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บทคัดย่อภาษาไทย 

57252916 : การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ตัวบ่งช้ี, เกณฑ์การประเมิน, โรงเรียนมัธยมศึกษา 

นาย สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล: การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์ 
สุขสดเขียว 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษา 
จ านวน 16 โรงเรียน โดยแบ่งกลุ่มตามขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษาจาก 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
ก าหนดผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก ่แบบสอบถามเชิงส ารวจ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา   

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
มีทั้งสิ้น จ านวน 472 ตัวบ่งชี้ จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาได้  ดังนี้ 
(1) การบริหารงานวิชาการ จ านวน 143 ตัวบ่งชี้ (2) การบริหารงานงบประมาณ จ านวน 41 ตัวบ่งชี้ 
(3) การบริหารงานบุคคล จ านวน 55 ตัวบ่งช้ี (4) การบริหารงานทั่วไป จ านวน 233 ตัวบ่งช้ี 

2. แนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม จ าแนก
ตาม โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ ดังนี้ (1) การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 
8 แนวทาง (2) การบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย 4 แนวทาง (3) การบริหารงานบุคคล 
ประกอบด้วย 4 แนวทาง (4) การบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 7 แนวทาง 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57252916 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : INDICATORS, EVALUATION, SECONDARY SCHOOLS 

MR. SOMPONG TECHARATANAWORAKUL : THE ANALYSIS OF QUALITY 
EVALUATION INDICATORS IN SECONDARY SCHOOL THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR VORAKARN SUKSODKITW, Ph.D. 

The research aimed to determine: 1) co-indicators of educational quality 
evaluation in secondary school, 2) guidelines for developing secondary school. 
The population of this research were 16 secondary schools by dividing the group 
(sampling group) according to the size of the secondary school from 4 regions of 
Thailand. The respondents were directors of secondary schools. The research 
instruments were survey questionnaires and opinionnaires. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage and content analysis. 

The findings of this study were as follows: 

1. Co-indicator of educational quality evaluation in secondary schools are 
472 indicators, classified by administration structure of the secondary schools, 
as follows: 1) 143 indicators of academic administration 2) 41 indicators of management 
budget, 3) 55 indicators of personnel management and 4) 233 indicators of general 
administration. 

2. Guidelines of the development of educational administration of 
secondary schools were categorized by to the management structure as follows: 
1) Academic affairs administration consisted of 8 aspects 2) Budget affairs 
administration consisted of 4 aspects 3) Personnel affairs administration consisted of 
4 aspects and 4) General affairs administration consisted of 7 aspects. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง  ๆ ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่ 

รอดในโลกได้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี, 2545) ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพของคนที่เป็นผลิตผล 
ของการจัดการศึกษา อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น  
ซึ่งมาตรฐานการศึกษาเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้ 
เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง มาตรฐานถูกก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม
และก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา มาตรฐาน 
ในบริบทนี้จึงเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยองค์รวม การก าหนด 
ให้มีมาตรฐานการศึกษาท าให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพ  เพราะสถานศึกษา 
ทุกแห่งรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาที่แท้จริงอยู่ที่ใด การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นการให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษา 2 ประการ คือ สถานศึกษาทุกแห่งมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมาตรฐานท าให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไปในทิศทางใด ดังนั้น หากมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือ 
มีการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานโดยองค์กรภายนอก  สถานศึกษาก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อม 
ในการประเมินได้ แม้ว่าการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
จะผ่านไปแล้วช่วงระยะหนึ่ง กระแสสังคมก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษายังไม่เข้มแข็ง สถานศึกษาไม่ได้สร้างระบบคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง  
กลับให้ความส าคัญกับการปรับปรุงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการ 
ด าเนินงาน 8 ประการ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 1) ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  3) จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 4) ด าเนินงานตามแผน 5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายใน  



 2 

 

7) จัดท ารายงานประจ าปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึง 8) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าสู่การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างแท้จริง1 เมื่อมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแล้ว  
สถานศึกษายังต้องรับ การประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งกระท าโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 ประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นข้อมูลหนึ่งที่แสดงว่า  
การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษามีประสิทธิภาพ และคุณภาพมากน้อยเพียงไร2 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ท าให้เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน หรือ 
เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร (Information Technology) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ 
อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าวส่งผลให้บุคคลต้องมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับยุคและสมัย การที่บุคคลจะเรียนรู้และ
ปรับตัวได้ดีอันเนื่องมาจากการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และการศึกษาที่มีคุณภาพจ าเป็นต้องมี  
ระบบการศึกษาและการจัดการระบบที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านการ
บริหารจัดการหลักสูตรการเรียน การสอน การพัฒนาครู การพัฒนาสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ 
ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน และ  
องค์กรต่าง ๆ ยุทธวิธีในการท าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้ดีเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา และผลกระทบที่ส าคัญจากการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ท าให้ประเทศไทย 
มีการรับรู้และตื่นตัวในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมต่อประเทศตะวันตก  
ความคาดหวังของสังคม ความต้องการของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วม 
ทางด้านการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก   

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เป็นกลไกส าคัญที่สามารถขับเคลื่อน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง การประกันคุณภาพมีหลักการส าคัญ คือ  

                                                            
1ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักทดสอบทางการศึกษา , แนว

ทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ 2554), 1-2. 

2กฎกระทรวงว่ าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพกา รศึกษา ,  
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127, ตอนที่ 23 ก (2 เมษายน 2553). 
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การกระจายอ านาจ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท างาน และการแสดงความรับผิดชอบ  
ที่สามารถตรวจสอบได้ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกอบด้วยกระบวนการ
ด าเนินงานที่สัมพันธ์กัน 3 ส่วน  

1. การประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งด าเนินการได้โดยสถานศึกษาเองหรือการประเมิน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาต้องมีการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการกิจกรรมงานเป็นระยะ มีผู้รับผิดชอบการด าเนินงานเพื่อการ
รวบรวมสารสนเทศ และผลการติดตามตรวจสอบมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องนอกจากจะแสดงว่า
สถานศึกษาท างานอย่างเป็นระบบแล้วยังเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกอีกด้วย 

3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการด าเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อให้เกิดการยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย ในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงเหมาะกับสภาพของชุมชนได้ มาตรฐาน 
จะเป็นกรอบควบคุมการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว3้  

ปัจจัยส าคัญที่จะน าโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จ คือ การบริหารจัดการภายในโรงเรียน  
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา เปรียบเสมือนคู่มือการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  
ซึ่งจะเป็นแนวทาง หรือเป็นปัจจัยส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีพัฒนาไปสู่มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งความหวังว่า นักเรียนทุกคนจะผ่าน  
เกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ ทุกห้องเรียนจะเป็นห้องเรียนคุณภาพ  
ครูทุกคนมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีระบบเกื้อหนุน และเป็นสมาชิกของประชาคม
แห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารทุกคนมีคุณภาพบริหารอย่างเป็นระบบ และเป็นผู้น าทางวิชาการประชาชน 
มีส่วนร่วม มีความพึงพอใจและให้การสนับสนุนโรงเรียน4 และในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การศึกษาไทย 
มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีระบบ 

                                                            
3ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักทดสอบทางการศึกษา , แนว

ทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ 2554), 8-9. 

4ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย, มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552), 1. 
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การประกันคุณภาพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การขอมีหรือ  
เลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้เกิดการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ซึ่งสอดคล้องกันกับการศึกษาในต่างประเทศที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา อย่างเข้มข้น ตัวอย่างเช่นองค์กร WORLD ECONOMIC FORUM  ในปี 2014-2015  
(พ.ศ.2556-2557) จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมให้ไทยอยู่ที่ 31 จาก 144 ประเทศ  
ซึ่งดูเหมือนจะอยู่ระดับปานกลาง พอใช้ได้ และเทียบกับ 4 ปีที่ผ่านมา อันดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
แต่ถ้าพิจารณาลึกลงไปถึงเฉพาะเรื่องที่ส าคัญ ที่จะส่งผลต่อไปในอนาคต เช่น เรื่อ งการศึกษาและ 
ความสามารถการคิด ประดิษฐ์สร้างสรรค์ (นวัตกรรม) เฉพาะ 2 เรื่องนี้ ในรายงานปี 2013 -2014  
ไทยได้คะแนนอันดับที่ต่างไปทางท้ายๆ เช่น คุณภาพการจัดการศึกษาระดับประถม อยู่อันดับที่ 86  
ระดับมัธยมอันดับ 101 ความสามารถด้านนวัตกรรมอยู่อันดับที่ 70 5 ซึ่งสอดคล้องกับสมาคม
นานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (TIMSS) ได้จัดทดสอบนักเรียนของประเทศต่าง ๆ  
ตามโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  
(GRADE4) และมัธยมศึกษาปีที่ 2 (GRADE 8) โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างนักเรียนจากทุกภูมิภาคและ 
มีการทดสอบทุก 4 ปี ประเทศไทยเคยเข้าร่วมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มาตั้งแต่ต้น การเข้าร่วม 
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1995 นักเรียน ม.2 ของไทยได้คะแนนเฉลี่ยทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติ แต่การทดสอบครั้งต่อ ๆ มา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยในทั้ง 2 วิชาลดลง 
มาตลอดในปี ค.ศ. 2011 นักเรียนชั้น ม.2 ของไทยได้คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ 427 อยู่อันดับ 28  
ของ 48 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการและวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย  451 อยู่อันดับที่ 25 จาก  
48 ประเทศ และไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอ่อนที่สุด ประเทศที่ได้คะแนนสูงล าดับ 1-5 ด้านคณิตศาสตร์ 
คือ เกาหลีใต้ (คะแนนเฉลี่ย 613) สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกงญี่ปุ่น ด้านวิทยาศาสตร์ คือ สิงคโปร์  
(คะแนนเฉลี่ย 590 คะแนน) ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์6 ขณะเดียวกัน ผลการวิจัยจาก
สหประชาชาติ รวมกับ SPI (Social Progress Index) ดัชนีวัดความก้าวหน้าทางสังคม ได้วิเคราะห์ 
ระบบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละประเทศทั่วโลกโดยวิเคราะห์จากคะแนนของนักเรียน 
อัตราการรู้หนังสือในผู้ใหญ่ การลงทะเบียนเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและค่าเฉลี่ย  
กลางทางศึกษาในโรงเรียน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสทางด้าน 
การศึกษาที่ดีในแต่ละประเทศ จากผลการวิจัย พบว่า 20 ประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก 
“20 Best Education Systems In The World” ประจ าปี 2015/2016 ดังนี ้

                                                            
5ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 

ได้อย่างไร (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559), 52. 
6เรื่องเดียวกัน, 55. 
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อันดับที่ 1 : เกาหลีใต้ (South Korea)  
อันดับที่ 2 : ญี่ปุ่น (Japan)  
อันดับที่ 3 : สิงคโปร์ (Singapore)  
อันดับที่ 4 : ฮอ่งกง (Hong Kong)  
อันดับที่ 5 : ฟนิแลนด์ (Finland)  
อันดับที่ 6 : สหราชอาณาจักร (United Kingdom)  
อันดับที่ 7 : แคนาดา (Canada)    
อันดับที่ 8 : เนเธอแลนด์ (Netherlands)  
อันดับที่ 9 : ไอร์แลนด์ (Ireland)   
อันดับที่ 10 : โปแลนด์ (Poland)  
อันดับที่ 11 : เดนมาร์ก (Denmark)  
อันดับที่ 12 : เยอรมนี (Germany)  
อันดับที่ 13 : รัสเซีย (Russia)  
อันดับที่ 14 : สหรัฐอเมริกา (USA) 
อันดับที่ 15 : ออสเตรเลีย (Australia) 
อันดับที่ 17 : อิสราเอล (Israel)  
อันดับที่ 18 : เบลเยี่ยม (Belgium)  
อันดับที่ 19 : สาธารณรัฐเช็ก (Czech republic) 
อันดับที่ 20 : สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)7 
นอกจากนี้การประเมินนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ 

นานาชาติ (Programed for International Student Assessment) หรือ PISA ริเริ่มโดยองค์การ 
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 
Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาให้แก่ประเทศในโครงการ  
ซึ่งประกอบด้วยประเทศ สมาชิก OECD (OECD countries) และประเทศนอกกลุ่มสมาชิก OECD  
ซึ่งเรียกว่า ประเทศร่วมโครงการ (Partner countries) PISA ใช้ความร่วมมือและความเชี่ยวชาญจาก 
นานาชาติในการวางกรอบโครงสร้างการประเมิน การสร้างเครื่องมือ และการศึกษาวิจัย เพื่อประกัน
คุณภาพของการศึกษาวิจัยให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ในระดับนานาชาติ และข้อมูลที่ได้สามารถ 

                                                            
7MBC Times, 20 Best Education Systems in the World, เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 

2559, เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  http://www.mbctimes.com/english/20-best-education-systems-
world. 
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ชี้บอกถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ได้ ปัจจุบันมีประเทศเข้าร่วมโครงการ PISA มากกว่า  
70 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนับเป็นประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่เศรษฐกิจโลกปี ค.ศ. 2015 ผลการประเมิน  
PISA 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เอสโตเนีย จีนไทเป และฟินแลนด์ตามล าดับ 
ส าหรับประเทศไทยอยู่อันดับที่ 55 และประเทศเวียดนามอยู่อันดับที่ 8 หากพิจารณาผลการประเมิน 
ของประเทศไทย แนวโน้มจากการประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 2015 พบว่า ผลการประเมิน 
ทั้งสามด้านมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าช่วง PISA 2009 ถึง PISA 2012 ผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร์  
การอ่าน และคณิตศาสตร์จะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ใน PISA 2015 ทั้งสามด้านกลับมีคะแนนลดลงจาก  
PISA 2012 โดยการอ่านเป็นด้านที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด (ลดลง 32 คะแนน) รองลงมาคือ  
วิทยาศาสตร์ (ลดลง 23 คะแนน) ซึ่งทั้งสองด้านลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านคณิตศาสตร์  
(ลดลง 11 คะแนน) แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ8 

 

 

แผนภูมิที่ 1 แนวโน้มผลการประเมินของนักเรียนไทยจาก PISA 2000 ถึง PISA 2015 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สรุปผลการวิจัย 
PISA 2015,  เ ข้ าถึ ง เมื่ อ  26  ธั นวาคม  2559 ,  เข้ าถึ ง ได้ จ าก  https://drive.google.com/ 
file/d/0BwqFSkq5b7zSZFU1YkhnWGlqWDQ/view. 

