน  คา่ความน่าจะเป็น (Probability) 
 *      แทน  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหส์ถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหก์ารดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี 
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหป์ญัหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหส์ถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ผูว้จิยัไดว้เิคราะหส์ถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร และครผููส้อนทีเ่ป็น
กลุ่มตวัอยา่ง ดงัตาราง 10 
 
ตาราง 10 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จาํนวน รอ้ยละ 
     

1. ตําแหน่งหน้าที ่     
    ผูบ้รหิาร 48  13.1  
    ครผููส้อน 318  86.9  
2. ขนาดของโรงเรยีน     
    โรงเรยีนขนาดเลก็ 42  11.5  
    โรงเรยีนขนาดกลาง 102  27.9  
    โรงเรยีนขนาดใหญ่ 96  26.2  
    โรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ 126  34.4  
     

รวม 366  100.0  
     

 
 จากตาราง 10 แสดงสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 366 คน จาํแนกตามตําแหน่ง
หน้าทีข่องบุคลากร พบวา่ เป็นผูบ้รหิาร 48 คน และครผููส้อน 318 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.1 และ 86.9 
ตามลาํดบั และจาํแนกตามขนาดของโรงเรยีน พบวา่ เป็นผูป้ฏบิตังิานในโรงเรยีนขนาดเลก็ 42 คน  
โรงเรยีนขนาดกลาง 102 คน โรงเรยีนขนาดใหญ่ 96 คน และโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ 126 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 11.5,  27.9,  26.2 และ 34.4 ตามลาํดบั 
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 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหก์ารดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี 
 ผลการวเิคราะหก์ารดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีปรากฏดงัตาราง  11 – 15  
  
ตาราง 11 คา่เฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพ 
     ภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีโดยภาพรวม   
 

ระดบัการดาํเนินการ 
การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอก 

  S.D. แปลผล 
    

1. ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์  
พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

 
4.18 

 
0.48 

 
มาก 

2. ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้น 
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

 
4.14 

 
0.53 

 
มาก 

3. ดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาท 
ของสถานศกึษา 

 
4.06 

 
0.58 

 
มาก 

4. ดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน  
รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบั 
แนวทางการปฏริปูการศกึษา 

 
 

4.18 

 
 

0.68 

 
 

มาก 
    

รวม 4.14 0.50 มาก 
    
 
 จากตาราง 11 พบวา่ การดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.14 และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มกีารดาํเนินการอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยมคีา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.06 – 4.18 
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ตาราง 12 คา่เฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิ คุณภาพ 
     ภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/ 
     วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 
 

ระดบัการดาํเนินการ 
การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 

  S.D. แปลผล 
    

1. การกาํหนดอตัลกัษณ์ใหก้บัผลผลติ (ผูเ้รยีน) ของสถานศกึษา โดย
ตกลงรว่มกนัระหวา่งคณะกรรมการสถานศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และหน่วยงานตน้สงักดั 

 
 

4.16 

 
 

0.65 

 
 

มาก 
2. การจดัทาํแผนการพฒันาคุณภาพสถานศกึษาในดา้นผลผลติทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา 

 
4.19 

 
0.64 

 
มาก 

3. การเปิดโอกาสใหผู้บ้รหิาร คร ูบุคลากร ชุมชน และองคก์รภายนอก
มสีว่นรว่มในการกาํหนดแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

 
4.09 

 
0.67 

 
มาก 

4. การระบุเป้าหมายและกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบัปรชัญา วสิยัทศัน์ และ
พนัธกจิการดาํเนินงานของสถานศกึษา ลงในแผนปฏบิตักิารประจาํปี  

 
4.27 

 
0.63 

 
มาก 

5. การสรา้งระบบการมสีว่นรว่มของผูเ้รยีน และบุคลากรในการเขา้รว่ม
โครงการกจิกรรมตามกลยทุธท์ีก่าํหนด 

 
4.19 

 
0.63 

 
มาก 

6. การสง่เสรมิความรว่มมอืของบุคลากรในการปฏบิตัติาม 
กลยทุธท์ีก่าํหนด 

 
4.19 

 
0.66 

 
มาก 

7. การประเมนิความพงึพอใจของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในสถานศกึษา โดย
การสงัเกตและสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
4.04 

 
0.72 

 
มาก 

8. การรวบรวมหลกัฐานการทีแ่สดงถงึการยอมรบั หรอืการไดร้บัการ
ยกยอ่งวา่เป็นแบบอยา่งในการปฏบิตัทิีด่ใีนการขบัเคลื่อนอตัลกัษณ์ 
เชน่ คาํนิยม ใบประกาศเกยีรตคิุณ เกยีรตบิตัร หนงัสอืเชดิชเูกยีรติ
จากองคก์รชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษา และผูป้กครอง 

 
 
 

4.16 

 
 
 

0.71 

 
 
 

มาก 
9. การจดัทาํรายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปีซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึผล
การดาํเนินงานและผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงานดา้นผลผลติที่
สอดคลอ้งกบัปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์  พนัธกจิ และวตัถุประสงค์
ของการจดัตัง้สถานศกึษาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศกึษา 

 
 
 
 

4.31 

 
 
 
 

0.71 

 
 
 
 

มาก 
    

รวม 4.18 0.48 มาก 
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       จากตาราง 12 พบวา่ การดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.18 
และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มกีารดาํเนินการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมคีา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 
4.04 – 4.31 
 
ตาราง 13 คา่เฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพ 
     ภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ 
     ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 
 

ระดบัการดาํเนินการ 
การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 

  S.D. แปลผล 
    

10. การเปิดโอกาสใหผู้บ้รหิาร คร ูบุคลากร ชุมชนและองคก์รภายนอก
มสีว่นรว่มในการกาํหนดจุดเน้นหรอืจุดเดน่ ของสถานศกึษา 

 
4.18 

 
0.68 

 
มาก 

11. การเปิดโอกาสใหผู้บ้รหิาร คร ูบุคลากร ชุมชนและองคก์รภายนอก
มสีว่นรว่มในการกาํหนดแผนปฏบิตักิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัจุดเน้นหรอื
จุดเดน่ของสถานศกึษา 

 
 

4.10 

 
 

0.62 

 
 

มาก 
12. การกาํหนดจุดเน้น จุดเดน่ ของสถานศกึษา และการกาํหนด
แผนปฏบิตักิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัจุดเน้นหรอืจุดเดน่ ไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการสถานศกึษา 

 
 

4.27 

 
 

0.58 

 
 

มาก 
13. การสรา้งระบบการมสีว่นรว่มของผูเ้รยีน และบุคลากรในการปฏบิตัิ
ตามแผนปฏบิตักิารทีก่าํหนดเกีย่วกบัการดาํเนินงานตามจุดเน้นหรอื
จุดเดน่ของสถานศกึษา 

 
 

4.22 

 
 

0.66 

 
 

มาก 
14. การสง่เสรมิใหบุ้คลากรในการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารทีก่าํหนด
เกีย่วกบัการดาํเนินงานตามจุดเน้นหรอืจุดเดน่ของสถานศกึษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
 

4.16 

 
 

0.71 

 
 

มาก 
15. การประเมนิความพงึพอใจของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ในและนอก
สถานศกึษาต่อการดาํเนินงานตามจุดเน้นหรอืจุดเดน่ของสถานศกึษา 
โดยการสงัเกตและสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

3.98 

 
 

0.75 

 
 

มาก 
16. การจดัทาํรายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปีซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึผล
การดาํเนินงานและผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามจุดเน้นหรอืจุดเดน่
ของสถานศกึษา ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา  

 
 

4.18 

 
 

0.73 

 
 

มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ระดบัการดาํเนินการ 
การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 

  S.D. แปลผล 
    

17. การรวบรวมหลกัฐานการทีแ่สดงถงึการยอมรบั หรอืการไดร้บัการ
ยกยอ่งวา่เป็นแบบอยา่งในการปฏบิตัทิีด่ใีนการดาํเนินงานตามจุดเน้น
หรอืจุดเดน่ของสถานศกึษา เชน่ คาํนิยม ใบประกาศเกยีรตคิุณ เกยีรติ
บตัร หนงัสอืเชดิชเูกยีรตจิากองคก์รชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษา 
และผูป้กครอง 

 
 
 
 

4.06 

 
 
 
 

0.71 

 
 
 
 

มาก 
    

รวม 4.14 0.53 มาก 
    

 
       จากตาราง 13 พบวา่ การดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์
ของสถานศกึษา โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.14 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ มกีารดาํเนินการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมคีา่เฉลีย่อยูร่ะหว่าง 3.98 – 4.27 
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ตาราง 14 คา่เฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพ 
     ภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่ 
     สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา   
 

ระดบัการดาํเนินการ 
การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 

  S.D. แปลผล 
    

18. การกาํหนดขอบเขตปญัหาในสถานศกึษา และ/หรอื ชุมชนรอบ
สถานศกึษาเพือ่เพือ่นํามาจดัทาํโครงการพเิศษ (อยา่งน้อย 1 โครงการ) 

 
4.00 

 
0.72 

 
มาก 

19. การน้อมนําปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดาํรมิา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัทาํและพฒันาโครงการพเิศษ เพือ่ปรบัปรงุและ
พฒันาการแกไ้ขปญัหาในสถานศกึษา และ/หรอื ชุมชนรอบ
สถานศกึษา   

 
 
 

4.11 

 
 
 

0.72 

 
 
 

มาก 
20. การดาํเนินงานโครงการพเิศษทีส่ถานศกึษากาํหนด ตามระบบ
บรหิารคุณภาพ (PDCA)  

 
4.11 

 
0.69 

 
มาก 

21. การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในโครงการพเิศษ 4.14 0.64 มาก 
22. การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง ชุมชน และสงัคม มสีว่นรว่มใน
โครงการพเิศษ 

 
4.03 

 
0.73 

 
มาก 

23. การประเมนิผลการบรรลุเป้าหมายของโครงการพเิศษดว้ยวธิกีาร
สงัเกตและสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
4.05 

 
0.77 

 
มาก 

24. การรวบรวมหลกัฐานการทีแ่สดงถงึการเกดิผลกระทบทีเ่กดิ
ประโยชน์ สรา้งคุณคา่ต่อสถานศกึษา และ/หรอืชุมชนรอบสถานศกึษา  
และเป็นแบบอยา่งในการปฏบิตั ิ

 
 

3.98 

 
 

0.72 

 
 

มาก 
    

รวม 4.06 0.58 มาก 
    

 
       จากตาราง 14 พบวา่ การดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา 
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.06 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มกีารดาํเนินการ
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมคีา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 3.98 – 4.14 
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ตาราง 15 คา่เฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิ คุณภาพ 
     ภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ 
     ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปู 
     การศกึษา   
 

ระดบัการดาํเนินการ 
การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 

  S.D. แปลผล 
25. การจดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปี โดยใชข้อ้เสนอแนะจากผล
การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสองและผลการประเมนิ
คุณภาพภายใน  

 
 

4.22 

 
 

0.72 

 
 

มาก 
26. การสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งสถานศกึษากบัหน่วยงาน
ตน้สงักดั หรอืหน่วยงานสนบัสนุน  เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืมี
ขอ้มลูชงิประจกัษ ์ในการพฒันาสูส่ถานศกึษาคุณภาพ 

 
 

4.24 

 
 

0.72 

 
 

มาก 
27. การดาํเนินงานพฒันาสูส่ถานศกึษาคณุภาพโดยใชร้ะบบ
บรหิารคุณภาพ (PDCA) 

 
4.13 

 
0.80 

 
มาก 

28. การประเมนิผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตักิาร
ประจาํปี   

 
4.18 

 
0.79 

 
มาก 

29. การรวบรวมเอกสาร หลกัฐาน ขอ้มลูทีแ่สดงถงึการ
ดาํเนินงานตามระบบบรหิารคุณภาพ (PDCA)   

 
4.15 

 
0.73 

 
มาก 

30. การรวบรวมเอกสาร หลกัฐาน ขอ้มลูทีแ่สดงถงึผลกระทบที่
เกดิจากการพฒันาของสถานศกึษามผีลกระทบต่อคุณภาพของ
สถานศกึษาตามแนวทางการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง 
(พ.ศ. 2552 – 2561)     

 
 
 

4.13 

 
 
 

0.78 

 
 
 

มาก 
    

รวม 4.18 0.68 มาก 
    

 
       จากตาราง 15 พบวา่ การดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษา
มาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา โดยภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.18 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มกีารดาํเนินการอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ โดยมคีา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.13 – 4.24 
 
 



  95 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี 
  ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการดาํเนินการ เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน จาํแนก
ตามตําแหน่งหน้าที ่และขนาดของโรงเรยีน ปรากฏดงัตาราง 16 – 18  
 
ตาราง 16 การทดสอบทเีพือ่เปรยีบเทยีบการดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 
     ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีจาํแนกตามตําแหน่งหน้าที ่
 

ตําแหน่งหน้าที ่
ผูบ้รหิาร 
(n = 48) 

ครผููส้อน 
(n = 318) 

การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอก 

  S.D.   S.D. 

 
t p 

       

1. ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

 
4.30 

 
0.37 

 
4.16 

 
0.50 

 
2.28* 

 
.03 

2. ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้น
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

 
4.26 

 
0.37 

 
4.13 

 
0.54 

 
2.20* 

 
.03 

3. ดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิ
บทบาทของสถานศกึษา 

 
4.08 

 
0.25 

 
4.05 

 
0.62 

 
0.52 

 
.60 

4. ดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษา เพือ่ ยกระดบั
มาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ 
ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 

 
 

4.31 

 
 

0.48 

 
 

4.16 

 
 

0.70 

 
 

1.47 

 
 

.14 
       

รวม 4.24 0.31 4.13 0.53 2.12* .04 
       

 

* p < .05 
 
 จากตาราง 16 พบวา่ การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็ต่อการดาํเนินการ เพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีมากกวา่ครผููส้อน  และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ผูบ้รหิารและครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อการดาํเนินการดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา และดา้นการพฒันาตามจุดเน้น และ
จุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร และครผููส้อน 
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แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษ เพือ่สง่เสรมิ
บทบาทของสถานศกึษา และดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษา เพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน 
และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา ผูบ้รหิารและครผููส้อนมคีวามคดิเหน็
ไมแ่ตกต่างกนั  
 
ตาราง 17 คา่เฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพ 
     ภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีจาํแนกตามขนาดของโรงเรยีน 
 

ขนาดของโรงเรยีน 
เลก็ 

(n = 42) 
กลาง 

(n = 102) 
ใหญ่ 

(n = 96) 
ใหญ่พเิศษ 
(n = 126) 

การดาํเนินการเพือ่
รองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบ
สาม   S.D. แปลผล   S.D. แปลผล   S.D. แปลผล   S.D. แปลผล
1. ดา้นการพฒันาให้
บรรลุ ตามปรชัญา 
ปณิธาน/วสิยัทศัน์  
พนัธกจิและวตัถุประสงค์
ของการจดัตัง้
สถานศกึษา 

 
 
 
 
 

4.09 

 
 
 
 
 

0.50 

 
 
 
 
 

มาก 

 
 
 
 
 

4.19 

 
 
 
 
 

0.50 

 
 
 
 
 

มาก 

 
 
 
 
 

4.04 

 
 
 
 
 

0.43 

 
 
 
 
 

มาก 

 
 
 
 
 

4.30 

 
 
 
 
 

0.47 

 
 
 
 
 

มาก 
2. ดา้นการพฒันาตาม  
จุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผล
สะทอ้นเป็น เอกลกัษณ์
ของสถานศกึษา 

 
 
 

4.08 

 
 
 

0.54 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.24 

 
 
 

0.50 

 
 
 

มาก 

 
 
 

3.91 

 
 
 

0.50 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.27 

 
 
 

0.50 

 
 
 

มาก 
3. ดา้นการดาํเนินงาน   
โครงการพเิศษเพือ่   
สง่เสรมิบทบาทของ   
สถานศกึษา 

 
 
 

4.09 

 
 
 

0.64 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.18 

 
 
 

0.48 

 
 
 

มาก 

 
 
 

3.81 

 
 
 

0.63 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.14 

 
 
 

0.54 

 
 
 

มาก 
4. ดา้นการสง่เสรมิ
พฒันาสถานศกึษา เพือ่   
ยกระดบัมาตรฐานรกัษา   
มาตรฐาน และพฒันาสู ่  
ความเป็นเลศิทีส่อดคลอ้ง
กบัแนวทางการปฏริปู
การศกึษา 

 
 
 
 
 
 

4.16 

 
 
 
 
 
 

0.76 

 
 
 
 
 
 

มาก 

 
 
 
 
 
 

4.32 

 
 
 
 
 
 

0.52 

 
 
 
 
 
 

มาก 

 
 
 
 
 
 

3.83 

 
 
 
 
 
 

0.83 

 
 
 
 
 
 

มาก 

 
 
 
 
 
 

4.32 

 
 
 
 
 
 

0.54 

 
 
 
 
 
 