                                                            
8กระทรวงศึกษาธิการ, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สรุป

ผลการวิจัย Pisa 2015, เข้าถึงเมื่อ 26 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://drive.google.com/ 
file/d/0BwqFSkq5b7zSZFU1YkhnWGlqWDQ/view. 

https://drive.google.com/file/d/%200BwqFSkq5b7zSZFU1YkhnWGlqWDQ/view
https://drive.google.com/file/d/%200BwqFSkq5b7zSZFU1YkhnWGlqWDQ/view
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จากการวิจัยโรงเรียนในประเทศที่นักเรียนสอบ PISA ได้คะแนนสูง นักวิจัยของ OECD  
ได้สรุปว่า ลักษณะของระบบโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จม ี3 ด้านที่ส าคัญ คือ 

1. ระบบโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จคือโรงเรียนที่จัดให้นักเรียนมีโอกาสทางการเรียน 
เท่าเทียมกัน ไม่ว่านักเรียนจะมีภูมิหลังทางเศรษฐกิจ-สังคมอย่างไร โรงเรียนที่มีคะแนนสูง เช่น  
ฟินแลนด์ เกาหลี เนเธอร์แลนด์ และประเทศร่วมโครงการ เช่น ฮ่องกง-จีน ส่วนมากไม่มีการแบ่งแยก
การรับนักเรียนตาม  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียน นักเรียนที่สถานะทางสังคมต่างกัน 
เข้าไปเรียนในโรงเรียนเดียวกันได้ โรงเรียนในประเทศไทยมีการแบ่งกลุ่มตามภูมิหลังทางสังคมและ
วัฒนธรรมปรากฏชัดเจน ค่าดัชนีเฉลี่ยของสถานะทางสังคมและวัฒนธรรมของโรงเรียนกลุ่มที่ได้ 
คะแนนสูงและกลุ่มที่ได้คะแนนต่ า แตกต่างกันถึงเกือบสองหน่วยดัชนี ซึ่ง ไม่มีประเทศใดที่โรงเรียน
ทั่วประเทศมีความแตกต่างสูงมากขนาดประเทศไทย 

2. ระบบโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่แล้ว ให้อ านาจและอิสระแก่โรงเรียนใน  
  ด้านการก าหนด การเรียนการสอน และการออกแบบการประเมินผลได้ เอง แต่ไม่จ าเป็นต้องให้ 
โรงเรียนแข่งขันกันรับนักเรียน โรงเรียนที่มีอิสระในด้านการเป็นผู้ก าหนดเนื้อหาที่จะสอนและวิธีการ  
ที่จะวัดประเมินผล จะมีอิสระในการตัดสินใจเรื่องการจัดหาทรัพยากรของโรงเรียนด้วย และโรงเรียน 
ที่มีการบริหารที่สามารถตรวจสอบ (Accountable) มาตรฐานจากภายนอกได้ มีการประกาศผลสัมฤทธิ์ 
ของนักเรียนอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ นักเรียนในโรงเรียนเหล่านี้จะได้คะแนนการทดสอบ PISA  
สูงกว่าโรงเรียนที่ขาดปัจจัยเหล่านี้ประเทศที่สร้างบรรยากาศของการแข่งขันในการรับนักเรียนสูง  
ไม่ได้มีผลการประเมินเฉลี่ยทั้งประเทศสูง โรงเรียนด ีๆ ที่แข่งขันรับนักเรียนได้มาก แม้ผลการประเมิน
ของนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวจะสูง เนื่องจากตัวแปรภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน 
ที่มีพ่อแม่ผู้มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง แต่เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้มีเป็นเพียงส่วนน้อย  
ขณะที่โรงเรียนส่วนใหญ่มีทั้งครูและนักเรียนที่มีคุณภาพปานกลางและต่ าผลรวมเฉลี่ยทั้งประเทศ 
จึงได้คะแนนต่ านี่คือกรณีที่เห็นได้ชัดในประเทศไทย 

3. ระบบโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จมีการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม มีงบประมาณ  
ทางการศึกษาที่สูง และให้ล าดับความส าคัญกับเงินเดือนครู ประเทศที่ประสบความส าเร็จบางประเทศ  
กระจายทรัพยากรไปยังโรงเรียนและนักเรียนที่ด้อยทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า เพื่อสนับสนุนให้
นักเรียนที่ด้อยมีโอกาสทางการเรียนที่ดีขึ้น หลายประเทศเลือกการท าชั้นเรียนให้มีขนาดเล็กลง 
เพื่อให้ครูสอนได้ทั่วถึง บางประเทศเลือกที่จะพัฒนาครูให้มีคุณภาพสูงและจ่ายเงินเดือนครูสูง9 

                                                            
9ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 

ได้อย่างไร (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559), 59-61. 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน 
ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้โดยผ่านการ
ด าเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดังนั้นเพื่อให้การ 
ก าหนดแนวทางการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
ส านักทดสอบทางการศึกษาจึงวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนผ่านผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อดูพัฒนาการทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก สรุปไดด้ังนี ้

1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง (พ.ศ. 2549 – 2553) 
สถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสอง จ านวน 31,476 แห่ง  

(ข้อมูล สมศ. ณ วันที ่20 ตุลาคม 2554) มีผลการประเมินจ าแนกได้ ดังนี ้
1.1 ระดับการศึกษา  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบสอง 
ระดับการศึกษา รับรอง

มาตรฐาน 
ร้อยละ ไม่รับรอง

มาตรฐาน 
ร้อยละ ผลการประเมนิ 

ไม่สมบูรณ ์
ร้อยละ 

การศึกษาปฐมวัย 22,913 72.80 5,036 16.00 3,527 11.20 
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

25,940 82.41 5,535 17.58 1 0.01 

(ข้อมูล สมศ. ณ วันที ่20 ตุลาคม 2554) 
 

1.2 ระดับคุณภาพ 

ตารางที่ 2 ระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบสอง 
ระดับ

การศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ ไม่สมบูรณ์ ร้อยละ 
การศึกษา
ปฐมวัย 

4,717 14.99 20,320 64.56 2,861 9.09 51 0.16 3,527 11.20 

การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

4,175 13.26 24,599 78.15 2,683 8.52 18 0.06 1 0.01 
 

(ข้อมูล สมศ. ณ วันที่ 20 ตลุาคม 2554) 
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2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2557) 
สถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม จ านวน 28,055 แห่ง 

(ข้อมูล ณ วันที ่30 ธันวาคม 2557) มีผลการประเมินจ าแนกได้ ดังนี ้ 
2.1 ระดับการศึกษา 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบสาม 
ระดับ 

การศึกษา 
รับรอง

มาตรฐาน 
ร้อยละ ไม่รับรอง

มาตรฐาน 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 
ไม่สมบูรณ ์

ร้อยละ 

การศึกษาปฐมวัย 23,289 83.01 697 2.49 4,069 14.50 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 21,181 75.50 6,850 24.42 24 0.08 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 
 

2.2 ระดับคุณภาพ 

ตารางที่ 4 ระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบสาม 
ระดับ

การศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ ไม่สมบูรณ์ ร้อยละ 
การศึกษา
ปฐมวัย 

9,415 33.56 14,276 50.89 266 0.95 29 0.10 4,069 14.50 

การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2,171 7.74 23,348 83.22 2,453 8.74 59 0.21 24 0.09 

(ข้อมูล ณ วันที ่30 ธันวาคม 2557)10 

 
จากการศึกษางานวิจัย บทความ บทสัมภาษณ์ผู้น าทางการศึกษา ผู้บริหารดีเด่นตลอดจน  

การแสดงความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลทั่วไป สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ มีสิ่งส าคัญที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนหลายประการ ได้แก่ มีการก าหนดภารกิจของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน มีการก ากับติดตามงานสม่ าเสมอ ความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษา บ้าน และ 
ชุมชนมีความใกล้ชิดและไว้วางใจกัน มีการตั้งความคาดหวังของผลส าเร็จไว้สูง มีความเป็นผู้น า  

                                                            
10ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักทดสอบทางการศึกษา , ผลการจัด

การศึกษาในรอบ 1 ทศวรรษของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , เข้าถึงเมื่อ 25 
สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก  http://bet.obec.go.th/index/?page_id=2923. 
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ด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ทั้งครูและผู้บริหารมีการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และให้เวลา 
ผู้เรียนในการท างานกลุ่มมากขึ้น จัดสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นอย่างมีระเบียบ สะอาด และปลอดภัย มีการ 
จัดหลักสูตรที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายใช้กลวิธีการประเมินที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอน 
ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ขจัดสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคส าหรับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน พัฒนา  
งานอยู่บนพื้นฐานของการวิจัยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างเต็มที่และวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวิเคราะห์ลักษณะหรือกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว สามารถจัดแบ่งปัจจัยที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาได้
เป็น 5 ด้าน ได้แก่   

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน   
2. ด้านการจัดการศึกษา (มองที่ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

และผู้ปกครอง ชุมชน)   
3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (มองที่การร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชน)  
4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (มองที่ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและอุดมการณ์ของ 

สถานศึกษา)   
5. ด้านมาตรการส่งเสริม (มองที่การด าเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายตามอุดมการณ์ของ 

สถานศึกษาและนโยบายของรัฐในขณะปัจจุบัน) จากข้อสรุปดังกล่าวเมื่อน ามาประยุกต์กับแนวคิด  
การท างานเชิงระบบ (System Approach) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัย กระบวนการและผลผลิต สามารถ
ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อความชัดเจนในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานการศึกษาของชาต1ิ1  

 

ปัญหาของการวิจัย  
การศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า โรงเรียนมัธยมศึกษามีปริมาณงานที่  

ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมรับการประเมิน  
ต่าง ๆ โรงเรียนต้องเตรียมกับการประเมินคุณภาพทั้งการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมิน  
คุณภาพภายอกซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรง การประเมินโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
และของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินโครงการต่าง ๆ ที่สถานศึกษาประสงค์ 
ขอรับการประเมิน  ประกอบกับ ส านักงานเลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดเกณฑ์ให้ข้าราชการครูและ

                                                            
11ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักทดสอบทางการศึกษา, แนว

ทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ 2554), 3-4. 
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บุคลากรทางการศึกษาสามารถขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลว. 1 ส.ค. 56 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีหรือเลื่อน  
วิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกต าแหน่ง ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนจ านวนมาก  
ประสงค์ส่งค าขอรับการประเมินโครงการต่าง ๆ เพื่อเตรียมรางวัล และผลงานไว้ขอมีหรือเลื่อน 
วิทยฐานะให้สูงขึ้น นอกจากนี้ นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ สมศ.จะท าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ 2559-2563)  
ในรูปแบบประเมินออนไลน์ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 แต่การประเมินรอบที่สี่ ยังไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47 ที่ระบุไว้ว่าให้มีระบบ  
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และในหมวด 6  
เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ก าหนดว่าต้องยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม 
และโปร่งใส สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ  
โดยมีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให้เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษา 
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานอกจากนี้  การประเมินที่ผ่านมาใช้วิธี 
ประเมินด้วยเอกสารจ านวนมาก และไม่มีเอกภาพเชิงนโยบาย กล่าวคือ กระทรวงศึกษาธิการต้องการ 
ที่จะลดภาระที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และภาระงานที่จะต้องใช้เวลามาก  ๆ เช่น  
การกรอกเอกสาร จึงต้องการเลิกทาสกระดาษ12 และจากการศึกษาเกณฑ์ การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายนอกของ สมศ. ตั้งแต่มีการประเมินในรอบที่ 1-3 (2549-2558) มีการเปลี่ยนแปลง 
เกณฑ์ตลอดเวลา โดยเฉพาะในการประเมินภายนอกรอบ 4 สมศ.ได้มีการปรับเกณฑ์การประเมิน  
อีกครั้ง ส่งผลให้มีการคัดค้านร้องเรียนถึงคุณภาพของเกณฑ์การประเมิน คุณภาพของผู้ประเมินและ  
ไม่ประสงค์ขอรับการประเมินอย่างกว้างขวางกระทรวงศึกษาธิการได้ชะลอการประเมินออกไปอย่าง  
ไม่มีก าหนด จากสาเหตุการด าเนินการในเรื่องของการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก และ 
การประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายและหลักการของกฎหมายว่าด้วย 
การศึกษาแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงออกค าสั่งที่ 23/2559 ลงวันที่ 16  
พฤษภาคม 2559 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) โดยให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.สมศ.เป็นการชั่วคราว  

                                                            
12ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, ปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่, เข้าถึงเมื่อ 4 

กันยายน 2559, เข้ าถึ งได้จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID 
=43316&Key=news_Teerakiat. 
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และให้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการประเมินแบบใหม่เพื่อลดภาระของครู และสถานศึกษาผู้รับ 
การประเมิน โดย มีการประเมินที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และบริบทของสถานศึกษา และ  
ระบบการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา สามารถวัดมาตรฐานได้จริงโดยไม่เป็นภาระกับครูและ
สถานศึกษา13 จากการที่โรงเรียนรับการประเมินท าให้พบปัญหาของการประเมินนั้น มาได้จากหลายทาง  
ไม่ว่าจะเป็นที่ระบบการประเมิน ผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมิน ในที่นี้ขอกล่าวถึงผู้ถูกประเมินส่วนมาก 
ไม่รู้เลยว่าระบบการประเมินในองค์กรเป็นอย่างไร ประเมินผลงานไปเพื่ออะไร การไม่เตรียมการรับ 
การประเมิน ของผู้ถูกประเมิน นี่คือปัญหาของการประเมินผลงาน ซึ่งส่งผลต่อระบบการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคล14 และคุณภาพขององค์กร ในปัจจุบัน ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยมีการ 
ประเมินผลใน 3 ส่วนคือ การประเมินผลโรงเรียนโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) การประเมินผลครูโดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ก.ค.ศ.) และ การประเมินผลนักเรียนโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จากการ  
ประเมินโรงเรียน ที่ผ่านมา มีการประเมินโรงเรียนในทุกสังกัดไปแล้ว 3 รอบ โดยรอบที่สาม ท าในช่วง 
ปี 2554-2558 ผลพบว่า มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในรอบที่สามมากกว่าในรอบแรกและรอบสอง  
ซึ่งน่าจะหมายความว่า การประเมินท าให้โรงเรียนปรับปรุงคุณภาพ จนสามารถผ่านเกณฑ์ได้ และ 
น่าจะเป็นเครื่องชี้ว่า ระบบการศึกษาไทยมีคุณภาพสูงขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหาก็คือ ในช่วง 
เวลาดังกล่าว คุณภาพการศึกษาของไทยเมื่อวัดจากผลสอบมาตรฐานต่าง ๆ กลับตกต่ าลง ทั้งการสอบ
มาตรฐานในประเทศเช่น O-NET และการสอบที่จัดโดยองค์กรในต่างประเทศเช่น TIMSS และ PISA  
ซึ่งล้วนชี้ชัดว่า คุณภาพของนักเรียนไทยตกต่ าลงอย่างต่อเนื่องความขัดแย้งกันระหว่างคุณภาพของ  
โรงเรียนจากการประเมินของ สมศ. กับคะแนนสอบของนักเรียน โดยดูจากตัวชี้วัดที่ สมศ. ใช้ในการ  
ประเมินโรงเรียน ซึ่งประเมินผู้เรียน 7 ตัว พบว่า มีเพียงตัวชี้วัดที่ 5 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่ 
จ าเป็นตามหลักสูตร) เพียงตัวเดียวเท่านั้น ที่เป็นการวัดสัมฤทธิผลของนักเรียนอย่างเป็นวัตถุวิสัย 
(objective) โดยไม่มีดุลพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากใช้จ านวนนักเรียนที่ผ่านการสอบมาตรฐาน  
ที่เหลือเป็นตัวชี้วัดที่แม้จะดูดี แต่ก็ต้องอาศัยดุลพินิจในการวัดสูงมาก นอกจากนี้การประเมินคุณภาพ
โรงเรียนที่ผ่านมายังสร้างภาระให้กับครูในการที่ต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ มากมาย จึงเหลือเวลา 
ในการเตรียมการสอนน้อยลง ดังที่โครงการ Teacher Watch เคยส ารวจพบว่า ร้อยละ 83 ของครู 
ท างานธุรการร้อยละ 20 ของเวลางาน และร้อยละ 10 ของครูท างานธุรการร้อยละ 50 ของเวลางาน 