มาก 
             

รวม 4.10 0.54 มาก 4.23 0.45 มาก 3.91 0.52 มาก 4.26 0.47 มาก 
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 จากตาราง 17 พบวา่ การดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดเลก็
มกีารดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.10 และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การดาํเนินการทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดย
มคีา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.08 – 4.16 
  การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดกลาง มกีารดาํเนินการเพือ่
รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.23 
และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การดาํเนินการทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 
4.18 – 4.32 
  การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดใหญ่ มกีารดาํเนินการเพือ่
รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.91 
และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การดาํเนินการทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 
3.81 – 4.04 
  การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ มกีารดาํเนินการ
เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.26 
และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การดาํเนินการทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 
4.14 – 4.32 
 
ตาราง 18 การทดสอบความแปรปรวนทางเดยีวเพือ่เปรยีบเทยีบการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิ 
     คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีจาํแนกตามขนาดของโรงเรยีน 
 

การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

df SS MS F p 

       

1. ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา 
ปณธิาน/วสิยัทศัน์พนัธกจิและวตัถุประสงค์
ของการจดัตัง้สถานศกึษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
 

3 
362 

 

4.17 
81.50 

 

1.39 
0.22 

6.18* .00 

       

 รวม 365 85.67    
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

df SS MS F p 

       

2. ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ที่
สง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3 
362 

8.37 
92.64 

2.79 
0.26 

10.90* .00 

       

 รวม 365 101.01    
        
       

3. ดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่
สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3 
362 

8.06 
115.46 

2.69 
0.32 

8.42* .00 

       

 รวม 365 123.51    
        
       

4. ดา้นการสง่เสรมิพฒันา สถานศกึษา 
เพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน  
   และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้ง
กบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
 

3 
362 

 

16.12 
151.71 

 

5.37 
0.42 

12.82* .00 

       

 รวม 365 167.83    
        
       

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3 
362 

7.67 
85.53 

2.56 
0.24 

10.82* .00 

       

 รวม 365 93.20    
       

 

* p < .05 
 
 จากตาราง 18 พบวา่ การดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนทีม่ขีนาด
แตกต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  เพือ่ใหท้ราบความแตกต่างกนัเป็นรายคู่ระหวา่งคา่เฉลีย่ของการดาํเนินการเพื่อรองรบั
การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของ
ผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนทีม่ขีนาดแตกต่างกนั จงึทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูโ่ดยวธิ ีScheffé’s 
test ปรากฏดงัตาราง 19 – 23 
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ตาราง 19 การทดสอบรายคูเ่พือ่เปรยีบเทยีบการดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
     รอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีโดยภาพรวม ตามขนาดของโรงเรยีน 
 

เลก็ กลาง ใหญ่ ใหญ่พเิศษ 
ขนาดของโรงเรยีน   4.10 4.23 3.91 4.26 

      

เลก็ 4.10 - -.12 .19 -.16 
กลาง 4.23  - .32* -.03 
ใหญ่ 3.91   - -.35* 
ใหญ่พเิศษ 4.26    - 
      

 
 จากตาราง 19 พบวา่ การดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดกลาง
และโรงเรยีนขนาดใหญ่ และโรงเรยีนขนาดใหญ่และโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ โดยภาพรวม แตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษและโรงเรยีนขนาดกลางมกีารดาํเนินการ
มากกวา่โรงเรยีนขนาดใหญ่  
 
ตาราง 20 การทดสอบรายคูเ่พือ่เปรยีบเทยีบการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
     รอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์  
     พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา ตามขนาดของโรงเรยีน 
 

เลก็ กลาง ใหญ่ ใหญ่พเิศษ 
ขนาดของโรงเรยีน   4.10 4.23 3.91 4.26 

      

เลก็ 4.09 - -.10 .05 -.21 
กลาง 4.19  - .15 -.12 
ใหญ่ 4.04   - -.26* 
ใหญ่พเิศษ 4.30    - 
      

 
       จากตาราง 20 พบวา่ การดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดใหญ่
และโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ
มกีารดาํเนินการมากกวา่โรงเรยีนขนาดใหญ่  
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ตาราง 21 การทดสอบรายคูเ่พือ่เปรยีบเทยีบการดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
     รอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้น 
     เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา ตามขนาดของโรงเรยีน 
 

เลก็ กลาง ใหญ่ ใหญ่พเิศษ 
ขนาดของโรงเรยีน   4.10 4.23 3.91 4.26 

      

เลก็ 4.08 - -.16 .17 -.19 
กลาง 4.24  - .33* -.04 
ใหญ่ 3.91   - -.36* 
ใหญ่พเิศษ 4.27    - 
      

 
 จากตาราง 21 พบวา่ การดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์
ของสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดกลางโรงเรยีนขนาดใหญ่ 
และโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยโรงเรยีนขนาด
ใหญ่พเิศษและโรงเรยีนขนาดกลางมกีารดาํเนินการมากกวา่โรงเรยีนขนาดใหญ่  
 
ตาราง 22  การทดสอบรายคูเ่พือ่เปรยีบเทยีบการดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพ 
    ภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษ 
    เพื่อสง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา ตามขนาดของโรงเรยีน 
 

เลก็ กลาง ใหญ่ ใหญ่พเิศษ 
ขนาดของโรงเรยีน   4.10 4.23 3.91 4.26 

      

เลก็ 4.09 - -.09 .28 -.05 
กลาง 4.18  - .36* .04 
ใหญ่ 3.81   - -.33* 
ใหญ่พเิศษ 4.14    - 
      

 
 จากตาราง 22 พบวา่ การดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา 
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร และครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดกลาง  โรงเรยีนขนาดใหญ่ และโรงเรยีน
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ขนาดใหญ่พเิศษ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษและ
โรงเรยีนขนาดกลางมกีารดาํเนินการมากกวา่โรงเรยีนขนาดใหญ่  
 
ตาราง 23 การทดสอบรายคูเ่พือ่เปรยีบเทยีบการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
     รอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษา เพือ่ยกระดบั 
     มาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา  
     ตามขนาดของโรงเรยีน 
 

เลก็ กลาง ใหญ่ ใหญ่พเิศษ 
ขนาดของโรงเรยีน   4.10 4.23 3.91 4.26 

      

เลก็ 4.16 - -.16 .33 -.15 
กลาง 4.32  - .49* .01 
ใหญ่ 3.83   - -.48* 
ใหญ่พเิศษ 4.32    - 
      

 
 จากตาราง 23 พบวา่ การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษา
มาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา ตามความคดิเหน็
ของผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดกลาง โรงเรยีนขนาดใหญ่ และโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษและโรงเรยีนขนาดกลาง
มกีารดาํเนินการมากกวา่โรงเรยีนขนาดใหญ่  
 
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหป์ญัหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี  
  ผลการวเิคราะหป์ญัหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน 
ปรากฏดงัตาราง 24 – 31  
 
 
 
 
 
  



  102 

ตาราง 24 ปญัหาในการดาํเนินการ เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีน 
     มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ 
     วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 
 

ปญัหา 
จาํนวน 
(n = 82) 

รอ้ยละ 

     

1. ขาดความชดัเจนในการกาํหนดอตัลกัษณ์ 32  39.02  
2. ไมม่โีครงการทีม่เีป้าหมายเพือ่พฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษาอยา่งแทจ้รงิ 

 
20 

  
24.39 

 

3. ขาดการประเมนิความพงึพอใจของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 13  15.85  
4. งบประมาณไมเ่พยีงพอ 6  7.32  
5. การดาํเนินงานยงัไมบ่รรลุวตัถุประสงคเ์ทา่ทีค่วร 5  6.10  
6. การกาํหนดบทบาทหน้าทีข่องบุคลากรยงัไมช่ดัเจน 3  3.66  
7. ขาดแคลนบุคลากร 3  3.66  
     

 
 จากตาราง 24 พบวา่ ผูบ้รหิารและครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อปญัหาในการดาํเนินการ เพือ่
รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี ดา้นการพฒันา
ใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน วสิยัทศัน์/พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา โดยปญัหา
ทีม่จีาํนวนสงูสดุ คอื ขาดความชดัเจนในการกาํหนดอตัลกัษณ์ คดิเป็นรอ้ยละ 39.02 รองลงมา คอื ไมม่ี
โครงการทีม่เีป้าหมายเพือ่พฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์อง
การจดัตัง้สถานศกึษาอยา่งแทจ้รงิ และขาดการประเมนิความพงึพอใจของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง คดิเป็น
รอ้ยละ 24.39 และ 15.85 ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  103 

ตาราง 25  ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 
    ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์  
    พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 
 