                                                            
13กระทรวงศึกษาธิการ , ผลงานกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 2 ปี (2558-2559) 

(กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2559), 116. 
14ประคัยภ์ ปัณฑลังกูร, ปัญหาในการประเมินผลงาน ผลกระทบในการบริหารบุคคล, 

เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://prakal.wordpress.com/5/27/. 
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ในส่วนของการประเมินครูเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้งนั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะกรรมการ 
ที่ผู้อ านวยการแต่งตั้ง จะประเมินตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยแบ่งเป็น 4 ด้านคือ ผลงานต่อผู้เรียน  
ความประพฤติ คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีสัดส่วนคะแนน 60:10:10:20 ตามล าดับ  
แม้ดูเหมือนว่าผลงานต่อผู้เรียนจะมีน้ าหนักมากที่สุดถึงร้อยละ 60 ก็ตาม ในทางปฏิบัติ คะแนนสอบ 
มาตรฐานของนักเรียนหรือสัมฤทธิผลทางการเรียนอื่น ๆ กลับไม่ได้ถูกน าไปพิจารณาเลย ซึ่งท าให้ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูไม่เชื่อมโยงกับสัมฤทธิผลของนักเรียนอย่างที่ควรจะเป็นอีกเช่นกัน 
นอกจากนี้ ค่าตอบแทนครูยังขึ้นอยู่กับการเลื่อนต าแหน่งและเงินวิทยฐานะ ซึ่งประเมินจาก 3 ด้านคือ  
วินัยและคุณธรรม ความสามารถ เช่น ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน และผลปฏิบัติการ  
โดยแต่ละด้านมีน้ าหนัก เท่ากัน ภายใต้แรงจูงใจเช่นนี้ ครูย่อมสนใจท าเอกสารเพื่อให้ผ่านการประเมิน
มากกว่ามุ่งพัฒนาการสอน15 

จากปัญหาข้างต้น ของการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีแนวความคิดว่า  
หากโรงเรียนได้มีการศึกษาหลักเกณฑ์ วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ร่วมของการประเมินคุณภาพการศึกษาของ  
โรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกเกณฑ์ที่โรงเรียนต้องด าเนินการ และน าเสนอแนวทางการพัฒนางานโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานบริหารทั่วไป น่าจะเป็นแนวทางให้โรงเรียนมัธยมศึกษา  
ได้เป็นฐานคิด ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อทราบตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีร่วม 
 

ค าถามของการวิจัย 
1. ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

มีอะไรบ้าง 
2. แนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีร่วมเป็นอย่างไร  

                                                            
15สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย , เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , เข้าถึงได้จาก https://prachatai.com/journal/2012/ 
02/39252. 
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สมมติฐานของการวิจัย 
เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัย ไว้ดังนี ้
1. ตัวบ่งชี้ร่วมด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  

และการบริหารงานทั่วไป ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประกอบด้วยพหุตัวบ่งชี ้

2. แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งด้าน การบริหารงาน 
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป มีความสอดคล้อง
กับตัวบ่งช้ีร่วมของเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยต้องการทราบแนวทางการพัฒนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ซึ่งในปัจจุบันนั้นโรงเรียนต้องพบเจอกับเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ จ านวนมากทั้งเกณฑ์การประเมิน  
ที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดเป็นนโยบายซึ่งต้องปฏิบัติ และเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนมีความ  
ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ อย่างไรก็ตามในการบริหาร 
จัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดแคลนรองผู้อ านวยการโรงเรียน และข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา การมอบหมายภารกิจ  
ต่าง ๆ ให้กับรองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการจัดการศึกษา ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด
ของการวิจัย ไว้ดังนี ้

การประกันคณุภาพการศึกษา 
1. การประกันคุณภาพภายใน 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
ภายใน พ.ศ.2559 จ านวน 4 มาตรฐาน ดังนี้  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย  
1.1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 2.1) การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 2.2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา 2.3) การมีส่วนรวมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด 
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2.4) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย  
3.1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 3.2) การจัดการเรียน   
การสอนที่ยึดโยงกับริบทของชุมชนและท้องถิ่น 3.3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ  
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ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล ประกอบด้วย 4.1) การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น16 

2. การประกันคุณภาพภายนอก 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ประกาศ  

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 7 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้  
ดังนี้ 1) ด้านคุณภาพศิษย์ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะ 
ชีวิต 2) ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู/อาจารย์เป็นคนดี มีความสามารถ  
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ครู/อาจารย์8 ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 3) ด้านการบริหารและ 
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 9 การด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 การด าเนินงานของผู้อ านวยการ ตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ที่ 12  
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 4) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 13  
การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่ส่งผล
ต่อสถานศึกษา 5) ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริม 
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ 6) ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์  
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 17 อัตลักษณ์ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่18 เอกลักษณ์สถานศึกษา 7) ด้านมาตรการ 
ส่งเสริม ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 19 มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอก 
สถานศึกษา)17  

                                                            
16ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการ

ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ 2559), 22. 

17ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน), ร่างตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ปี 2559-2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กรุงเทพฯ: ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน), 2557), 1. 
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มาตรฐานการศึกษา 
1. มาตรฐานการศึกษาแห่งชาต ิ 

ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้มาตรฐานที่ 1) คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 
ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2) แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3) แนวการสร้าง 
สังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้18 

2. มาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง  
ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1) ผลการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2)  

การบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 3) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานที่ 4)  
การประกันคุณภาพภายใน19 

3. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประกอบด้วย 12 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  

มาตรฐานที่ 2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ มาตรฐานที่ 3) ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 4) ผู้เรียน 
มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
มาตรฐานที่ 5) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  มาตรฐานที่ 6) ผู้เรียนมีทักษะใน  
การท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มาตรฐานที่ 7)  
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานที่ 8) สถานศึกษา 
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  มาตรฐานที่ 9) สถานศึกษามีการจัด 
สภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มาตรฐานที่ 10) สถานศึกษามีการ 
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรฐานที่ 11) ผู้บริหาร ครู  
และคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 12) สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งหารเรียนรู้20 
  

                                                            
18ส านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), คู่มือการประเมิน

คุณภาพนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) (กรุงเทพฯ: ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), 2554), 74-75. 

19เรื่องเดียวกัน, 74-75. 
20เรื่องเดียวกัน. 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดให้การรับรอง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

คุณสมบัติในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และ หนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 จ านวน 203 รางวัล21 

ผลงานดีเด่นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียง 
กับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ จ านวน 205 รางวัล22 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น าแนวทางการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาใช้การ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อให้พี่เลี้ยงและโรงเรียนใช้เป็น  
เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือ สนับสนุน และ
ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ 1) การน าองค์กร 2) การวางแผน 
เชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
ของโรงเรียน 5) การมุ่งเน้นครูและบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน และ 7) ผลลัพธ2์3 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมเกณฑ์การประเมินคุณภาพเพื่อขอรับรางวัลทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น  
กรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ดังกรอบแนวคิดต่อไปนี้  

                                                            
21ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, "หนังสือที่  

ศธ 0206.3/ว 1 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทุกต าแหน่ง  
(9 กุมภาพันธ์ 2559)." 

22ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
และนิติการ, “เรื่อง บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็น 
ว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ม ป ท.: ม.ป.ป.), 1-15. 

23กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, คู่มือการใช้เกณฑ์และ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2558-2559 (กรุงเทพฯ: 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ,์ 2558), 1-4. 
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แผนภูมิที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา  : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักทดสอบทางการศึกษา, คู่มือการประเมิน 
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  (กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ 2559), 22. 

: ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน), ร่างตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปี 2559-2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ:  
2557), 1.  

: ส านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), คู่มือการประเมิน
คุณภาพนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) (กรุงเทพฯ: ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), 2554), 74–75.  

: ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษา, “หนังสือที่ ศธ 
0206.3/ว 1 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทุกต าแหน่ง, ”  
(9 กุมภาพันธ์ 2559). 

ตัวบ่งชี้ร่วมเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

  -วิชาการ 
  -งบประมาณ 
  -บุคคล 
  -บริหารทั่วไป 

การตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ร่วมเกณฑ์   
การประเมินคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จากโรงเรียนขนาด
ต่าง ๆ  

แนวทางการพัฒนา
งานของโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
  - วิชาการ 
  - งบประมาณ 
  - บุคคล 
  - บริหารทั่วไป 

การส ารวจตัวบ่งชี้ร่วมเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
การประกันคุณภาพ 
  - การประกันคุณภาพภายใน 
  - การประกันคุณภาพภายนอก           
มาตรฐานการศึกษา 
  - มาตรฐานการศึกษาชาต ิ
  - มาตรฐานการศึกษากระทรวง 
  - มาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
  - รางวัลที่ กคศ.รับรอง 
  - รางวัลที่ สพฐ.เทียบเคียง 
  - รางวัลที่ สพฐ. ก าหนด 
  - รางวัลที่ กระทรวงศึกษาธิการ    
               ก าหนด 
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: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและ
นิติการ, “เรื่อง บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่ามี
คุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป” ( ม ป ท.: ม.ป.ป.), 1-15. 

: กระทรวงศึกษาธิการ. ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, คู่มือการใช้เกณฑ์และแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร 
โรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2558-2559 (กรุงเทพฯ: องค์การ 
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ,์ 2558), 1-4.    
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจความหมายตรงกัน ดังน้ี  
1. ตัวบ่งชี้ หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานะของคุณภาพหรือผลการ 

ปฏิบัติงานของระบบการศึกษา ในรูปของตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งใช้บ่งชี้บอก 
สถานภาพ ของผลการด าเนินการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ 
การตัดสินใจ 

2. เกณฑ์การประเมินคุณภาพ หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ เกณฑ์มาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
เกณฑ์การประเมินรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ กคศ.รับรอง เกณฑ์การประเมินผลงานดีเด่น  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทียบเคียงรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 

3. โรงเรียนมัธยมศึกษา  หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือให้เกิดความรู้อย่างกว้างขวางซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เกณฑ์การการประเมินคุณภาพ 
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์การการประเมนิคุณภาพ 
 
การประกันคณุภาพการศึกษา 

คุณภาพและการประกันคุณภาพการเป็นประเด็นที่สังคมปัจจุบันให้ความส าคัญ 
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นวงการทางธุรกิจและรวมถึงวงการทางการศึกษา จากการเห็นความส าคัญ 
ของการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา ดังนั้น 
ประเทศต่าง ๆ จึงเน้นคุณภาพของการศึกษาและมีกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา 
เกิดขึ้นรวมทั้งประเทศไทยทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพจึงควรเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของคุณภาพและการประกันคุณภาพเป็นเบื้องต้น ดังนี ้

 
ความหมายของการประกันคุณภาพการศกึษา   

อุทุมพร จามรมาน ได้ให้ความหมาย การประกันคุณภาพการศึกษาว่า เป็นการควบคุม 
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพภายในและโดยภายนอก แล้วตัดสินตามเกณฑ์24 ส่วน สุวิมล ว่องวาณิช  
และนงราม เศรษฐพานิช ได้กล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและ
การด าเนิน กิจกรรมตามภารกิจปกติขององค์กร/หน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

                                                            
24อุทุมพร จามรมาน, การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุมศึกษา (กรุงเทพฯ: ฟันนีพับ

ลิชชิ่ง, 2543), 2. 
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ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง และผู้บริการทางอ้อม25  

สุภัทรา เอื้อวงศ์ ได้ให้ความหมาย การประกันคุณภาพการศึกษา ไว้ว่า การรับรองว่าจะ 
ด าเนินการตามเง่ือนไขหรือข้อก าหนดหรือรับรองว่าจะได้มาตรฐานคุณภาพตามที่ระบุ26 

ฟราเซียร์ (Frazier) ได้ให้ความหมาย การประกันคุณภาพการศึกษา ว่า เป็นกระบวนการ 
ที่มีเป้าหมายที่ไม่ใช่การตรวจสอบหลังจากสิ้นสุดกระบวนการ แต่ เป็นการให้ความส าคัญกับ 
การป้องกัน ความผิดพลาด โดนใช้กระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีการออกแบบ 
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อที่จะสามารถรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการประเมินและควบคุมปัญหาเพื่อ
การตัดสินใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องได้27 

สรุปว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการควบคุม ตรวจสอบ  
ประเมิน และพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีโอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล บรรลุ  
วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของสังคม 

 
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศกึษา 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
จึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเตรียมพร้อม ที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจัยส าคัญ 
ที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว คือ คุณภาพของคน ดังนั้น การจัดการศึกษา  
ที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพสามารถเรียนรู้ 
และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพึ่งตนเอง 
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข ดังนั้นระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีความส าคัญ 
อย่างมากที่จะเป็นเครื่องมือให้การศึกษามีคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มีความส าคัญ  
3 ประการ คือ 

                                                            
25สุวิมล ว่องวาณิช และนงราม เศรษฐพานิช, ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินและ

การจัดการโครงการประเมิน หน่วยที่ 6-10 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2551), 224. 

26สุภัทรา เอื้อวงศ์, ประมวลสาระชุดวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยที่ 10 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), 7. 