ขอ้เสนอแนะ 
จาํนวน 
(n = 78) 

รอ้ยละ 

1. ควรมกีารอบรมใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรยีนเกีย่วกบัการกาํหนดอตัลกัษณ์ ให้
เกดิความเขา้ใจตรงกนั 

 
32 

 
41.02 

2. ควรมกีารตรวจสอบโครงการ/กจิกรรม ใหส้นบัสนุนใหเ้กดิผลบรรลุตามปรชัญา 
ปณธิาน/วสิยัทศัน์ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

 
20 

 
25.64 

3. ควรเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งมสีว่นรว่มในกจิกรรม/โครงการทีพ่ฒันาให้
บรรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิและวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้
สถานศกึษา 

 
 

14 

 
 

17.95 
4. ควรมกีารระดมทรพัยากรในการดาํเนินการเพิม่เตมิ 12 15.38 
   

 
 จากตาราง 25 พบวา่ ผูบ้รหิารและครผููส้อนมขีอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา 
ปณธิาน วสิยัทศัน์/พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา โดยขอ้เสนอแนะทีม่จีาํนวนสงูสดุ 
คอื ควรมกีารอบรมใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรยีนเกีย่วกบัการกาํหนดอตัลกัษณ์ ใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนั 
คดิเป็นรอ้ยละ 41.02 รองลงมา คอื ควรมกีารตรวจสอบโครงการ/กจิกรรม ใหส้นบัสนุนใหเ้กดิผลบรรลุ
ตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา และควรเปิดโอกาสใหผู้ม้ ี
สว่นเกีย่วขอ้งมสีว่นรว่มในกจิกรรม/โครงการทีพ่ฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 25.64 และ 17.95 ตามลาํดบั 
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ตาราง 26 ปญัหาในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา  
     จงัหวดัลพบุร ีดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 
 

ปญัหา 
จาํนวน 

(n = 103) 
รอ้ยละ 

     

1. โรงเรยีนขาดจุดเน้นและจุดเดน่ ทีช่ดัเจน 48  46.60  
2. ขาดความชดัเจนในการกาํหนดเอกลกัษณ์ ทาํใหเ้ขา้ใจไมต่รงกนั 31  30.10  
3. การจดัโครงการ/กจิกรรมไมต่่อเน่ือง 14  13.59  
4. ไมเ่ปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งเขา้มารว่มพฒันาจุดเน้นและจุดเดน่ 8  7.78  
5. เวลาไมเ่พยีงพอในการจดักจิกรรม 1  0.81  
6. บุคลากรไมร่ว่มมอืกนัในการพฒันา 1  0.81  
     

 
 จากตาราง 26 พบวา่ ผูบ้รหิารและครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อปญัหาในการดาํเนินการ เพือ่
รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี ดา้นการพฒันา
ตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา โดยปญัหาทีม่จีาํนวนสงูสุด คอื 
โรงเรยีนขาดจุดเน้นและจุดเดน่ ทีช่ดัเจน คดิเป็นรอ้ยละ 46.60 รองลงมา คอื ขาดความชดัเจนในการกาํหนด
เอกลกัษณ์ ทาํใหเ้ขา้ใจไมต่รงกนั และการจดัโครงการ/กจิกรรมไมต่่อเน่ือง คดิเป็นรอ้ยละ 30.10 และ 
13.59 ตามลาํดบั 
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ตาราง 27 ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีน 
     มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
     สถานศกึษา 
 

ขอ้เสนอแนะ 
จาํนวน 

(n = 101) 
รอ้ยละ 

     

1. ควรใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งรว่มกนักาํหนดจุดเน้นและจุดเดน่ของโรงเรยีน 48  47.52  
2. ควรมกีารจดัการอบรมและทาํความเขา้ใจใหต้รงกนัเกีย่วกบัการกาํหนด
เอกลกัษณ์ 

 
31 

  
30.69 

 

3. ควรจดัโครงการ/กจิกรรม ใหต่้อเน่ือง จนสามารถพฒันาผูเ้รยีนตามจุดเน้น
และจุดเดน่ได ้

 
14 

  
13.86 

 

4. ควรสรา้งแรงจงูใจใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งเหน็ความสาํคญัของการพฒันา
จุดเน้น จุดเด่นของสถานศกึษา และเตม็ใจปฏบิตัริว่มกนั 

 
6 

  
5.94 

 

5. ควรจดักจิกรรมทีส่ะทอ้นเอกลกัษณ์ของโรงเรยีนใหม้ากขึน้ 1  2.00  
6. ควรมกีารจดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิในการพฒันาจุดเน้นและจุดเดน่ 1  2.00  
     

 
 จากตาราง 27 พบวา่ ผูบ้รหิารและครผููส้อนมขีอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่
ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา โดยขอ้เสนอแนะทีม่จีาํนวนสงูสดุ คอื ควรใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
รว่มกนักาํหนดจุดเน้นและจุดเดน่ของโรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 47.52 รองลงมา คอื ควรมกีารจดัการอบรม
และทาํความเขา้ใจใหต้รงกนัเกีย่วกบัการกาํหนดเอกลกัษณ์ และควรจดัโครงการ/กจิกรรมใหต่้อเน่ือง 
จนสามารถพฒันาผูเ้รยีนตามจุดเน้นและจุดเดน่ได ้คดิเป็นรอ้ยละ 30.69 และ 13.86 ตามลาํดบั 
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ตาราง 28 ปญัหาในการดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีน 
     มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา 
 

ปญัหา   
จาํนวน 
(n = 64) 

รอ้ยละ 

     

1. ไมม่กีารกาํหนดโครงการพเิศษทีช่ดัเจน 25  39.06  
2. การดาํเนินงานโครงการขาดความต่อเน่ือง 17  26.56  
3. ขาดการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน ผูป้กครอง และชุมชน เขา้มา มสีว่นรว่มใน
โครงการพเิศษ 

 
16 

  
25.00 

 

4. การสาํรวจโครงการพเิศษจากผูเ้กีย่วขอ้งมกัไดข้อ้มลูล่าชา้ และเกบ็แบบ
สาํรวจไดน้้อย 

 
3 

  
4.69 

 

5. งบประมาณทีจ่ดัสรรใหไ้มเ่พยีงพอต่อการดาํเนินงานโครงการ 3  4.69  
     

 
 จากตาราง 28 พบวา่ ผูบ้รหิารและครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อปญัหาในการดาํเนินการเพือ่
รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี ดา้นการดาํเนินงาน
โครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา โดยปญัหาทีม่จีาํนวนสงูสดุ คอื ไมม่กีารกาํหนด
โครงการพเิศษทีช่ดัเจน คดิเป็นรอ้ยละ 39.06 รองลงมา คอื การดาํเนินงานโครงการขาดความต่อเน่ือง 
และขาดการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน ผูป้กครอง และชุมชน เขา้มามสีว่นรว่มในโครงการพเิศษ คดิเป็น
รอ้ยละ 26.56 และ 25.00 ตามลาํดบั 
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ตาราง 29 ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีน 
     มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา 
 

ขอ้เสนอแนะ 
จาํนวน 
(n = 66) 

รอ้ยละ 

    

1. ควรรว่มกนักาํหนดโครงการพเิศษทีส่ง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษาอยา่ง
ชดัเจน 

 
25 

  
37.88 

2. ควรดาํเนินงานโครงการพเิศษอยา่งจรงิจงัและต่อเน่ือง 17  25.76 
3. ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน ผูป้กครอง และชุมชน เขา้มามสีว่นรว่มใน
โครงการพเิศษ 

 
16 

  
24.24 

4. ควรมกีารสาํรวจปญัหารว่มกนัระหวา่งโรงเรยีน ชุมชน และผูป้กครอง 8  12.12 
    

 
 จากตาราง 29 พบวา่ ผูบ้รหิารและครผููส้อนมขีอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษ
เพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา โดยขอ้เสนอแนะทีม่จีาํนวนสงูสดุ คอื ควรรว่มกนักาํหนดโครงการพเิศษ
ทีส่ง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษาอยา่งชดัเจน คดิเป็นรอ้ยละ 37.88 รองลงมา คอื ควรดาํเนินงาน
โครงการพเิศษอยา่งจรงิจงัและต่อเน่ือง และควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน ผูป้กครอง และชุมชน เขา้มามี
สว่นรว่มในโครงการพเิศษ คดิเป็นรอ้ยละ 24.24 และ 12.12 ตามลาํดบั 
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ตาราง 30 ปญัหาในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา  
     จงัหวดัลพบุร ีดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันา 
     สูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 
 

ปญัหา 
จาํนวน 
(n = 54) 

รอ้ยละ 

     