27A. Frazier, A Roadmap for Quality Transformation in Education (Boca 
Raton: St. Lucie Press, 1997), 116-17. 
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1. ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความ
เสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

2. ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เช่ือถือได้ เกิดความเช่ือมั่นและสามารถ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

3. ท าให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐาน
อย่างจริงจัง ซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง28 

 
การประกันคณุภาพการศึกษาในไทย  

ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในไทยมีปัญหากล่าวถึงกันมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจัย 
ส าคัญ คือ ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาจึงท าให้มีการปฏิรูปการศึกษาและได้น าเอาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้เพื่อพัฒนาผลผลิตอันเกิดจากการศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อ 
สังคม ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศไทย เริ่มมีการด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 
โดยสภาการศึกษาแห่งชาติได้ท าการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพการศึกษาไทยโดยเปรียบเทียบกับ 
ต่างประเทศ พบว่า การศึกษาไทยก าลังประสบภาวะวิกฤต (รุ่ง แก้วแดง, ม.ป.ป.: 33) และได้จัดท า
รายงานเกี่ยวกับ “ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ” อีกทั้งได้ศึกษา 
การด าเนินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานของภาคเอกชน โดยเริ่มจากโรงเรียนเอกชนซึ่งแต่เดิม 
มีความเชื่อว่าโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพด้อยกว่าโรงเรียนรัฐบาล  จึงได้มีการน าแนวคิดในเรื่อง 
การรับรองมาตรฐานโรงเรียนเอกชน (accreditation) มาใช้อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยก าหนดให้ 
โรงเรียนมีการวางแผน มีการประเมินผลตนเอง และมีคณะกรรมการเข้าไปประเมินภายนอกเพื่อให้ 
การรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาซึ่งถือเป็นการรับรองวิทยฐานะของสถานศึกษา   
การด าเนินการดังกล่าวใกล้เคียงกับระบบที่ใช้ในปัจจุบันแต่ต่อมาได้ยกเลิกแนวทางดังกล่าวไป  
การด าเนินการตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 10 ได้ก าหนดให้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยปัญหาและ
สภาวการณ์จัดการศึกษาของประเทศ เพื่อเสนอนโยบายและมาตรการในอันที่จะเสริมสร้างการพัฒนา 
การศึกษา จัดท าแผนการการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ติดตามและประเมินผลการ 
พัฒนาการศึกษา การเสนอผลการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการศึกษา  
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว แม้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการพัฒนา 
อยู่บ้าง แต่จะมีลักษณะของการรายงานการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการเป็นส่วนใหญ่   

                                                            
28สุภัทรา เอื้อวงศ์, ประมวลสาระชุดวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยที่ 10 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), 16-17. 
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ยังมิได้มีการพิจารณาถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างแท้จริง ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ 
ให้มีระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540  
และได้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สคม.) เป็นหน่วยงาน 
ภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติขึ้น  ท าหน้าที่เป็นหน่วยกลางในการส่งเสริม 
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ การด าเนินงานเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา แม้จะได้มีการด าเนินการมาแล้วโดยสถาบันส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาแห่งชาติ แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายรับรองอย่างชัดเจนจนกระทั่ง ได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้มีการระบุประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ชัดเจน โดยก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาต้องมีระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  และในปี พ.ศ . 2546  
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระดับต่าง ๆ29 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.2553 ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และ การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาการประเมิน
คุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดส าหรับ  
การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มี 
หน้าที่ก ากับ ดูแลสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินคุณภาพ 
การจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
ซึ่งกระท าโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ  
ผู้ประเมินภายนอกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่
คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ 
และโครงสร้าง การวางแผน และการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่า การพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนระบบ  
การประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ต้องประกอบด้วย 1) การประเมินคุณภาพภายใน 2) การประเมินคุณภาพภายนอก30 

                                                            
29เรื่องเดียวกัน, 18-19. 
30“กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ,”  

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127, ตอนที่ 23 ก (2 เมษายน 2553): 22-23. 
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การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
สถานศึกษาต้องด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออก  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

มีจ านวน 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน        
1.2 คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  แต่ละมาตรฐาน 

มีรายละเอียดดังนี ้
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ 
แต่ละระดับชั้น 

1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  



 25 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่ม เป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. การมีส่วนรวมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มปีระสทิธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น31 

 
การประกันคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ประกาศ ตัวบ่งชี ้
และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี ่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 7 ด้าน 20 ตัวบ่งช้ี ดังนี้  

1. ด้านคุณภาพศิษย ์ประกอบด้วย  
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  

                                                            
31กระทรวงศึกษาธิการ, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (11 ตุลาคม พ.ศ. 2559). 
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2. ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ประกอบด้วย  
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ครู/อาจารย์เป็นคนดี มีความสามารถ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ครู/อาจารย์มีผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 

3. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษาประกอบด้วย  
ตัวบ่งช้ีที่ 9 การด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 10 การด าเนินงานของผู้อ านวยการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 11 การบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ประกอบด้วย 
ตัวบ่งช้ีที่ 13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่ส่งผลต่อสถานศึกษา 

5. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
ตัวบ่งช้ีที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ 

6. ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ประกอบด้วย 
ตัวบ่งช้ีที่ 17 อัตลักษณ์ผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 18 เอกลักษณ์สถานศึกษา 

7. ด้านมาตรการส่งเสริม ประกอบด้วย 
ตัวบ่งช้ีที่ 19 มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีที่ 20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)32 

 
มาตรฐานการศึกษา 

ในการประกันคุณภาพการศึกษา สิ่งส าคัญที่จะระบุได้ถึงคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ในการ 
เทียบเคียงและเกณฑ์ในการวัดคุณภาพ คือ มาตรฐานการศึกษา ซึ่งมาตรฐานจะควบคู่ไปกับตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญต่อการวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดความสมดุล 
ในคุณภาพของผู้เรียนและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

                                                            
32ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน), ร่างตัวบ่งชี้

และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปี 2559-2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กรุงเทพฯ: อัดส าเนา, 2557), 1. 
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ความหมายของมาตรฐานการศึกษา  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของมาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเป็น 

หลักส าหรับเทียบก าหนด หรือมาตรฐาน คือ คุณลักษณะหรือระดับที่ถือเป็นคุณภาพ ความส าเร็จหรือ  
ความเหมาะสมอันเป็นที่ยอมรับกันทางวิชาชีพ33 ขณะที่ ศิริชัย กาญจนวาสี กล่าวว่า มาตรฐาน 
หมายถึงคุณลักษณะหรือระดับที่ถือเป็นคุณภาพ, ความส าเร็จหรือความเหมาะสมอันเป็นที่ยอมรับกัน 
ทางวิชาชีพทั่วไป ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ISO มาตรฐานวิชาชีพ ครู มาตรฐานบริการทางการแพทย์  
มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย มาตรฐานในการสอบใบขับขี่ มาตรฐานของการปฏิบัติงานใน  
วิชาชีพต่าง ๆ34 ทั้งนี้ ความหมายของมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ .ศ .2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2545 ได้ก าหนดว่า มาตรฐานการศึกษา  
เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน 
สถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและการก ากับดูแล  
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความหมายของมาตรฐานการศึกษา  หมายถึง  
ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน 
สถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล  
การตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา35 

สรุปว่า มาตรฐานการศึกษา หมายถึง เกณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือ  
ในการก าหนดทิศทาง เป้าหมายในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและ  
เชิงปริมาณ และสามารถเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา  
  

                                                            
33ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, เข้าถึงเมื่อ 4 

ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก www.royin.go.th/dictionary/. 
34ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2554), 83-84. 
35ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักทดสอบทางการศึกษา, คู่มือการ

ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ 2559), 16. 
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มาตรฐานการศึกษาชาต ิ
มาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย มีการก าหนดเป็นระดับตั้งแต่มาตรฐานการศึกษา 

ชาติ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานระดับประเทศ ที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาแต่ละระดับ  และ
มาตรฐานส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน เป็นมาตรฐานที่ก าหนดในระดับกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยมอบหมายให้หน่วยงานต้นสังกัดในแต่ระดับเป็นผู้ก าหนดขึ้น  ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกก าหนดโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีฐานะเป็นองค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งก าหนดให้ท า  
หน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มี
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งนอกจากมาตรฐานดังกล่าวแล้ว ระดับสถานศึกษา 
ยังสามารถเลือกใช้หรือก าหนดมาตรฐานเฉพาะตามลักษณะหรืออัตลักษณ์ของสถาบันเพ่ิมเติมได3้6   

วัตถุประสงค์ของการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
1. เป็นเป้าหมายและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติ ระดับมหภาค ซึ่งมีเป้าหมาย 

ส าคัญที่การพัฒนาผู้เรียน  
2. เป็นหลักและเป็นแนวทาง สาหรับการก าหนดนโยบาย แผนการพัฒนาและจัดการศึกษา  

รวมทั้งมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา  
3. เป็นพ้ืนฐานสาหรับการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติในช่วงเวลาต่อไป  
4. เป็นเครื่องมือกากับการตรวจราชการ การนิเทศ การติดตามและประเมินผลและ 

การประกันคุณภาพ เพื่อให้ทราบสถานภาพและความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของชาติระดับมหภาค  
5. เป็นมาตรฐานส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษา37 
ประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ 
1. หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและเอกชน ผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาแต่ละประเภท 

และแต่ละระดับ ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นหลักในการก าหนดนโยบาย แผนการพัฒนาและ
จัดการศึกษา รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทและแต่ละระดับ  ส่งผลให้เกิดการพัฒนา 
คุณภาพทางการศึกษาอย่างมีมาตรฐานในภาพรวม และมีการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่ามี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  

                                                            
36สุภัทรา เอื้อวงศ์, ประมวลสาระชุดวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยที่ 10 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), 37-40. 
37เรื่องเดียวกัน, 37-40. 
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2. กระทรวงศึกษาธิการมีประเด็นสาระส าคัญและตัวบ่งชี้ เป็นแนวทางส าหรับการก ากับ
ดูแล การติดตามตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา  

3. ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีความมั่นใจว่าจะได้รับการศึกษาตามสิทธิ 
และมีคุณภาพไม่ต่ ากว่ามาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีแนวทางในการร่วมตรวจสอบการจัด
การศึกษาของชาต ิ 

4. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีข้อมูลเป็นฐานอย่างหนึ่งในการพิจารณาก าหนด
เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของชาติในช่วงเวลาต่อไป  

5. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีข้อมูลเป็นฐาน
ส าหรับการก าหนดวิธีการ การก าหนดเกณฑ์และการด าเนินงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษา38 

การศึกษาไทยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาชาติเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาในระดับต่าง ๆ ดังนี้   

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้39 

มาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน40 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค ์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

                                                            
38เรื่องเดียวกัน, 37-40. 
39ส านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) , มาตรฐาน

การศึกษาแห่งชาติ, (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), 74-75. 
40เรื่องเดียวกัน, 74-75. 
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มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน         

กฎกระทรวง 
มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งหาร

เรียนรู4้1 

 
คุณภาพมาตรฐานสากล 

ในการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากลขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน จ าเป็นต้อง 
วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพให้มีความสอดคล้องกันกับบริบทของภาระงาน  
การบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้เกณฑ์การประเมินสามารถวัดคุณค่าขององค์กรได้ถูกต้องแม่นย าสู่ความ
เป็นองค์กรคุณภาพ ซึ่งในประเทศต่าง ๆ ได้จัดท าเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
เพื่อมอบให้องค์กรเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร ดังนี้   

1. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา MBNQA (Malcolm Baldrige National  
Quality Award) เป็นรางวัลแห่งชาติที่น าแนวคิดของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality  
Manage–ment : TQM) มาใช้เพื่อประเมินองค์กรต่าง ๆ และมอบรางวัลซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
โดยมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ อันน าไปสู่การสร้างความ  
พึงพอใจลูกค้า   

                                                            
41เรื่องเดียวกัน, 74-75. 
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บทบาทที่ส าคัญของ MBNQA มีอยู่ 3 ประการคือ   
1. ช่วยปรับปรุงวิธีการด าเนินการความสามารถและผลการด าเนินการให้เป็นที่ยอมรับ 
2. กระตุ้นให้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ

ระหว่างองค์การ  
3. เป็นเครื่องมือที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการผลการด าเนินการขององค์การ

ประเด็นส าคัญในการพจิารณาเกณฑ์ความเป็นเลิศ  
ส าหรับประเด็นส าคัญในการพิจารณาเกณฑ์ความเป็นเลิศหรือองค์ประกอบหลักใน 

การตรวจสอบความเป็นเลิศในการด าเนินงานด้านการศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 7 ด้าน   
ดังนี้ 

1. ภาวะผู้น า (Leadership) 
2. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
3. การให้ความส าคัญกับลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด (Student, Stakeholder 

and Market Focus) 
4. สารสนเทศและการวิเคราะห์ (Information and Analysis) 
5. การให้ความส าคัญแก่บุคคลและหน่วยงานย่อย (Faculty and Staff Focus) 
6. การบริหารกระบวนการ (Process Management) 
7. ผลการด าเนินงาน (Organizational Performance Result)42 

2. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สิงคโปร ์SQA (Singapore Quality Award) 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสิงคโปร์  (Singapore Quality Award) ซึ่ งมี 

แนวทางเดียวกับMBNQA ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในประเทศสิงคโปร์น าเกณฑ์ SQA ไปใช้ว่า 
Business Excellence หรือ BE ซึ่งในภาครัฐของสิงคโปร์จะมีความเข้มข้นในการน าไปประยุกต์ใช้
อย่างยิ่ง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาองค์กร เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
ของสิงคโปร ์มี 3 ระดับ เรียกว่า Singapore Quality Class ดังนี้  

1. I-Class คือ ด้านนวัตกรรม (Innovation)  
2. P-Class คอืด้านการบริหารบุคลากร (People)  
3. S-Class คือด้านการบริการ (Service)  

                                                            
42สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต,ิ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Malcolm Baldrige National 

Quality Award : Mbnqa, เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  8 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2559, เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
http://mbnqa.blogspot.com.  
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นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เรียกว่า (Business Excellence  
Framework) ซึ่งถูกน าไปใช้วัดผลการปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน แนวทาง  
BE Framework จึงเป็นที่แพร่หลายในประเทศสิงคโปร์ เช่น ศุลกากรของสิงคโปร์เป็นประเทศที่มี
ศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล คือเป็นหนึ่งในท่าเรือขนาดใหญ่ของโลก มีการขนส่งจ านวน 
มากแต่สิงคโปร์มีพื้นที่จ ากัด BE Framework สามารถท าให้การบริการรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
สูงมาก เช่นเดียวกับศาลสิงคโปร์ ที่น า BE Framework ไปใช้เช่นกัน โดยเน้นการพัฒนากระบวนการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว โดยความท้าทายของศาลคือ  
การมีคดีความมากมายที่ค้างการพิจารณาของศาลอยู่ ท าอย่างไรจะให้มีการตัดสินที่รวดเร็ว ส่งผลให้
การพิจารณาคดีสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว43 

3. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ญี่ปุ่น JQA (Japan Quality Award)  
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นใช้รูปแบบของประเทศสหรัฐอเมริกา  

(Self-Assessment Model of Malcolm Baldrige National Quality Award) ทั้งนี้ได้มีการปรับ 
รูปแบบให้เหมาะสมกับการบริหารงานของประเทศญี่ปุ่น และจัดท าเป็นกรอบแนวทางของเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (Framework of JQA Criteria) ประกอบด้วยภาพรวมของ 
ธุรกิจ (Business Overview) ประกอบด้วย 8 หมวด ดังต่อไปนี้ 

1. วิสัยทัศน์การบริหารและการน าองค์กร (Management Vision and Leadership)  
2. ความเข้าใจและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและตลาด (Understanding and Interaction  

with Customers and Markets)  
3. การจัดท าและถ่ายทอดกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Mapping Out and Deploying Strategies)  
4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ (Human Resources  

and Learning Environment)  
5. การจัดการกระบวนการ (Process Management)  
6. การแบ่งปันและใช้ประโยชน์สารสนเทศ (Sharing and Utilizing Information)  
7. ผลลัพธ์ของการด าเนินการองค์กร (Results of Enterprise Activities)  
8. ผลลัพธ์ความพึงพอใจของลูกค้า (Results of Customer Satisfaction)44 

                                                            
43เชษฐพงศ์ สินธารา, รายงานการเข้ารว่มโครงการเอพีโอ Workshop on Expanding 

Business Excellence in the Asia-Pacific 2014 ประเทศสิงคโปร์, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 
2559 , เข้าถึงได้จาก http://www.ftpi.or.th/download/APO-Article/Industry-and-Service-
Sector/General%20Management/e13IN09WSPBE-ChetthapongS26Mar14.pdf. 