1. งบประมาณไมเ่พยีงพอต่อการดาํเนินงาน 26  48.15  
2. การดาํเนินการยงัไมเ่ป็นระบบ 23  42.59  
3. ขาดการแสวงหาความรว่มมอืกบัองคก์รอื่น 3  5.56  
4. บุคลากรมกีารโยกยา้ยบอ่ย ทาํใหก้ารดาํเนินการขาดความต่อเน่ือง 2  3.70  
     

 
 จากตาราง 30 พบวา่ ผูบ้รหิารและครผููส้อน มคีวามคดิเหน็ต่อปญัหาในการดาํเนินการ เพือ่
รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการสง่เสรมิ
พฒันาสถานศกึษา เพื่อยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิทีส่อดคลอ้งกบั
แนวทางการปฏริปูการศกึษา โดยปญัหาทีม่จีาํนวนสงูสดุ คอื งบประมาณไมเ่พยีงพอต่อการดาํเนินงาน 
คดิเป็นรอ้ยละ 48.15 รองลงมา คอื การดาํเนินการยงัไมเ่ป็นระบบ และขาดการแสวงหาความรว่มมอื
กบัองคก์รอื่น คดิเป็นรอ้ยละ 42.59 และ 5.56 ตามลาํดบั 
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ตาราง 31 ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีน 
     มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษา เพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน  
     และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 
 

ขอ้เสนอแนะ 
จาํนวน 
(n = 54) 

รอ้ยละ 

     

1. ควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอต่อการดาํเนินงาน 26  48.15  
2. ควรวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ 23  42.59  
3. ควรแสวงหาความรว่มมอืกบัองคก์รอื่น 3  5.56  
4. ควรมกีารวางระบบจดัเกบ็หลกัฐาน/เอกสาร ทีเ่ป็นเชงิสถติ/ิรปูธรรม  
ใหม้ากขึน้ เพือ่การสง่ต่อขอ้มลูและการดาํเนินงานทีต่่อเน่ือง 

 
2 

  
3.70 

 

     

 
 จากตาราง 31 พบวา่ ผูบ้รหิารและครผููส้อนมขีอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษา 
เพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปู
การศกึษา โดยขอ้เสนอแนะทีม่จีาํนวนสงูสดุ คอื ควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอต่อการดาํเนินงาน 
คดิเป็นรอ้ยละ 48.15 รองลงมา คอื ควรวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ และควรแสวงหาความรว่มมอื
กบัองคก์รอื่น คดิเป็นรอ้ยละ 42.59 และ 5.56 ตามลาํดบั 

 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาการดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ีในครัง้น้ี มขีัน้ตอนการวจิยั ผลการวเิคราะหข์อ้มลูโดยสรปุ การอภปิราย และขอ้เสนอแนะ 
ดงัต่อไปน้ี 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาการดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีใน 4 ดา้น คอื 1) ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา  2) ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผล
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 3) ดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของ
สถานศกึษา และ 4) ดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และ
พฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบการดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน จาํแนกตามตําแหน่ง
หน้าที ่และขนาดของโรงเรยีน 
 3. เพือ่ศกึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร และครผููส้อน ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ีปีการศกึษา 2555 ทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง  
จาํนวน 18 โรงเรยีน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร 48 คน และครผููส้อน 1,017 คน รวมทัง้สิน้ 1,065 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร และครผููส้อน ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดั
ลพบุร ีปีการศกึษา 2555 ทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง จาํนวน 
18 โรงเรยีน โดยผูว้จิยัไดเ้จาะจงใชผู้บ้รหิารทัง้หมด 48 คน และครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดเลก็ทัง้หมด  
40 คน สาํหรบัครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พเิศษ ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการเปิดตารางเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan.  1970: 608) แลว้ทาํการสุม่
แบบแบ่งชัน้โดยใชโ้รงเรยีนเป็นชัน้ในการสุม่ตามสดัสว่นของประชากร ดว้ยวธิสีุม่อยา่งงา่ย (Simple 
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Random Sampling) จากครใูนแต่ละโรงเรยีนได ้ 278 คน รวมกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นครผููส้อน จาํนวน  
318 คน และรวมกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีทัง้หมด จาํนวน 366 คน 
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกีย่วกบัการดาํเนินการ
เพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีซึง่แบ่งออกเป็น 
3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ตําแหน่งหน้าที ่และขนาด
ของโรงเรยีน มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 
ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีใน 4 ดา้น คอื ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน/
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่
ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา ดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาท
ของสถานศกึษา และดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และ
พฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
(Rating Scale) 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ จาํนวน 30 ขอ้ ซึง่มคีา่
ความเชื่อมัน่ในแต่ละดา้นเท่ากบั 0.86 0.89  0.93 และ 0.91 ตามลาํดบั โดยมคีา่ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
เทา่กบั 0.96 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัปญัหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและ
คร ูมลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยขอหนงัสอืแนะนําตวัจาก
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อขอความอนุเคราะหจ์ากผูอ้าํนวยการโรงเรยีนของ
โรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 18 โรงเรยีน ในการเกบ็ขอ้มลูจากผูบ้รหิาร และครผููส้อนในโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จากนัน้ตดิต่อประสานงานกบัผูอ้าํนวยการโรงเรยีน เพื่อ
ขออนุญาตใหค้รผููส้อนตอบแบบสอบถาม และกาํหนดนดัหมายวดัเวลาในการรบัแบบสอบถามคนื โดย 
ผูว้จิยัรบัแบบสอบถามกลบัคนืจากโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง ทัง้ 18 โรงเรยีน ไดร้บั
แบบสอบถามกลบัคนื 366 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการวเิคราะหข์อ้มลู โดยสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื 
คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบท ี(t-test for independent sample) การวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) และการทดสอบรายคูโ่ดยวธิขีอง เชฟเฟ ่ (Scheffé’s 
test)  
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สรปุผลการวิจยั 
 การศกึษาการดาํเนินการ เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสามของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีสามารถสรปุผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1. การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.14 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ มกีารดาํเนินการอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยมคีา่เฉลีย่ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่
ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา ดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาท
ของสถานศกึษา และดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และ
พฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา อยูร่ะหวา่ง 4.06 – 4.18 
 2. การเปรยีบเทยีบการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีจาํแนกตามตําแหน่งหน้าที ่พบวา่ การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและ
ครผููส้อน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็ต่อการดาํเนินการ
เพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีมากกวา่ครผููส้อน  
และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้รหิารและครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อการดาํเนินการดา้นการพฒันา
ใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา และดา้น
การพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา  
และดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ 
ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา ผูบ้รหิารและครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
  การเปรยีบเทยีบการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี จาํแนกตามขนาดของโรงเรยีน พบวา่ การดาํเนินการเพื่อรองรบั
การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของ
ผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนทีม่ขีนาดแตกต่างกนัมกีารดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสาม ทัง้โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยโรงเรยีน
ขนาดใหญ่พเิศษและโรงเรยีนขนาดกลางมกีารดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม
โดยภาพรวมมากกวา่โรงเรยีนขนาดใหญ่  
 3. ปญัหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน  
  3.1 ปญัหาและขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา พบวา่ ปญัหาทีม่จีาํนวนสงูสดุ คอื ขาดความชดัเจน ใน
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การกาํหนดอตัลกัษณ์ สว่นขอ้เสนอแนะทีม่จีาํนวนสงูสดุ คอื ควรมกีารอบรมใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรยีน
เกีย่วกบัการกําหนดอตัลกัษณ์ ใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนั  
  3.2 ปญัหาและขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาตามจุดเน้น และจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา พบวา่ ปญัหาทีม่จีาํนวนสงูสดุ คอื โรงเรยีนขาดจุดเน้นและจุดเดน่ทีช่ดัเจน 
สว่นขอ้เสนอแนะทีม่จีาํนวนสงูสดุคอื ควรใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งรว่มกนักาํหนดจุดเน้นและจุดเดน่ของโรงเรยีน  
  3.3 ปญัหาและขอ้เสนอแนะดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของ
สถานศกึษา ปญัหาทีม่จีาํนวนสงูสดุ คอื ไมม่กีารกาํหนดโครงการพเิศษทีช่ดัเจน สว่นขอ้เสนอแนะทีม่ี
จาํนวนสงูสุด คอื ควรรว่มกนักาํหนดโครงการพเิศษทีส่ง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษาอยา่งชดัเจน  
  3.4 ปญัหาและขอ้เสนอแนะดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน 
รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา พบวา่ ปญัหา
ทีม่จีาํนวนสงูสดุ คอื งบประมาณไมเ่พยีงพอต่อการดาํเนินงาน สว่นขอ้เสนอแนะทีม่จีาํนวนสงูสดุ คอื 
ควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอต่อการดาํเนินงาน  
 