44เรื่องเดียวกัน.  
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4. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สหภาพยุโรป EQA (European Quality Award) 
สหภาพยุโรปได้น าแนวทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(MBNQA) มาใช้ในสหภาพยุโรป  เริ่มต้นเมื่อ ปี 1989 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรและมุ่งผลส าฤทธิ์ของการบริหารจัดการองค์กร โดยมีองค์ประกอบ 7 ด้าน ดังน้ี   

1. การมุ่งไปที่ผลลัพธ์ (Results Orientation)  
2. การให้ความสนใจลูกค้า (Customer Focus)   
3. ความเป็นผู้น าและความสม่ าเสมอ (Leadership and Consistency of Purpose) 
4. การจัดการโดยกระบวนการและข้อเท็จจริง (Management by Process and Facts) 
5. การพัฒนาคนและการมีส่วนเกี่ยวข้อง (People Development and Involvement)  
6. การพัฒนาผู้ที่เป็นหุ้นส่วน (Partnership Development) 
7. ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public Responsibility)45 

5. รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิประเทศไทย TQA (Thailand Quality Award) 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย  (Thailand Quality Award) ซึ่งมี 

แนวทาง เดียวกับ MBNQA ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยน ามาใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน   
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้น ามาใช้ด้วยเช่นกัน โดยมีแนวคิดว่าการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพทั้งองค์กร ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น าแนวทางการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award : TQA) มาใช้การเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน  
เพื่อให้พี่เลี้ยงและโรงเรียนใช้เป็นเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทาง 
ในการช่วยเหลือ สนับสนุน และติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่  

1. การน าองค์กร  
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
3. การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ของโรงเรียน  
5. การมุ่งเน้นครูและบุคลากร  
6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน   
7. ผลลัพธ์  

                                                            
45ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สหภาพยุโรป 

(กรุงเทพฯ: วิช่ัน พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด, 2558), 3. 
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กรอบแนวคิดของเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนมุมมองเชิงระบบ   
มีการจัดระบบไว้ 6 หมวด ได้แก่ การน าองค์กร (หมวด 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (หมวด 2)  
การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมวด 3) หมวดต่าง ๆ เหล่านี้ถูกจัดไว้ด้วยกัน เพื่อเน้นความส าคัญของ  
การน าองค์กรต้องมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้น าระดับสูง
ต้องก าหนดทิศทางขององค์กร และแสวงหาโอกาสทางการศึกษาในอนาคต ส าหรับการมุ่งเน้นครูและ 
บุคลากร (หมวด 5) การก าหนดการปฏิบัติ (หมวด 6) และผลลัพธ์ (หมวด 7) ประกอบกันเป็นกลุ่ม
ผลลัพธ์ โดยครูและบุคลากรและกระบวนการปฏิบัติการที่ส าคัญมีบทบาทให้การพัฒนาบรรลุผลส าเรจ็ 
และน าไปสู่การพัฒนาโดยรวมขององค์กร ส่วนการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ของ 
โรงเรียน (หมวด 4) มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการท าให้องค์กรมีการมีประสิทธิผล และมีการปรับปรุง
ผลการด าเนินการการจัดการความรู้นี้เป็นพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการผลการพัฒนาโดยรวม46 

 

 

แผนภูมิที่ 3 กรอบแนวคิดของเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนมุมมองเชิงระบบ 
ที่มา: ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการใช้เกณฑ์และแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 
บริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2558 -2559 (กรุงเทพฯ:  
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558), 1-4. 

                                                            
46ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการใช้เกณฑ์และ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2558-2559 (กรุงเทพฯ:  
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558), 1-4. 
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6. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA (Public Sector Management  
Quality Award) ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาและจัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2547 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ชื่อว่า รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA (Public Sector Management Quality Award) เป็นรางวัลที่มอบให้กับ 
หน่วยงานภาครัฐที่ด าเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลด าเนินการ ปรับปรุงองค์การตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนต่าง ๆ สามารถน าไปปรับใช้ได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้การส่งมอบ 
ผลผลิตและการบริการดีขึ้น ปรับปรุงผลการด าเนินการด้านอื่น  ๆ และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน โดยท าให้เกิดความสอดคล้องกันของแผน กระบวนการการตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการ 
และผลลัพธ์การน าเกณฑ์นี้ไปใช้จะช่วยให้ส่วนราชการสามารถประเมินองค์การตนเองได้อย่างรอบ
ด้านว่าขณะนี้ สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร และต้องการมุ่งไปทางใด เกณฑ์นี้เป็นเครื่องมือในการ 
ตรวจสอบทุกภาคส่วนของระบบ บริหารงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์  
โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  เกณฑ์ PMQA  
เป็นชุดของค าถามเกี่ยวกับเรื่องส าคัญ 7 ด้านในการบริหาร ได้แก่  

1. การน าองค์การ  
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์ 
3. การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้ 
5. การมุ่งเน้นบุคลากร  
6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  
7. ผลลัพธ์การด าเนินการ  

ค าถามเหล่านี้ผูกโยงกันเป็นกรอบการบริหารผลการด าเนินการที่มีการบูรณาการเป็น 
หนึ่งเดียว การตอบค าถามเหล่านี้จะช่วยให้ส่วนราชการจัดการเรื่องทรัพยากรให้สอดคล้องกัน  
ค้นหาจุดแข็งและโอกาส ในการพัฒนา การปรับปรุงการสื่อสาร การเพิ่มประสิทธิภาพและความมี 
ประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ท้ายที่สุดแล้ว ส่วนราชการจะก้าวหน้าสู่ความ
เป็นเลิศโดย ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลให้ 
เกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชน และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงประสิทธิผล 
การด าเนินการและขีดความสามารถของส่วนราชการ  มีการปรับปรุงและเกิดการเรียนรู้ของ 
ส่วนราชการ และบุคลากรทุกระดับในส่วนราชการมีการเรียนรู้และพัฒนา47 

                                                            
47ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(กรุงเทพฯ: วิช่ัน พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด, 2558), 5-9. 
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การประเมินคุณภาพการศึกษา 
การประเมินคุณภาพการศึกษา ถือว่าเป็นภารกิจส าคัญของโรงเรียนที่จะต้องด าเนินการ 

ประเมินทั้งประเมินผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
รวมไปถึงการประเมินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษา 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ความหมายของการประเมนิ 

มีนักการศึกษาให้ความหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาไว้อย่างหลากหลาย ผู้วิจัย 
น าเสนอพอสังเขป ดังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความหมาย การประเมินคุณภาพการศึกษา ไว้ว่า  
กระบวนการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสถาบันว่า ส่งผลต่อคุณภาพตามดัชนี  
ตัวบ่งช้ี48 ส าหรับธนชพร ตั้งธรรมกุล ให้ความหมายของการประเมิน หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูล 
ตีความบันทึก และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับของผู้เรียนที่ท าในภาระงาน/ชิ้นงาน ว่าผู้เรียนรู้อะไรสามารถ 
ท าอะไรได้และจะท าต่อไปอย่างไรด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย49 ส่วน ศิริชัย กาญจนวาสี  
ได้กล่าวถึง การประเมินไว้อย่างหลากหลาย โดยให้เหตุผลว่า ยังไม่มีผู้ใดที่สามารถก าหนดความหมาย
การประเมินได้ชัดเจน ได้เทียบเคียงกับพฤติกรรม เช่นการประเมินโดยการสังเกต การสอบปากเปล่า  
การใช้แบบทดสอบ ซึ่งใช้ในโรงเรียนอย่างกว้างขวาง การประเมินจะคู่กับการวัด จึงมีนักการศึกษาใช้ 
ค าคู่กัน หรือมีความหมายเดียวกัน สังเกตได้จากงานเขียนของผู้เชี่ยวชาญทางวัดผลเช่น ธอร์นไดค์
และฮาเกบ (Thorndike and Hageb) สตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam et.al.) ที่ใช้ค าทั้งสอง 
ในความหมายเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น “การประเมินเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับการวัด เพียงแต่การประเมินมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า และต้องอาศัยการวินิจฉัย 
ว่าเหมาะไหม”50 ซึ่งสอดคล้องกับอีเบล (Ebel) กล่าวว่าการประเมินผล หมายถึงการตัดสินเกี่ยวกับ

                                                            
48มหาวิทยาลัยมหิดล, ส านักงานประกันคุณภาพ, การประกันคุณภาพการศึกษา, เข้าถึง

เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.eg.mahidol.ac.th/qa/index.php?option 
=com_content&view=article&id=70&Itemid=102. 

49ธนชพร ตั้งธรรมกุล, การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ , เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 
2559, เข้าถึงได้จาก http://sorpm16.blogspot.com/2013/07/measurement-assessment-
evaluation.html. 

50ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2554), 13-14. 
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คุณภาพหรือคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งอาจพิจารณาจากผลที่ได้จากการวัดเท่านั้นแต่ส่วนมาก 
จะตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลที่ได้จากการวัดด้านต่าง ๆ ประกอบกับหลักฐาน 
ด้านอื่น ที่เกี่ยวข้องและรวมถึงการใช้วิจารณญาณและความรู้สึกนึกคิดของผู้ประเมินมาประกอบ 
ในการตัดสินใจด้วย51  ส่วนสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กล่าวถึงการประเมินว่า การประเมินเป็น 
การระบุปัญหาการจัดหา และการเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกทางเลือก 
วิธีการด าเนินงานที่เหมาะสม52 และ อัลคิน (Alkin) กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการของการท า
ให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจ ด้วยการคัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสม53 

จากความหมายของการประเมิน สรุปได้ว่า การประเมิน คือ กระบวนการในการตัดสิน 
คุณภาพหรือคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การพิจารณาตัดสิน ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เป็นประโยชน์และทางเลือกที่เหมาะสม 

 
พัฒนาการของการประเมิน 

การประเมินเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จากหลักฐานย้อนไปเมื่อสี่พันปี 
มาแล้ว จักรพรรดิของจีนได้มีการตรวจสมรรถภาพของทหารทุก ๆ 3 ปี และเป็นหลักฐานการเลื่อน 
ต าแหน่ง นอกจากนี้ชาวกรีก เช่น โสกราตีส ได้ใช้การประเมินด้วยวาจาเป็นสื่อในการเรียนรู้  
ด้วยเช่นกัน ส าหรับการประเมินในรูปแบบปัจจุบันเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่ถึงศตวรรษ กู้บ้าและลินคลอน  
(Guba and Lincoln) กล่าวว่าช่วงเวลาการประเมินครั้งโบราณจนถึงปัจจุบัน การประเมินผ่านขั้นตอน 
พัฒนาอย่างมีระบบแบบแผนมากขึ้นตลอดเวลา โดยแบ่งยุคของการพัฒนาการการประเมิน ดังนี้ 

1. ยุครุ่งอรุณแห่งความเรืองปัญญา (ค.ศ.1600-1800) 
ยุคนี้เป็นช่วงที่วิทยาศาสตร์ เริ่มเข้ามามีบทบาทลบล้างความเชื่อทางไสยศาสตร์  

ความคิดเชิงเหตุผลเข้ามาแทนที่ความคิดตามประเพณีนิยม นักวิเคราะห์ที่ส าคัญในช่วงนี้ได้แก่  
William Petty และ Thomas Hobbes ได้พัฒนาแนวคิด “คณิตศาสตร์การเมือง” โดยน าตัวเลข 
มาเป็นมาตรกรรม เช่น ตารางประชากร การค านวณการเกิดการตายของประชากร เป็นต้นและเริ่มใช้
ค าว่า “Statistics” หรือ “สถิต” มาประมวลผลในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้บริหารรัฐ 

                                                            
51R. L. Ebel, Measuring Education Achievement (Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice-Hall, 1965). 
52D. L. Stufflebeam, Educational Evaluation and Decision Making (lllinois: 

Peacock Publishing, 1971). 
53 M. C. Alkin, Evaluation Theory Development, Evaluation Decision 2  

(n.p., 1969), 2-9. 
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2. ยุคการสร้างแนวคิดการวัดและประเมินผล (ค.ศ.1801-1900) 
ศตวรรษที่ 19 เป็นยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทาง  

ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี สหราชอาณาจักรอังกฤษ ได้มีความพยายามปฏิรูประบบการศึกษา  
การประเมินได้ถูกน ามาใช้อย่างไม่เป็นทางการเพื่อ “ตรวจสอบ” เช่นการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประถมศึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน มีการพิจารณาเงินเดือนครูจากผล  
การสอบปลายป ีมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการประจ าปี ยุคนี้สรุปลักษณะส าคัญได้ 2 ประการ 
ของ วิวัฒนาการทางการประเมินที่มีคุณค่าควรแก่การบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ ประการแรก  
ตอนกลางศตวรรษได้มีการรวมกลุ่มของประชาชนติดตามวิเคราะห์สภาพปัญหาของสังคม ซึ่งเป็น  
วิวัฒนาการของการ “ประเมินโครงการ” ส าหรับสหรัฐอเมริกา ได้มีการว่าจ้าง ผู้ตรวจสอบภายนอก 
ทั้งในระดับรัฐบาลกลาง และท้องถิ่น เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการดเนินโครงการ ในปี ค.ศ.1845  
เมืองบอสตัน Horace Mann และ Samuel G. Howe ได้เริ่มใช้คะแนนสอบของนักเรียนเป็นข้อมูล 
การประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียน ค.ศ. 1887-1898 Joseph M. Rise เป็นผู้น าใน การเคลื่อนไหว 
เพื่อปฏิรูปทางการศึกษา และได้รับการยกย่องว่า “บิดาแห่งการวิจัยทางการศึกษา” (Guba and 
Lincoln) แนวคิดของ Rise ได้สร้างประวัติศาสตร์การประเมิน ที่ว่า Rise ชักชวนให้นักการศึกษาหัน
มาสนใจการวิจัยเชิงทดลอง สร้างแนวคิดการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน (Rise) 

3. ยุคการวัด และการประเมินประสิทธิภาพ (ค.ศ.1901-1930) 
ยุคต้นศตวรรษที่ 20 การวัดประสิทธิภาพของการศึกษา เน้นการวัดประสิทธิภาพของ 

ครูและโรงเรียน มีการตั้งหน่วยพัฒนาข้อสอบ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โรงเรียน มีการประเมินผลแบบอิงกลุ่ม ในเมืองบอสตัน โดยใช้เปอร์เซ็นต์การสอบผ่านของนักเรียน  
เป็นมารฐาน ในยุคนี้เองท าให้เกิดนักทดสอบที่มีชื่อเสียง เช่น Courtis, Ayres, Thorndike เป็นต้น  
ส าหรับ Robert Thorndike ได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งการทดสอบ” (Worthen and Sanders)  
พัฒนาการของการประเมินในช่วงนี้สะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของการประเมินต่อ  
การตอบสนองความต้องการในระดับท้องถิ่น การประเมินเริ่มกลายเป็นกิจกรรมระดับชาติ และ  
เทคนิคการประเมิน เริ่มมีการพัฒนาเป็นหลักการสากลเพื่อยกระดับการศึกษาราวต้นปี ค.ศ.1970 
(Madaus, Scriven and Stufflebeam) 

4. ยุคการประเมินอิงวัตถุประสงค์ (ค.ศ.1931-1945) 
บุคคลส าคัญทางการศึกษายุคนี้ได้แก่ John Dewey, Ralph W. Tyler ได้เข้าไปมีส่วน 

เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ระบบการศึกษาใหม่ Tyler ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการการวิจัยทาง 
การศึกษา ตามโครงการ 8 ปี ซึ่งนับว่าเป็นโครงการใหญ่ Tyler ได้วางรากฐานเกี่ยวกับหลักสูตร   
การประเมินโดยออกแบบให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย “วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม” 
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ซึ่ง Tyler ได้ใช้ค าว่า “การประเมินทางการศึกษา” ซึ่งหมายถึง กระบวนการวัดคุณค่าของผลส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์อันเกิดจากการเรียนการสอน แนวทางของ Tyler ถือเป็นแนวทางที่เข้าใจง่าย 
ชัดเจน สมเหตุสมผล จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขว้าง Tyler จึงได้รับขนานนามว่า “บิดาแห่งการ
ประเมิน” (Joint Committee; Madaus, Scriven and Stufflebeam) 