การอภิปรายผล 
 การศกึษาการดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสามของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีสามารถอภปิรายผลการวจิยัได ้ดงัน้ี   
 1. การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจากสถานศกึษาตอ้งจดัใหม้รีะบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษาและถอืวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการบรหิาร
การศกึษาทีต่อ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมกีารจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
เพือ่รองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก ตามทีก่ฎหมายกาํหนด (พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ
พ.ศ. 2542.  2542: 14) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามเงือ่นไขของสาํนกังานรบัรองมาตรฐาน  และประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) หรอื สมศ. ซึง่มหีน้าทีใ่นการพฒันาเกณฑ ์วธิกีาร และดาํเนินการ
ประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ไดด้าํเนินการประเมนิคุณภาพภายนอกตามหลกัการทีก่าํหนดใน
กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา โดยคาํนึงถงึความเชือ่มโยง
ระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในและการประเมนิคุณภาพภายนอก (สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมนิคณุภาพการศกึษา.  2554: 6) โดยสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 เป็นหน่วยงาน
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร ทีต่อ้งดาํเนินการจดัระบบ
การประกนัคุณภาพภายในเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกใหก้บัโรงเรยีนในสงักดั ดงันัน้ จงึ
ไดม้กีารจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื่อการจดัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาตามทีก่าํหนด
ไวใ้นกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ใหก้บั
ผูบ้รหิารและบุคลากรในโรงเรยีน รวมทัง้มกีารนิเทศตดิตามการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา 
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อยา่งสมํ่าเสมอ ตามพนัธกจิของเขตพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิ สนบัสนุน และรว่มมอืกบัเครอืขา่ยการนิเทศการมธัยม 
ในการนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผลและรายงานผลการพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน ในเขต
ความรบัผดิชอบใหม้ปีระสทิธผิล ประสทิธภิาพและคณุภาพ (สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 5.  2554: ออนไลน์) ซึง่โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีเป็นโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นสงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 จงึไดร้บัการสง่เสรมิใหพ้ฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษาใหเ้ขม้แขง็เพือ่การปรบัปรงุพฒันาคุณภาพภายในสถานศกึษาเองและเพือ่รองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอก โดยโรงเรยีนไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละ
แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีป่รากฏในกฎกระทรวงวา่
ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 (สาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2553ก: 12 – 22) สอดคลอ้งกบั ศศธิร บวัเรอืง (2555: 56 – 57) ทีไ่ดศ้กึษา
ความพรอ้มในการดาํเนินงานเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของขา้ราชการครโูรงเรยีน
มธัยมศกึษาจงัหวดัสระแกว้ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 ตามมาตรฐาน
การศกึษาและตวับ่งชีเ้พือ่การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม ผลการวจิยัพบวา่ ความพรอ้ม ใน
การดาํเนินงานเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัสระแกว้ 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
  การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ีรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
  ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์อง
การจดัตัง้สถานศกึษา อาจเน่ืองมาจากโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี นํามาตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน มาตรฐานการศกึษาสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา รวมทัง้อตัลกัษณ์ของสถานศกึษาตามปรชัญา 
ปณธิาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา มาเชื่อมโยงกนัแลว้กาํหนด
เป็นมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา นอกจากน้ี ยงัตอ้งมกีารจดัทาํและดาํเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการจดัการศกึษา โดยใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งมสีว่นรว่ม เพื่อใหบ้รรลุผลตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษาทีก่าํหนดขึน้ ซึง่เป็นไปตามกฎกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนั
คุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 รวมทัง้มกีารสง่เสรมิจากเขตพืน้ทีใ่หส้ถานศกึษากาํหนดมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษาและดาํเนินการพฒันาเพื่อใหเ้กดิผลตามมาตรฐานทีก่าํหนด  
  ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา อาจ
เน่ืองมาจาก โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีไดก้าํหนดจุดเน้นและจุดเดน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา
และแจง้ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทราบ นอกจากน้ี ยงัมกีารจดัโครงการ/กจิกรรม เพือ่
พฒันาจุดเน้นและจุดเด่นทีก่าํหนดขึน้ใหเ้กดิเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากผูม้ี
สว่นเกีย่วขอ้ง รวมทัง้มกีารสง่เสรมิจากเขตพืน้ทีใ่หโ้รงเรยีนกาํหนดและพฒันาจุดเน้นและจุดเดน่ทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศกึษาใหม้คีวามชดัเจนและมกีารดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง  
  ดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา อาจเน่ืองมาจาก 
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีไดม้กีารวเิคราะหป์ญัหาและดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่แกไ้ข
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ปญัหาทีเ่กดิขึน้ ซึง่เป็นการสง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษาทีม่ต่ีอสงัคมและชุมชน รวมทัง้มกีารสง่เสรมิ
จากเขตพืน้ทีใ่หโ้รงเรยีนดาํเนินงานตามภารกจิทีต่อ้งปฏบิตังิานตามนโยบายของรฐับาล เพือ่ป้องกนั
และแกไ้ขปญัหาสงัคมทีเ่ปลีย่นไป และปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชนและสถานศกึษา  

  สว่นดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และ
พฒันาสูค่วามเป็นเลศิทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา อาจเน่ืองมาจาก โรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ีทุกโรงเรยีนผา่นการรบัรองจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง และไดร้บัคาํแนะนํา
จาก สมศ. ในการพฒันาคุณภาพเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ 
ทาํใหม้กีารดาํเนินการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาอยา่งต่อเน่ืองตามระบบบรหิารคุณภาพ PDCA 
รวมทัง้มกีารสง่เสรมิจากเขตพืน้ทีใ่นการสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งโรงเรยีนและเขตพืน้ทีเ่พือ่การพฒันา
คุณภาพของสถานศกึษาและเพือ่ใหก้ารพฒันาเป็นไปในแนวทางเดยีวกบัการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษ
ทีส่อง 
 จากเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหก้ารดาํเนินการเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสามของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 2. การเปรยีบเทยีบการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีจาํแนกตามตําแหน่งหน้าที ่และขนาดของโรงเรยีน  
  การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน จาํแนกตามตําแหน่งหน้าที ่พบวา่ แตกต่างกนั 
โดยผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็ต่อการดาํเนินการมากกวา่ครผููส้อน อาจเน่ืองมาจากผูบ้รหิารเป็นผูท้ีต่อ้ง
มคีวามรูแ้ละปฏบิตัติามหลกัการ แนวคดิ ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกนัคุณภาพ
การศกึษา พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิโดยเฉพาะหมวด 1 หมวด 4 และหมวด 6 และกฎกระทรวง
วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา นอกจากน้ี ยงัเป็นผูส้ง่เสรมิ สนบัสนุน 
ใหบุ้คลากรในสถานศกึษาเพิม่พนูความรูค้วามสามารถ มขีวญักาํลงัใจในการปฏบิตัหิน้าที ่พฒันางาน
ตามระบบประกนัคุณภาพภายในอยา่งมคีุณภาพ อกีทัง้ยงัเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายและมาตรฐานการศกึษา
และตวับ่งชีร้ะดบัสถานศกึษา โดยนําขอ้มลูและสารสนเทศทีไ่ดจ้ดัทาํไว ้รวมทัง้ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิ
คุณภาพภายนอกในรอบทีผ่า่นมา ผลการประเมนิคณุภาพภายใน ผลการทดสอบระดบัชาต ิและผล
การประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งมาวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์แลว้จงึจดัทาํแผนงาน/โครงการใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
และมาตรฐานการศกึษาและตวับ่งชีท้ีก่าํหนดไว ้(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2553ก: 23) 
ในขณะทีค่รผููส้อนมหีน้าทีห่ลกัในการจดัการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมตามหลกัสตูรสถานศกึษาและหน่วยการเรยีนรู/้
แผนการจดัการเรยีนการสอน และปฏบิตังิานตามแผนงาน/โครงการตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย (สาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2553ก: 26) สอดคลอ้งกบั สุทศัน์ นาวรีะ (2549: 79 – 81) ทีไ่ด้
ศกึษาความพรอ้มในการประเมนิคุณภาพภายนอก (รอบทีส่อง) ของสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบุ์ร ีตามมาตรฐานและตวับ่งชี ้เพือ่การประเมนิคณุภาพภายนอก พบวา่ ผูบ้รหิาร
และครมูคีวามพรอ้มในการประเมนิคุณภาพภายนอก (รอบทีส่อง) ในมาตรฐานและตวับ่งชีด้า้นครแูตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบั สภุาพร ไผโพธิ ์  (2551: 81 – 86) ทีศ่กึษา
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และการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแกว้ พบวา่ การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาระหวา่งความคดิเหน็
ของผูบ้รหิารและครผููส้อนแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็
ต่อการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาสงูกวา่ครผููส้อน   
  การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จงัหวดัลพบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน จาํแนกตามขนาดของโรงเรยีน พบวา่ แตกต่างกนั 
โดยโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ มกีารดาํเนินการมากกวา่โรงเรยีนขนาดใหญ่ อาจเน่ืองมาจากโรงเรยีน
ขนาดใหญ่พเิศษมคีวามพรอ้มดา้นปจัจยัการบรหิารต่างๆ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
มากกวา่โรงเรยีนขนาดใหญ่ ทาํใหส้ามารถสง่เสรมิและพฒันาการดาํเนินการ เพือ่รองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกไดม้ากกวา่โรงเรยีนขนาดใหญ่  สว่นโรงเรยีนขนาดกลางมกีารดาํเนินการมากกวา่
โรงเรยีนขนาดใหญ่  อาจเน่ืองมาจากโรงเรยีนขนาดกลาง ไดม้กีารจดัทาํและดาํเนินโครงการ/กจิกรรม 
ทีช่ดัเจนและสอดคลอ้งกบัแนวทางการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามมากกวา่โรงเรยีนขนาดใหญ่ 
โดยมกีารดาํเนินโครงการ/กจิกรรมในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการธนาคารขยะ โครงการจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีง โครงการออมวนัละนิด โครงการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้โครงการรกัษ์วฒันธรรมนําชวีี
มสีขุ โครงการรกัษ์ไทย โครงการโรงเรยีนวถิพีทุธ โครงการคา่ยคุณธรรมนําเยาวชน โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีน โครงการพฒันาความเป็นเลศิทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี โครงการสง่เสรมิพฒันา
ความคดิสรา้งสรรคส์ูน่วตักรรมสากล โครงการหน่ึงหอ้งเรยีน หน่ึงความด ีถวายองคร์าชนัย ์โครงการ 
To Be Number One ในสถานศกึษา โครงการอาสาสมคัรกาํจดัลกูน้ํายงุลาย โครงการสบืสานงาน
พระราชดาํร ิโครงการสานฝนัผนัสูอ่าชพี โครงการโรงเรยีนสง่เสรมิสุขภาพ โครงการสง่เสรมิสรา้งคน
ดมีคีุณธรรม โครงการธนาคารโรงเรยีน โครงการวนัสาํคญัของชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และประเพณ ี
โครงการอบรมประจาํสปัดาห ์โครงการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนเป็นรายบุคคล โครงการทศันศกึษา โครงการ
พฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน โครงการพฒันาการจดัการเรยีนรู ้ 8 กลุ่มสาระ โครงการพฒันาบุคลากร 
โครงการสง่เสรมิศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษ จนี ญีปุ่น่ กจิกรรมจติอาสา พฒันาบา้น วดั โรงเรยีน กจิกรรม
ลเิกตา้นเอดส ์ กจิกรรมละโวธ้านี สูว่ถิคีวามพอเพยีง กจิกรรมรกัการอา่น กจิกรรมสปัดาหห์อ้งสมดุ 
กจิกรรมยอดนกัอา่น กจิกรรมสง่เสรมิประชาธปิไตยในโรงเรยีน กจิกรรมกลา้คดิ กลา้ทาํ กลา้แสดงออก 
เป็นตน้ (สรปุผลการวเิคราะหร์ายงานประจาํปีของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร.ี 2555) สอดคลอ้ง
กบั วชิยั ปุรนั  (2547: 96 – 99) ทีไ่ดศ้กึษาการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา ของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 1 พบวา่ ขา้ราชการครทูีอ่ยูใ่นโรงเรยีนทีม่ี
ขนาดแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาโดยภาพรวม
และรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบั 
กรชิชยั ลุโบะกาแม (2550: 86 – 90) ทีไ่ดศ้กึษาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการประเมนิภายนอก
ของผูบ้รหิารและครผููส้อนโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานราธวิาส พบวา่ ผูบ้รหิาร และ
ครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดต่างกนั มกีารเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการประเมนิภายนอกแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 



 
 

117 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศกึษาการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 ผูบ้รหิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรกาํหนดนโยบายวางแผนการพฒันาบุคลากร 
เพือ่เพิม่ความรูค้วามเขา้ใจ สรา้งความตระหนกั และสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของครใูนการดาํเนินการประกนั
คุณภาพเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกมากขึน้ ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เชน่ การอบรม 
การประชุมเชงิปฏบิตักิาร การจดัทาํเอกสารใหค้วามรู ้การศกึษาดงูาน เป็นตน้  
  1.2 ผูบ้รหิาร บุคลากร และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการจดัการศกึษา ควรรว่มกนักาํหนดโครงการ/
กจิกรรมเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามทีช่ดัเจน โดยโครงการทีก่าํหนดขึน้ ควรสง่เสรมิ
การพฒันาอตัลกัษณ์ของผูเ้รยีน จุดเน้น จุดเดน่ และเอกลกัษณ์ของโรงเรยีน รวมทัง้ควรเป็นโครงการ
ทีส่ง่เสรมิบทบาทของโรงเรยีน และสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง    
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความสาํเรจ็ในการดาํเนินการ เพื่อรองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม  
  2.2 ควรศกึษาพฒันากระบวนการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
รอบสามทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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ภาคผนวก ก 
    - รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจยั 
    - หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
    - หนังสือขอความอนุเคราะหเ์กบ็รวบรวมข้อมลู 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 
เรือ่ง การศึกษาการดาํเนินการเพ่ือรองรบัการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 

ของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัลพบรีุ 
 
 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. วรีะ  สภุากจิ         ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 
          ภาควชิาการบรหิารการศกึษา  
          คณะศกึษาศาสตร ์

                 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

นางปรานอม  ประทปีทว ี               ศกึษานิเทศกช์าํนาญการพเิศษ 
                   หวัหน้ากลุ่มนิเทศตดิตามและประเมนิผลการศกึษา 
                   สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 
 
นายปรชีาพล  ทองออ่น               ศกึษานิเทศกช์าํนาญการพเิศษ 
                   กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมนิผลการศกึษา 
                   สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 
 
นางเบญจวรรณ  โมธนิา               ผูอ้าํนวยการเชีย่วชาญ  
                   โรงเรยีนทา่วุง้วทิยาคาร  จงัหวดัลพบุร ี
                   สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 
               
นายประทนิ  เหลอืงทอง               ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพเิศษ 
                   โรงเรยีนลาํสนธวิทิยา  จงัหวดัลพบุร ี
                   สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
เรือ่ง การศึกษาการดาํเนินการเพ่ือรองรบัการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัลพบรีุ 
 

 
 
คาํช้ีแจง:  
 1. ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ และครผููส้อน ในโรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ี
 2. แบบสอบถามนี้จดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัลพบุร ีคาํตอบทีไ่ดจ้ะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่
ต่อการพฒันาการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน 
 3. แบบสอบถามน้ี จาํแนกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 สถานภาพสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  

  ตอนท่ี 2 การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  ตอนท่ี 3 ปญัหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสาม  

 
 โปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากทา่น  
ขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
                                 นางสาวปิยรตัน์  วงษ์กาญจนรตัน์ 
      นกัศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 
                               บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
คาํช้ีแจง:  โปรดเขยีนเครือ่งหมาย  ลงในชอ่ง  ทีต่รงกบัสถานภาพของทา่น 
 
1. ปจัจุบนัทา่นดาํรงตําแหน่งหรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะ  
   ผูอ้าํนวยการ 
   รองผูอ้าํนวยการ 
   ครผููส้อน 
 
2. ขนาดของโรงเรยีนทีท่า่นปฏบิตังิาน 
     ขนาดเลก็ (มจีาํนวนนกัเรยีนน้อยกวา่ 301 คน) 
      ขนาดกลาง (มจีาํนวนนกัเรยีน 301-1,000 คน) 
     ขนาดใหญ่ (มจีาํนวนนกัเรยีน 1,001-2,000 คน) 
  ขนาดใหญ่พเิศษ (มจีาํนวนนกัเรยีนตัง้แต่ 2,001 คนขึน้ไป) 
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ตอนท่ี 2  การดาํเนินการเพ่ือรองรบัการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
 