5. ยุคการประเมินโดยใช้แบบสอบมาตรฐาน (ค.ศ.1946-1957) 
เป็นยุคแห่งการฟื้นฟูประเทศจากพิษสงครามโลกครั้งที่ 2 หลายประเทศพัฒนา 

การศึกษา เปิดโรงเรียนเพิ่มขึ้น สร้างตึกอาคารเรียนอย่างมาก ยุคนี้ท าให้มีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากพัฒนาด้านอาคารสถานที่แล้ว พัฒนาการที่ส าคัญในช่วงนี้คือ แบบสอบมาตรฐาน ซึ่งมีการ 
พัฒนากันอย่างกว้างขวาง Tyler และคณะได้รวมตัวกันก่อตั้งสถาบันบริหารการทดสอบทางการศึกษา 
(Education Testing Service) หรือ ETS ซึ่งต่อมาเป็นสถาบันทรงอิทธิพลทางการศึกษาและ 
การทดสอบ แนวคิกของ Tyler ได้รับการพัฒนา เป็นที่ทราบกันดีว่า ขั้นตอนส าคัญของอาศัย 
การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แต่ยังขาดเทคนิคในการระบุขั้นตอนของพฤติกรรมการเรียนรู้  
ของนักเรียน Bloom และคณะ ได้สร้างระบบการจ าแนกวัตถุประสงค์ทางการศึกษา เกี่ยวกับ 
พฤติกรรมสมองและอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งช่วยให้นักประเมินสามารถระบุล าดับขั้นตอนพฤติกรรม 
นักเรียนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แนวคิกของ Tyler ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
วงการฝึกหัดคร ู

6. ยุคการขยายตัวของทฤษฎีการประเมิน (ค.ศ.1958-1972) 
สหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาหลักสูตรครั้งใหญ่หลังจากทราบว่า สหภาพโซเวียตได้ส่งจรวด  

สปุกท์นิค ขึ้นส ารวจอวกาศเป็นครั้งแรก และรู้ว่าตกเป็นรองทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
โดยการประเมินหลักสูตร ใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 

1. ประเมินผลส าเร็จของหลักสูตร ตามแนวทางของ Tyler 
2. ใช้แบบทดสอบมาจรฐานในการวัดผลการเรียนเพ่ือวิเคราะห์หลักสูตร 
3. ใช้ผู้เช่ียวชาญระดับความส าคัญของโครงการ ติดตาม ตรวจสอบโครงการ 
4. ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา 

หลักสูตร 
นอกจากนี้ยังให้โรงเรียนรายงานผลการด าเนินการที่ได้รบังบประมาณไป จึงเกิดมโนทัศน์ 

ใหม่ของการประเมิน เช่น การรับผิดชอบต่อผลการกระท า (account ability) การประกันคุณภาพ  
(Quality assurance) (Mclaughlin) เนื่องจากการประเมินยังไม่เป็นที่น่าพอใจโดยทั่วไป Cronbach 
ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ “การประเมินเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา” ซึ่งเป็นผลงาน 
ชิ้นส าคัญในประวัติศาสตร์ของการประเมิน Cronbach แนะน าว่า นักประเมินต้องให้ไกลการเปรียบเทียบ 
ของกลุ่มทดลอง ควรเน้นกระบวน การเก็บข้อมูลและรายงานข่าวสารที่ช่วยในการตัดสินใจ เกี่ยวกับ  
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การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง การวางแผน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร Guba ได้วิเคราะห์ 
ลักษณะการประเมินว่าขาดความเหมาะสมความหมายของการประเมิน ทฤษฎี การประเมิน ความเข้าใจ 
การประเมิน Cook เสนอการใช้วิธีวิเคราะห์ระบบในการประเมินโครงการท าการสืบค้นความสัมพันธ์
เชิงปริมาณระหว่างเหตุและผล Scriven ได้เขียนบทความเรื่อง “วิทยาการทางการประเมิน”  
เป็นบทความที่ทรงอิทธิพลมาก สรุปว่า แนวคิดการประเมินความก้าวหน้า การประเมินผลสรุป  
การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลกระทบโครงการ  
Stufflebeam เสนอรูปแบบการประเมิน CIPP โดยท าการประเมิน สภาพการณ์และวัตถุประสงค์  
ปัจจัยการด าเนินการ กระบวนการท างาน และผลของโครงการ 

7. ยุคพัฒนาสู่การเป็นวิชาชีพ (ค.ศ.1973-ปัจจุบัน) 
วิทยาการประเมินเริ่มเป็นปึกแผ่นมั่นคงและแยกตัวออกเป็นวิชาชีพที่มีคุณลักษณะ 

แตกต่างกัน เช่น เทคนิคการประเมิน Meta Evaluation (Sriven; Stufflebeam) เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการประกันและตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน มาตรฐานของการประเมิน (Joint Committee  
on Standards for Education Evaluation) เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพ นอกจากนี้ 
ยังมีการน าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการประเมิน เช่น 

1. การประเมินแบบไม่อิงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2. การประเมินแบบตอบสนองความต้องการสารสนเทศ 
3. การประเมินแบบการประชนักันของคู่แข่ง 
4. การประเมินแบบพิจารณาคด ี
5. การประเมินแบบศิลป์วิพากษ ์
6. การประเมินแบบประชาธิปไตย 
7. การประเมินแบบเน้นการน าผลไปใช ้
8. การประเมินแบบประสิทธิผลด้วยวิธีคุณภาพ 
9. การประเมินผลแบบเน้นความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
10. การประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
11. การประเมินแบบอิงทฤษฎ ี
12. การประเมินการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 
13. การประเมินแบบเน้นผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่า54 

                                                            
54ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2554), 21-41. 
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ขั้นตอนการประเมินคุณภาพ 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประเมิน ต้องสอดคล้องกับภารกิจ 
2. ก าหนดขอบเขตในการประเมิน ต้องพิจารณาเป้าหมาย ที่ต้องการให้เกิดกับองค์กร 
3. ก าหนดผู้ประเมิน โดยพิจารณาผู้ประเมินว่าจะมีใครบ้าง 
4. เลือกใช้เทคนิค และเครื่องมือในการประเมิน ควรมีความหลากหลายและมีความ 

เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึก  
พฤติกรรมแบบส ารวจความคิดเห็น บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ 

5. ก าหนดเวลา และสถานที่ที่จะประเมิน 
6. วิเคราะห์ผลและวิธีการจัดการข้อมูลการประเมิน เป็นการน าข้อมูลจากการประเมิน  

มาวิเคราะห์ โดยก าหนดสิ่งที่จะวิเคราะห์ เช่น กระบวนการท างาน เอกสารจากแฟ้มสะสมงาน รวมทั้ง
ระบุวิธีการบันทึกข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

7. ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน เป็นการก าหนดรายละเอียดในการให้ค่าคะแนนผลงาน
ว่ามีระดับความส าเร็จในระดับใด55 

 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์ หมายถึง ระดับหรือมาตรฐานที่ถือว่าเป็นความส าเร็จของการด าเนินงานหรือ  
ผลการด าเนินงาน เกณฑ์จึงเป็นตัวตัดสินคุณภาพของการปฏิบัติหรือผลที่ได้รับ เกณฑ์อาจได้มาจาก 
มาตรฐานทางวิชาชีพ มาตรฐานการกระท า หรือระดับความคาดหวังที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 
ต่าง ๆ เช่น มาตรฐานที่ก าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการค่านิยมของสังคม 
เป็นต้น เราสามารถแยกเกณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ เกณฑ์สัมพัทธ์ (Relative Criterion) และ  
เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criterion) โดยเกณฑ์สัมพัทธ์เป็นเกณฑ์ที่พัฒนามาจากประสบการณ์ 
ในการเปรียบเทียบผลระหว่างโครงการ หรือเปรียบเทียบกับผลที่เคยท ามาแล้ว หรือเปรียบเทียบกับ  
ปกติวิสัย (Norm) ของการจัดโครงการโดยทั่ว ๆ ไป ส าหรับเกณฑ์สัมบูรณ์เป็นเกณฑ์ที่พัฒนามาจาก
หลักเหตุผลที่เกี่ยวกับมาตรฐานของสิ่งนั้น ๆ หรือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐาน 
อันเป็นที่ยอมรับกันทางวิชาชีพ หรือคุณภาพของสิ่งนั้นอันเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องอื่น  ๆ  
การประเมินตามขั้นตอนของการด าเนินโครงการและการเลือกใช้เกณฑ์ เราสามารถแบ่งระยะของ  
การประเมินให้มีความสอดคล้องกับขั้นตอนของการด าเนินโครงการได้เป็น 3 ขั้นตอน กล่าวคือ  

                                                            
55ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, หลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา, เข้าถึงเมื่อ 

15 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงได้จาก https://mathpwk.wordpress.com/evaluate/authen/ 
order/. 
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1) ขั้นวางแผนก่อนด าเนินโครงการ (Pre-implementation stage) การประเมินในขั้นนี้ควรเน้น 
การประเมินบริบทและการวางแผนโครงการว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด โดยอาศัยตัวชี้วัด  
เกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ 
และความเป็นไปได้ของ การด าเนินงานและผลของโครงการ 2) ขั้นด าเนินงาน ( Implementation 
stage) การประเมินขั้นนี้ควรเน้นการปฏิบัติงานตามโครงการว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม  โดยอาศัย 
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารงานทั้งทางด้านการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ  
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานอย่างเหมาะสม และการด าเนินงานตามแผน 3)  ขั้นสรุป  
ผลหลังการด าเนินโครงการ (Post-implementation stage) การประเมินในขั้นนี้ควรเน้นที่ผลของ   
การด าเนินโครงการว่ามีคุณค่า ความเหมาะสมเพียงใด โดยอาศัยตัวชี้วัดเกี่ยวกับประสิทธิผล และ 
ประสิทธิภาพของผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งความพึงพอใจของ  
ผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับ “เกณฑ์” ที่ใช้ในการตัดสินผลส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัดที่เสนอนี้ ขึ้นอยู่กับ
เหตุผลของนักประเมินว่าจะเลือกใช้เกณฑ์สัมพัทธ์หรือเกณฑ์สัมบูรณ์จึงจะเหมาะสมกับเรื่องที่ท าการ 
ประเมิน สอดคล้องกับ สครีฟเวน (Scriven) ได้สนับสนุนเรื่องดังกล่าวว่า ในการด าเนินงานโครงการ
ใด ๆ ก็ตาม ผู้บริหารโครงการมี ความจ าเป็นที่จะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา  
เพื่อให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมต่อความส าเร็จของโครงการ ดังนั้นธรรมชาติของการประเมินจึงเป็น
กิจกรรมที่ต้องอาศัยการเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกต่าง ๆ การเปรียบเทียบการด าเนินงานและ 
ผลการด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์สัมพัทธ์จึงมีความเหมาะสม56 

 

ตัวบ่งชี ้
 

ความหมายตวับ่งชี ้
นักการศึกษาได้ใช้ความหมายของค าว่า “ตัวบ่งช้ี” ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี ้
ศิริชัย กาญจนวาสี ได้ให้ความหมายไว้ว่า ตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัด ( indicators) หมายถึง  

ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งใช้บ่งชี้บอกสถานภาพ หรือสะท้อนลักษณะของทรัพยากร  
การด าเนินงานหรือผลการด าเนินงาน57 

อุทุมพร จามรมาร ได้ให้ความหมาย ตัวบ่งชี้ ไว้ว่า สิ่งที่บอกข้อมูลที่น ามาใช้เพื่อให้เห็น 
อะไรบางอย่าง เช่นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตัวบ่งชี้คุณภาพผลผลิต ตัวบ่งชี้ 

                                                            
56ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2554), 95-96. 
57เรื่องเดียวกัน, 82. 
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ประสิทธิภาพของโครงการ ตัวบ่งชี้ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ความชัดเจนของแนวคิด 
หรือตัวบ่งช้ีความคุ้มค่าของการลงทุน 58 

นงลักษณ์ วิรัชชัย ได้ให้ความหมาย ตัวบ่งชี้ หมายถึง เป็นสิ่งที่บอกถึงข้อมูลที่น ามาใช้เพื่อ 
ชี่ให้เห็นอะไรบางอย่าง มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า ดัชนี หรือค าว่า index ซึ่ง index หมายถึง
สัดส่วนหรืออัตราส่วนระหว่างปริมาณสองจ านวนหรือการเปรียบเทียบปริมาณระหว่างเวลาหนึ่งกับ  
อีกเวลาหนึ่ง อันเป็นความหมายของเลขดัชนี (index number) แต่ตัวบ่งชี้ (indicator) มีความหมาย
กว้างกว่าดัชนี ดัชนีจัดว่าเป็นตัวบ่งชี้ชนิดหนึ่ง โดยที่ลักษณะของดัชนีต้องอยู่ในรูปของอัตราส่วน
ระหว่างปริมาณสองจ านวนแต่ตัวบ่งชี้ไม่มีข้อจ ากัดว่าจะต้องอยู่ในรูปอัตราส่วน59 

จอห์นสโตน (Johnstone) ได้ให้ความหมาย ตัวบ่งชี้ หมายถึง สารสนเทศที่บ่งบอกถึง 
ปริมาณเชิงสัมพันธ์ หรือสภาวะของสิ่งที่มุ่งวัด ซึ่งจะบ่งบอกให้เห็นถึงวิธีการหรือแนวทางที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น และเป็นการบ่งชี้อย่างกว้างถึงสภาวะหรือเหตุการณ์  
ที่เราสนใจ60 

บอร์สตายน์ โอกส์และกุยตัน (Burstein, Oakes and Guiton) ได้ให้ความหมายของ 
ตัวบ่งชี้ไว้ว่า ตัวบ่งชี้เป็นค่าสถิติให้สารสนเทศเกี่ยวกับสถานะ คุณภาพ หรือผลการปฏิบัติของระบบ
การศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นค่าสถิติรวมก็ได้ โดยจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการตัดสินใจ61 

ฮอพกินส์และลีคส์ (Hopkins and Leask) ให้ความหมาย ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่ 
สังเกตได้ ซึ่งใช้บ่งชี้บอกสถานภาพ ซึ่งตัวบ่งชี้นี้สามารถน ามาวัดและตรวจสอบได้ ตัวบ่งชี้ยังมี  
ประโยชน์ต่อการตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ท าให้เข้าใจวัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น การสร้างตัวบ่งชี้
ควรท าให้แคบลง ทั้งนี้ตัวบ่งช้ีจะต้องเป็นทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ62 

                                                            
58อุทุมพร จามรมาร , ดัชนีเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย (ม.ป.ท.:, 2554), 5. 
59นงลักษณ์ วิรัชชัย, การพัฒนาตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพการบริหารและ 

การจัดการเขตพื้นที่การศึกษา (กรุงเทพฯ: ธารอักษร, 2545), ก. 
60James N. Johnstone, Indicator of Education System (London Kogan, 

1981), 10.  
61Leigh Burstein, JeannieOakes, and Gial Quiton, “Education Indicator” 

Encyclopedia of Educational Research, 6th ed. (New York: Macmillan, 1992).  
62David Hopkins, Marilyn Leask, and Kath Aspinwall, Managing Evaluation:  

A Deveiopmental Approach (New York: Routledge, 1992), 140. 
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โมล กลันเวลและชม็อก (Moed, Glanzel and Schmoch) ได้ให้ความหมายของตัวบ่งชี้
ไว้ว่า เป็นการวัดที่แสดงให้เห็นภายนอกโดยอาศัยการคาดการณ์63 

เดวิช (Davic) ให้ความหมายของตัวบ่งชี้ไว้ว่า ข้อความที่บ่งบอกหรือเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามการด าเนินการหรือสภาวการณ์ของระบบ64 

จากความหมายของตัวบ่งชี้ สรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง ค่าสถิติที่เกี่ยวกับสถานะของ
คุณภาพหรือผลการปฏิบัติงานของระบบการศึกษา ซึ่งบ่งบอกถึงวิธีการหรือแนวทางที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ ในรูปของตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่ใช้การ
ติดตามผลการด าเนินการ โดยจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการตัดสินใจ 

 
ลักษณะของตวับ่งชี้ที่ดี  

ตัวบ่งชี้ที่ดีต้องสามารถชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาได้ ในการนี้มีนักการศึกษาได้วิเคราะห์ 
ตัวชี้วัดที่ดี พอสรุปได้ดังนี ้ 

ศิริชัย กาญจนวาสี สรุปลักษณะตัวบ่งช้ีที่ดี ควรมี ดังนี้ 
1. ความตรง (Validity) ตัวชี้วัดที่ดีจะต้องชี้วัดได้ตามคุณลักษณะที่ต้องการวัดอย่างถูกต้อง

แม่นย า ตัวชี้วัดที่สามารถช้ีได้แม่นย าตรงตามคุณลักษณะที่มุ่งวัดนั้นมีลักษณะดังนี้ 

1.1 มีความตรงประเด็น (Relevance) ตัวชี้วัดที่บ่งชี้ได้ตรงประเด็น มีความเชื่อมโยง 
สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับลักษณะที่มุ่งวัด เช่น กระดาษลิทมัส เป็นตัวชี้วัดสภาพความเป็น 
กรด/ด่างของสารละลาย GPA เป็นตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทั่วไป เป็นต้น 

1.2 มีความเป็นตัวแทน (Representative) ตัวชี้วัดต้องมีความเป็นตัวแทนคุณลักษณะ 
ที่มุ่งวัด หรือมีมุมมองที่ครอบคลุมองค์ประกอบที่ส าคัญของคุณลักษณะที่มุ่งวัดอย่างครบถ้วน เช่น 
อุณหภูมิในร่างกาย เป็นตัวชี้วัดสภาวะการมีไข้ของผู้ป่วย คุณภาพของผู้ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  
สามารถชี้วัดด้วยการให้สารสนเทศ ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ ลักษณะการพูดจา  
สหีน้าท่าทางของการให้ บริการเป็นต้น 

2. ความเที่ยง (Reliability) ตัวชี้วัดที่ดีจะต้องบ่งชี้คุณลักษณะที่มุ่งวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ 
คงเส้นคงวา หรือบ่งชี้ได้คงที่เมื่อท าการวัดซ้ าในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวชี้วัดที่สามารถชี้ได้อย่างคงเส้นคง
วาเมื่อท าการวัดซ้ านั้น มีลักษณะ  

                                                            
63Moed, Wolfgang Glanzel and Ulrich Schmoch, Handbook of Quantitative 

Scinece and Technology Research : The Use of Publication and Patent Statistics 
in Studies of S & T Systems (New York: Springer, 2004), 22. 

64P. Davis, The American Heritage Dictionary of the English Language 
(New York: American Heritage Publishing, 1972). 
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2.1 มีความเป็นปรนัย (Objectivity) ตัวชี้วัดต้องบ่งชี้ได้อย่างเป็นปรนัย การตัดสินใจ 
เกี่ยวกับค่าของตัวชี้วัด ควรขึ้นอยู่กับสภาวะที่เป็นอยู่หรือคุณสมบัติของสิ่งนั้นมากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับ
ความรู้สึกตามอัตวิสัย เช่น การรับรู้ประสิทธิภาพของหลักสูตรกับอัตราการส าเร็จการศึกษาตาม 
ระยะเวลาของหลักสูตร ต่างเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของคุณภาพหลักสูตร แต่อัตราการส าเร็จการศึกษาตาม  
ระยะเวลาของหลักสูตรจะเป็นตัวชี้วัดได้อย่างมีความเป็นปรนัยมากกว่าการรับรู้ประสิทธิภาพของ  
หลักสูตร 

2.2 มีความคลาดเคลื่อนต่ า (Minimum Error) ตัวชี้วัดต้องบ่งชี้ได้อย่างมีความ 
คลาดเคลื่อนต่ า ค่าที่ได้รับจะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น  คะแนนผลสัมฤทธิ์จาก 
การทดสอบกับคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการตอบตามปฏิกิริยาหรือสังเกตอย่างไม่เป็นทางการต่างเป็น  
ตัวชี้วัดตัวหนึ่งของความส าเร็จของการฝึกอบรม แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบจะเป็นตัวชี้วัด 
ที่น่าเช่ือถือ หรือมีความคลาดเคลื่อนจากการวัดต่ ากว่า 

3. ความเป็นกลาง (Neutrality) ตัวชี้วัดที่ดีจะต้องบ่งชี้ด้วยความเป็นกลางปราศจาก  
ความล าเอียง (Bias) ไม่โน้มเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ชี้น าโดยการเน้นการชี้วัดเฉพาะลักษณะ
ความส าเร็จ หรือความล้มเหลว หรือความไม่ยุติธรรม 

4. ความไว (Sensitivity) ตัวชี้วัดที่ดีจะต้องมีความไวต่อคุณลักษณะที่มุ่งวัด สามารถแสดง  
ความผันแปร หรือความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน โดยตัวชี้วัดจะต้องมีมาตรฐาน
และหน่วยวัดที่มีความละเอียดเพียงพอ เช่น ตัวชี้วัดระดับการปฏิบัติไม่ควรมีความผันแปรที่แคบ เช่น 
ไม่เคยปฏิบัติ (0) และปฏิบัติ (1) แต่ควรมีระดับของการปฏิบัติที่มีการระบุความแตกต่างของคุณภาพ 
อย่างกว้างขวางและชัดเจน เช่น ระดับ 0 ถึง 10 เป็นต้น 

5. สะดวกในการน าไปใช้ (Practicality) ตัวชี้วัดที่ดีจะต้องสะดวกในการน าไปใช้ ใช้ได้ดี
และได้ผลโดยมีลักษณะดังนี้ คือ 

5.1 เก็บข้อมูลง่าย (Availability) ตัวชี้วัดที่ดีจะต้องสามารถน าไปใช้วัดหรือเก็บข้อมูล 
ได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจ นับ วัด หรือสังเกตได้ง่าย 

5.2 แปลความหมายง่าย (Interpretability) ตัวชี้วัดที่ดีควรให้ค่าการวัดที่มีจุดสูงสุด
และต่ าสุด เข้าใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑ์ตัดสินคุณภาพได้ง่าย65 

จอห์นสโตน (Johnstone) ได้สรุปลักษณะตัวบ่งช้ีได้ ดังนี้  
1. ตัวบ่งชี้ท าให้เกิดข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาอย่างกว้าง ๆ  

ทั่ว ๆ ไป 

                                                            
65ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2554), 84-85. 
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2. ตัวบ่งช้ีถูกสร้างมาจากตัวแปรหลายๆ ตัวที่แตกต่างกัน 
3. ค่าของตัวบ่งช้ีแสดงให้เห็นถึงปริมาณ สามารถไปแปลผลทางสถิติได้ 
4. ตัวบ่งชี้สามารถให้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง 
5. ตัวบ่งชี้คือจุดเริ่มของการพัฒนาทฤษฎีและตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือควรพัฒนามาจาก 

การศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ66 
เมห์ตา (Mehta, n.d.) กล่าวว่า ตัวบ่งชี้ที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
1. มีประโยชน์ให้สารสนเทศเพียงพอต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจในนโยบาย 
2. มีความสามารถที่จะให้บทสรุปสารสนเทศที่ปราศจากการบิดเบือน 
3. มีความตรงและความสามารถในการเปรียบเทียบได ้
4. มีความเช่ือมั่นและมีการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
5. มีความสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้อื่นเพื่อการวิเคราะห์โดยภาพรวม 
6. ใช้วัดความมากน้อยในการบรรลุวัตถุประสงค์ได ้
7. ใช้ระบุปัญหาหรือสภาพการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได ้
8. สอดคล้องกบันโยบายที่เก่ียวข้อง 
9. ช่วยเปรียบเทียบค่าที่ค านวณกับค่าที่อ้างอิง เช่น ปทัสถานหรือมาตรฐานหรือกับตัวของ  

ตัวบ่งช้ีเอง ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน67 
 

ประเภทของตวับ่งชี ้
นงลักษณ์ วิรัชชัย แบ่งประเภทของตัวบ่งชี้ได้เป็น 7 แบบ ดังนี้ 
1. การจัดประเภทตามทฤษฎีระบบ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1.1 ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัย (Input Indicators)  
1.2 ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ (Process Indicators) 
1.3 ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต (Output Indicators)  

                                                            
66James N. Johnstone, Indicator of Education System (London: Kogan,  

1981), 10.  
67A. C. Mehta, Indicators of Educational Development with Focus on 

Elementary Education: Concept and Definitions, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึง
ไ ด้ จ า ก  http://www.educationforallinindia.com/New%20Modules/module%0on%20 
indicators%20of%20educational%20development.pdf. 
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2. การจัดประเภทตามลักษณะนิยามของตัวบ่งชี้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
2.1 ตัวบ่งชี้แบบอัตนัย (Subjective Indicators) 
2.2 ตัวบ่งชี้แบบปรนัย (Objective Indicators) 

3. การจัดประเภทตามวิธีการสร้าง แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
3.1 ตัวบ่งชี้ตัวแทน (Representative Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นจากตัวแปร

เพียงตัวเดียวให้เป็นตัวแทนตัวแปรอื่น ๆ 
3.2 ตัวบ่งชี้แยก (Disaggregative Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่มีสถานะเป็นตัวบ่งชี้ย่อย 

โดยที่ตัวบ่งชี้ย่อยแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน และบ่งชี้ลักษณะ หรือปริมาณของสภาพที่ต้องการศึกษา 
เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียง การที่จะบ่งชี้สภาพองค์รวมจะต้องใช้ตัวบ่งชี้ย่อยทุกตัวรวมกัน  
ทั้งสุด 

3.3 ตัวบ่งชี้ประกอบ (Composite Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่เกิดจากการรวมตัวแปร 
หลาย ๆ ตัวเข้าด้วยกัน โดยให้น้ าหนักความส าคัญของตัวแปรตามที่ เป็นจริง ตัวบ่งชี้ชนิดนี้  
ให้สารสนเทศที่มีคุณค่า กับความเที่ยง และความตรงสูงกว่าตัวบ่งชี้สองประเภทแรก จึงเป็นประโยชน์ 
ต่อการวางแผน การก ากับ ติดตาม การประเมิน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

4. การจัดประเภทตามลักษณะตัวแปรที่ใช้สร้างตัวบ่งช้ี แบ่งได้  3 วิธี ได้แก่ 
4.1 ตัวบ่งชี้ตามระดับการวัดของตัวแปร วิธีนี้จัดแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้  

นามบัญญัติ (Nominal Indicators) ตัวบ่งชี้อัตราส่วน (Ratio Indicators) 
4.2 ตัวบ่งชี้ตามประเภทของตัวแปร วิธีนี้จัดแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้สต็อก  

(Stock Indicators) และตัวบ่งช้ีการเลื่อนไหล (Flows Indicators) 
4.3 ตัวบ่งชี้ตามคุณสมบัติทางสถิติของตัวแปร จัดแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้ 

เกี่ยวกับการแจกแจง (Distributive Indicators) เช่น สัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of 
Variation) และตัวบ่งชี้ไม่เกี่ยวกับการแจกแจง (Non – Distributive Indicators) เช่น ค่าเฉลี่ยมัธยมฐาน  
ของตัวแปร 

5. การจัดประเภทตามลักษณะค่าของตัวบ่งช้ี แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก ่
5.1 ตัวบ่งชี้สมบูรณ์ (Absolute Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ค่าของตัวบ่งชี้บอก 

ปริมาณที่แท้จริง และมีความหมายในตัวเอง คือ ตัวบ่งชี้สัมพัทธ ์
5.2 ตัวบ่งชี้อัตราส่วน (Relative or Ratio Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ค่าของตัวบ่งชี ้

เป็นปริมาณเทียบเคียงกับค่าอ่ืน ๆ เช่น จ านวนนักเรียนต่อครู 1 คน สัดส่วนของครูวุฒิปริญญาโท 
5.3 ตัวบ่งชี้อิงกลุ่ม (Norm-Referenced Indicators) หมายถึงตัวบ่งชี้ที่มีการแปล

ความหมายเทียบกับกลุ่ม 
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5.4 ตัวบ่งชี้อิงเกณฑ์ (Criterion- Referenced Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มี 
การแปลความหมายเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และตัวบ่งชี้อิงตน (Self- Referenced Indicators)  
หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่มีการแปลความหมายเทียบกับสภาพเดิม ณ จุด หรือช่วงเวลาที่ต่างกัน 

6. การจัดประเภทตามลักษณะตัวบ่งชี้ที่ก ากับโครงการ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก ่
6.1 ตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติ (Performance Indicators) 
6.2 ตัวบ่งชี้ตามข้อก าหนด (Compliance Indicators) 

7 การจัดประเภทตามลักษณะการใช้ตัวบ่งช้ีในการวิจัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
7.1 ตัวบ่งชี้แสดงความหมาย (Expressive Indicators) 
7.2 ตัวบ่งช้ีท านาย(Predictive Indicators)68 

จอห์นสโตน (Johnstone) ได้จ าแนกตัวบ่งช้ีออกเป็น 3 ประเภท ได้แก ่
1. ตัวบ่งชี้ที่ เป็นตัวแทน ( representative indicators) เป็นการเลือกเอาตัวแปรใด 

ตัวแปรหนึ่งมาเป็นตัวแทน เพื่อช่วยชี้หรือสะท้อนให้เห็นแง่มุมของระบบ 
2. ตังบ่งชี้เดี่ยว (disaggregative indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่ต้องอาศัยความหมายของ 

แต่ละตัวแปรเพื่ออธิบายแต่ละส่วนหรือแต่ละองค์ประกอบของระบบ ตัวแปรที่ก าหนดแต่ละตัว  
ในแต่ละส่วนต้องเป็นอิสระจากตัวแปรอื่น ๆ ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ได้ เพราะอาจแปลความหมาย 
คลาดเคลื่อนได ้

3. ตัวบ่งชี้รวม (composite indicators) เป็นการรวมตัวแปรจ านวนหนึ่งเข้าด้วยกัน 
กลายเป็นค่าออกมาตัวหนึ่ง ส าหรับบอกคุณลักษณะหรือสภาพการณ์นั้น  ๆ มีการถ่วงน้ าหนักของ 
ตัวแปรแต่ละตัว เพราะตัวแปรแต่ละตัวอาจมีค่าน้ าหนักความส าคัญไม่เท่ากัน ตัวบ่งชี้นี้อธิบาย
ลักษณะหรือสภาพการณ์ของระบบได้ดีกว่าตัวแปรเพียงตัวเดียว69 

 
ประโยชน์ของตัวบ่งชี ้

เบอร์สไตน์ โอกส์ และกุยตัน ได้กล่าวถึงประโยชน์ของตัวบ่งชี้ทางการศึกษา ไว้ดังนี้ 
1. เป็นข้อความก าหนดนโยบาย ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการวางแผน คือ ขาดความชัดเจน  