คาํช้ีแจง:  โปรดเขยีนเครื่องหมาย  ลงในชอ่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของทา่นในการดาํเนินการ เพือ่ 
รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนของทา่น วา่มกีารดาํเนินการในระดบัใด 
  ระดบัการดาํเนินการ 
   5 หมายถงึ   ระดบัการดาํเนินการมากทีส่ดุ 
   4 หมายถงึ   ระดบัการดาํเนินการมาก 
   3 หมายถงึ ระดบัการดาํเนินการปานกลาง 
   2 หมายถงึ ระดบัการดาํเนินการน้อย 
   1 หมายถงึ ระดบัการดาํเนินการน้อยทีส่ดุ 
 

ระดบัการดาํเนินการ 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ ขอ้ที ่

การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
รอบสาม 

5 4 3 2 1 
 ด้านการพฒันาให้บรรลตุามปรชัญา ปณิธาน/

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้
สถานศึกษา 

     

1 การกาํหนดอตัลกัษณ์ใหก้บัผลผลติ (ผูเ้รยีน) ของ
สถานศกึษา โดยตกลงรว่มกนัระหวา่งคณะกรรมการ
สถานศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา และหน่วยงานตน้สงักดั 

     

2 การจดัทาํแผนการพฒันาคุณภาพสถานศกึษาในดา้น
ผลผลติทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศกึษา 

     

3 การเปิดโอกาสใหผู้บ้รหิาร คร ูบุคลากร ชุมชน และองคก์ร
ภายนอกมสีว่นรว่มในการกาํหนดแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

     

4 การระบุเป้าหมายและกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบัปรชัญา 
วสิยัทศัน์ และพนัธกจิการดาํเนินงานของสถานศกึษา ลง
ในแผนปฏบิตักิารประจาํปี  

     

5 การสรา้งระบบการมสีว่นรว่มของผูเ้รยีน และบุคลากรใน
การเขา้รว่มโครงการกจิกรรมตามกลยทุธท์ีก่าํหนด 

     

6 การส่งเสรมิความร่วมมอืของบุคลากรในการปฏิบตัิตาม 
กลยทุธท์ีก่าํหนด 
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ระดบัการดาํเนินการ 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ ขอ้ที ่

การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
รอบสาม 

5 4 3 2 1 
7 การประเมนิความพงึพอใจของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งใน

สถานศกึษา โดยการสงัเกตและสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
     

8 การรวบรวมหลกัฐานการทีแ่สดงถงึการยอมรบั หรอืการ
ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นแบบอยา่งในการปฏบิตัทิีด่ใีนการ
ขบัเคลื่อนอตัลกัษณ์ เชน่ คาํนิยม ใบประกาศเกยีรตคิณุ 
เกยีรตบิตัร หนงัสอืเชดิชเูกยีรตจิากองคก์รชุมชน 
คณะกรรมการสถานศกึษา และผูป้กครอง 

     

9 การจดัทาํรายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปีซึง่แสดงให้
เหน็ถงึผลการดาํเนินงานและผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน
ดา้นผลผลติทีส่อดคลอ้งกบัปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน์  
พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษาที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา 

     

 ด้านการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

     

10 การเปิดโอกาสใหผู้บ้รหิาร คร ูบุคลากร ชุมชนและองคก์ร
ภายนอกมสีว่นรว่มในการกาํหนดจุดเน้นหรอืจุดเดน่ ของ
สถานศกึษา 

     

11 การเปิดโอกาสใหผู้บ้รหิาร คร ูบุคลากร ชุมชนและองคก์ร
ภายนอกมสีว่นรว่มในการกาํหนดแผนปฏบิตักิารที่
เกีย่วขอ้งกบัจุดเน้นหรอืจุดเดน่ของสถานศกึษา 

     

12 การกาํหนดจุดเน้น จุดเดน่ ของสถานศกึษา และการ
กาํหนดแผนปฏบิตักิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัจุดเน้นหรอืจุดเด่น 
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา 

     

13 การสรา้งระบบการมสีว่นรว่มของผูเ้รยีน และบุคลากร 
ในการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารทีก่าํหนดเกีย่วกบั 
การดาํเนินงานตามจุดเน้นหรอืจุดเดน่ของสถานศกึษา 

     

14 การสง่เสรมิใหบุ้คลากรในการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารที่
กาํหนดเกีย่วกบัการดาํเนินงานตามจุดเน้นหรอืจุดเดน่ของ
สถานศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 
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ระดบัการดาํเนินการ 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ ขอ้ที ่

การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
รอบสาม 

5 4 3 2 1 
15 การประเมนิความพงึพอใจของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ในและ

นอกสถานศกึษาต่อการดาํเนินงานตามจุดเน้นหรอืจุดเดน่
ของสถานศกึษา โดยการสงัเกตและสมัภาษณ์ผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง 

     

16 การจดัทาํรายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปีซึง่แสดงให้
เหน็ถงึผลการดาํเนินงานและผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน
ตามจุดเน้นหรอืจุดเดน่ของสถานศกึษา ทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา  

     

17 การรวบรวมหลกัฐานการทีแ่สดงถงึการยอมรบั หรอืการ
ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นแบบอยา่งในการปฏบิตัทิีด่ใีนการ
ดาํเนินงานตามจุดเน้นหรอืจุดเดน่ของสถานศกึษา เชน่ คาํ
นิยม ใบประกาศเกยีรตคิุณ เกยีรตบิตัร หนงัสอืเชดิชู
เกยีรตจิากองคก์รชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษา และ
ผูป้กครอง 

     

 ด้านการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

     

18 การกําหนดขอบเขตปญัหาในสถานศึกษา และ/หรือ 
ชุมชนรอบสถานศึกษา  เพื่อเพื่อนํามาจัดทําโครงการ
พเิศษ (อยา่งน้อย 1 โครงการ) 

     

19 การน้อมนําปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว
พระราชดาํรมิาประยกุตใ์ชใ้นการจดัทาํและพฒันา
โครงการพเิศษ เพือ่ปรบัปรงุและพฒันาการแกไ้ขปญัหาใน
สถานศกึษา และ/หรอื ชุมชนรอบสถานศกึษา   

     

20 การดาํเนินงานโครงการพเิศษทีส่ถานศกึษากาํหนด ตาม
ระบบบรหิารคุณภาพ (PDCA)  

     

21 การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในโครงการพเิศษ      
22 การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง ชุมชน และสงัคม มสีว่นรว่ม

ในโครงการพเิศษ 
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ระดบัการดาํเนินการ 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ ขอ้ที ่

การดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
รอบสาม 

5 4 3 2 1 
23 การประเมนิผลการบรรลุเป้าหมายของโครงการพเิศษดว้ย

วธิกีารสงัเกตและสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
     

24 การรวบรวมหลกัฐานการที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่
เกดิประโยชน์  สรา้งคุณคา่ต่อสถานศกึษา และ/หรอืชุมชน
รอบสถานศกึษา  และเป็นแบบอยา่งในการปฏบิตั ิ

     

 ด้านการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบั
มาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 
ท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

     

25 การจดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปี โดยใชข้อ้เสนอแนะจาก
ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสองและผลการ
ประเมนิคุณภาพภายใน  

     

26 การสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งสถานศกึษากบั
หน่วยงานตน้สงักดั หรอืหน่วยงานสนบัสนุน  เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรหรอืมขีอ้มลูชงิประจกัษ ์ในการพฒันาสู่
สถานศกึษาคณุภาพ 

     

27 การดาํเนินงานพฒันาสูส่ถานศกึษาคุณภาพโดยใชร้ะบบ
บรหิารคุณภาพ (PDCA) 

     

28 การประเมนิผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตักิาร
ประจาํปี   

     

29 การรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่แสดงถึงการ
ดาํเนินงานตามระบบบรหิารคุณภาพ (PDCA)   

     

30 การรวบรวมเอกสาร หลกัฐาน ขอ้มลูทีแ่สดงถงึผลกระทบ
ทีเ่กดิจากการพฒันาของสถานศกึษามผีลกระทบต่อ
คุณภาพของสถานศกึษาตามแนวทางการปฏริปูการศกึษา
ในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552 – 2561)     
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ตอนท่ี 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดาํเนินการเพ่ือรองรบัการประเมินคณุภาพภายนอก  
รอบสาม 
 
คาํช้ีแจง:  โปรดเขยีนปญัหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสามในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี ตามความคดิเหน็ของทา่น 
 
1. ดา้นการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้
สถานศกึษา  
  ปัญหา 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. ดา้นการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา  
 ปัญหา 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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3. ดา้นการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา  
 ปัญหา 

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. ดา้นการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ 
ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา  
 ปัญหา 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 จบแบบสอบถาม ขอขอบพระคณุอยา่งสงูทีท่า่นกรณุาสละเวลาตอบแบบสอบถาม  
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