ในการก าหนดวัตถุประสงค์และนโยบาย มักจะระบุในลักษณะที่กว้างมากเกินไปการน า ตัวบ่งชี้มาใช้  
ในข้อความก าหนดนโยบายจะช่วยให้ทราบสิ่งที่ต้องการในการให้บรรลุผลตามนโยบายได้ชัดเจนขึ้น 

                                                            
68นงลักษณ์ วิรัชชัย, การพัฒนาตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพการบริหารและ 

การจัดการเขตพื้นที่การศึกษา (กรุงเทพฯ: ธารอักษร, 2545). 
69James N. Johnstone, Indicator of Education System (London: Kogan,  

1981), 15-17. 
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2. ติดตามผลในระบบการศึกษา การใช้ตั วบ่งชี้ทางการศึกษาในการติดตามผล 
การเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญมาก เพราะช่วยตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทิศทาง 
ที่ต้องการ หรือพึงประสงค์หรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการใช้วัดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง จึงสามารถ 
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาได ้

3. พัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับระบบการศึกษา ตัวบ่งชี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการวิจัย   
โดยเฉพาะตัวบ่งชี้รวมสามารถใช้แทนลักษณะของระบบการศึกษาในงานวิจัย  โดยน าไปใช้วิเคราะห์ 
เพื่อศึกษาวิจัยในแง่มุมต่าง ๆ ความต้องการได้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ดีกว่าการใช้ตัวแปรเดียว  
หรือตัวแปรย่อยแต่ละตัว ซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการวิเคราะห์เท่านั้น 

4. จัดกลุ่มระบบการศึกษา ตัวบ่งชี้ช่วยท าให้การจัดแบ่งกลุ่มในระบบการศึกษา มีความตรง 
และความเที่ยงท าให้ประเทศที่มีระบบการศึกษาในกลุ่มเดียวกันสามารถใช้ข้อมูลอภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกันได้ นอกจากนี้การจัดแบ่งกลุ่มยังช่วยชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกัน  
ในการศึกษา ใช้ในการเปรียบเทียบในการศึกษาระหว่างจังหวัดภายในประเทศหรือระหว่างประเทศได้  
ซึ่งดีกว่าการใช้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง หรือใช้ตัวแปรและชนิดหลาย ๆ ตัว การสร้างตัวบ่งชี้รวมจะช่วย   
ลดความผิดพลาดได7้0 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพเพื่อรับรางวัลตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และรางวัลที่  สพฐ.
เทียบเคียง 

1. รางวัลที่ส านักงาน ก.ค.ศ.พิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 

และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วมีมติรับรองรางวัล
สูงสุดระดับชาติขึ้นไป จ านวน 203 รางวัล โดยให้ข้าราชการครูที่มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จ 
เป็นที่ประจักษ์ ยื่นค าขอ ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว.1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์  
2559 โดย ก.ค.ศ.รับรองส่วนราชการ จ านวน 3 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 160 รางวัล 
2. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 147 รางวัล 
3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 88 รางวัล 

  

                                                            
70Leigh Burstein, Jeannie Oakes, and Gial Quiton, "Education Indicator," 

Encyclopedia of Educational Research, 6th ed (New York: Macmillan, 1992), 407. 
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นอกจากนี้ยังก าหนดคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินไว้ 4 สายงาน ดังน้ี 
1. สายงานการสอน จ านวน 183 รางวัล 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 109 รางวัล 
3. ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 19 รางวัล 
4. ศึกษานิเทศก ์ จ านวน 21 รางวัล71 

2. รางวัลที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงรางวัลสูงสุดระดับชาติ 
ขึ้นไป 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดผลงานดีเด่นที่ประสพ 
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปตามที่ ส านักงาน  
ก.ค.ศ. ก าหนดอีกจ านวน 205 รางวัล โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นค าขอ  
เพื่อเลื่อนวิทยาฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โดยจ าแนกประเภทของรางวัล 
ตามคุณลักษณะที่เข้าประกวดแข่งขัน ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. รางวัลส าหรับสถานศึกษา จ านวน 51 รางวัล 
2. รางวัลส าหรับข้าราชการครูและผู้บริหาร จ านวน 67 รางวัล 
3. รางวัลส าหรับนักเรียน จ านวน 76 รางวัล 
4. รางวัลส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 11 รางวัล72 

 

โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ก าหนดสาระส าคัญให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนา  

                                                            
71ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, "หนังสือที่ 

ศธ 0206.3/ว 1 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทุกต าแหน่ง  
(9 กุมภาพันธ์ 2559)." 

72ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
และนิติการ, “เรื่อง บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่า 
มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ม ป ท.: ม.ป.ป.), 1-15. 
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คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานะเป็น 
“นิติบุคคล” เพื่อให้สถานศึกษามีความเข็มแข็ง คล่องตัว และสามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ  
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดขอบข่ายการจัดการศึกษาออกเป็น 4 งาน คือ  
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 
การบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา มีความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อ 
การจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นชัดเมื่อ  
การบริหารงานวิชาการประสบผลส าเร็จ การบริหารงานวิชาการจึงนับว่ามีบทบาทสูงสุดต่อความส าเร็จ 
หรือล้มเหลวของการบริหารสถานศึกษาให้ได้คุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ก าหนดหลักการและแนวคิดในการบริหารวิชาการไว้ดังนี้ 

1. ให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง  
โดยได้รับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดระบบการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  

รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ 
4. มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้ให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัด 

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกชั้นปี 
5. มุ่งส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผลในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
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6. การวัดผลประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข็มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร สถานประกอบการ 

หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
15. การจัดท าระเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

การบริหารงานงบประมาณ 
ส านักงบประมาณได้ด าเนินการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  

(Performance Based Budgeting : PBB) เพื่อให้จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
มีความเป็นธรรม และมีความโปร่งใส โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และมุ่งเน้นผลงาน โดยยึดหลักความคล่องตัว  
อิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีหลักการและแนวคิดดังนี้  

1. ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษา 
2. มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการ

ทางการเงินเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
3. ยึดหลักการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณไปให้  

ในลักษณะเงินรวมแก่สถานศึกษา 
4. มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณ

ของสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีความคล่องตัว ควบคู่กับความโปร่งใสและ  
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้จากผลส าเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช้ 

ขอบข่ายการบริหารงานงบประมาณ 
1. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2. การท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. การอนุมัติงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
4. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11. การวางแผนพัสดุ 
12. การก าหนดรูปแบบรายการ หรือลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน 

งบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
14. การจัดหาพัสด ุ
15. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
17. การเบิกเงินจากคลัง 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 
19. การน าเงินส่งคลัง 
20. การจัดท าบัญชีการเงิน 
21. การจัดท ารายการทางการเงินและงบประมาณ 
22. การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 

การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานงานบุคคล มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีรูปแบบและแนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารบุคคล 
ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการในรูปแบบของสถานศึกษา  
นิติบุคคลได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีหลักการและแนวคิด ดังนี ้

1. ยึดหลักความต้องและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่ 
การศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมาย และหลักการที่ก าหนด 
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2. ยึดหลักความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ตามนโยบาย กฎหมาย และหลักการที่ก าหนด 

3. ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 
1. การวางแผนอัตราก าลัง 
2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
4. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
10. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
11. การอุทาหรณ์และการร้องทุกข์ 
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
14. การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช  

อิสริยาภรณ์ 
15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. การส่งเสริมและยกยองเชิดชูเกียรต ิ
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 

การบริหารงานทั่วไป 
การบริหารงานทั่วไปเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยอ านวยความสะดวกให้ภารกิจ  

หลักขององค์กรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการจัดการ  
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เรียนการสอนของข้าราชการครูให้ลงสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริง ทั้งนี้การบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
ด าเนิน ตามหลักการและแนวคิด ดังนี ้

1. ยึดหลักให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเอง 
ให้มากที่สุดโดยเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิง
นโยบายให้สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

2. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก  โดยเน้นความโปร่งใส  
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ตามกฎเกณฑ์ 

3. มุ่งพัฒนาองค์กรระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่โดยน านวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบเครือข่าย
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป 
1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
8. การด าเนินการธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
10. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
13. การประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. งานกิจการนักเรียน 
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
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19. การประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษนักเรียน73 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยในประเทศ 

ไพรัช มณีโชติ ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การจัด 
การศึกษาตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการวิจัย 
พบว่า  ตัวบ่งชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 76 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
1) องค์ประกอบด้านหลักสูตร ได้แก่ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพภูมิสังคม  
ของท้องถิ่น จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ 2) องค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการ สอดคล้องกับสภาพจริง จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พัฒนาทักษะผู้เรียน จ านวน 6 ตัวบ่งชี้  
ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จ านวน 4 ตัวบ่งชี้   
3) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของครู ได้แก่ เป็นผู้มีความรู้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวแบบคุณธรรม
จริยธรรม จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 4) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ มีความสุขภาพ 
อนามัยสมบูรณ์ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีความรู้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ มีคุณธรรม จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ และ 
มีทักษะในการด ารงชีวิต จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ 5) องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การมีส่วนร่วม 
จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี การพึ่งตนเอง จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี และการติดตามประเมินผล จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี74 

สมชัย พุทธา ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาตัวชี้วัดการบริหาร  
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบองค์ประกอบการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ เพื่อน าเสนอตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้  
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า  1. องค์ประกอบการบริหารโดยใช้

                                                            
73เรื่องเดียวกัน, 1-93. 
74ไพรัช มณีโชติ , "การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริของ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (ปริญญานิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขา  
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551), บทคัดย่อ.  
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โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการสร้างความเช่ือมั่นให้กับ 
ผู้รับบริการ ด้านความมั่นคงยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
โรงเรียน ด้านความรู้และทักษะการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านสมรรถวิสัย การบริหาร 
แบบองค์คณะบุคคล ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ด้านความเป็นครูมืออาชีพ  
ด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านการปรับโครงสร้างทางสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด  2. ตัวชี้วัด 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 77 ตัว จ าแนกเป็น ด้านการสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหาร 11 ตัวชี้วัด ด้านความมั่นคงยั่งยืน และพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
โรงเรียน 17 ตัวชี้วัด ด้านมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน 7 ตัวชี้วัด ด้านความรู้และทักษะการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 9 ตัวชี้วัด ด้านสมรรถวิสัยแบบองค์คณะบุคคล 8 ตัวชี้วัด ด้านภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 10 ตัวชี้วัด ด้านความเป็นครูมืออาชีพ 5 ตัวชี้วัด  
ด้านวัฒนธรรม 5 ตัวช้ีวัด และด้านการปรับโครงสร้างทางสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด 5 ตัวชี้วัด75 

ปริญญา จิตอร่าง ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน 
ของสถานีอนามัย โดยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตัวบ่ชี้การจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของ
สถานีอนามัยและวัดสภาพการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ประชากรที่ศึกษา 
ประกอบด้วย สถานีอนามัยทั่วประเทศ จ านวน 9,759 แห่ง ตัวอย่างการวิจัยได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 370 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า 1. ตัวบ่งชี้การจัดการความรู้  
ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านบุคคล 
ได้แก่ ภาวะผู้น า การเสริมพลังอ านาจ การจูงใจ 2) องค์ประกอบด้านกระบวนการในการจัดการ  
ความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน ได้แก่ การก าหนดความรู้การค้นหาความรู้ การเลือกวิธีการในการ 
จัดการความรู้ การได้ความรู้ใหม่ การด าเนินการใช้ความรู้ใหม่ และการประเมินผลการใช้ความรู้  
3) องค์ประกอบด้านองค์กร ได้แก่ โครงสร้างของสถานีอนามัย วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์ วัฒนธรรม 
องค์กร บรรยากาศการท างาน และ 4) องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  2. สถานีอนามัย 
ทั่วประเทศ มีการจัดการความรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบ พบว่า  

                                                            
75สมชัย พุทธา, "การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" (ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), ง. 
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ทุกองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ องค์ประกอบด้านบุคลากรมีการจัดการความรู้  
อยู่ในระดับสูงสุด เมื่อเทียบกับองค์ประกอบอื่น ๆ76 

ณรินี แย้มสกุล บุญยง เกี่ยวการค้า และนงพิมล นิมิตอานันท์ ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา 
ตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของ 
ประเทศไทยเนื่องจากประสิทธิภาพ เป็นมิติหนึ่งของการประเมินผลในระบบบริการสุขภาพ การพัฒนา 
การประเมินประสิทธิภาพของงานบริการสุขภาพอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการน าไปใช้ จึงเป็นสิ่งที่ 
มีความจ าเป็น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย  
การด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 สร้างองค์ประกอบ ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ประสิทธิภาพ  
จากการทบทวนวรรณกรรมตามทฤษฎี และข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ระยะที่ 2 คัดสรร 
ตัวชี้วัดโดยเทคนิคเดลฟาย ระยะที่ 3 ตรวจสอบรูปแบบยืนยัน โครงสร้างองค์ประกอบและตัวชี้วัด  
ตามข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เครื่องมือส าหรับหรับการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับผู้เชี่ยวชาญระดับสูง 2) แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ  
เกี่ยวกับการคัดสรรตัวชี้วัดโดยเทคนิคเดลฟาย 3) แบบสอบถามประเมินความเป็นไปได้ในการเก็บ 
ข้อมูลจากหัวหน้าหรือตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน หน่วยบริการปฐมภูมิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่  
สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันผลการวิจัย พบว่า ตัวชี้วัดที่ไดจ้ากการทบทวน 
เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 218 ตัวชี้วัด จากการคัดสรรตัวชี้วัดตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ระดับสูง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 260 เรื่อง ไดตัวชี้วัด 63 ตัวชี้วัด ภายหลังจากคัดสรรตัวชี้วัดโดย 
เทคนิคเดลฟาย 3 รอบ ได้ตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดสรร 58 ตัวชี้วัด และเมื่อใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน ได้ตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ 56 ตัวชี้วัดที่มีความเป็นไปได้
ในการเก็บข้อมูล เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหนว่ยบริการปฐมภูมิ77 

จิรัชญา พัดศรีเรือง ได้ศึกษาเรื่อง ตัวบ่งชี้สากลของการนิเทศโรงเรียน พบว่า องค์ประกอบ 
ของตัวบ่งชี้สากลของการนิเทศโรงเรียน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตร  

                                                            
76ปริญญา จิตอร่าง, "การพัฒนาตัวบ่ชี้การจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานี

อนามัย" (ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง. 

77ณรินี แย้มสกุล, บุญยง เกี่ยวการค้า, และนงพิมล นิมิตอานันท์, "การพัฒนาตัวชี้วัดการ
ประเมิน ประสิทธิภาพของหนวยบริการปฐมภูมิสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ
ไทย" สาธารณสุขและการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล 9, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2554): 154.  
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และการจัดการเรียน 2) การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 3) การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา 4) การบริหาร 
จัดการระบบงาน 5) การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน 6)การบริหารการเงินและงบประมาณ และ  
7) การบริหารบุคคลแบบมีส่วนร่วม78 

นุสินธุ์ รุ่งเดช ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้  โรงเรียนเป็นฐาน 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานมีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
1) หลักการกระจายอ านาจ มีตัวบ่งชี้ 35 ตัวบ่งชี้ 2) หลัก บริหารตนเอง มีตัวบ่งชี้ 16 ตัวบ่งชี้  
3) หลักการมีส่วนร่วม มีตัวบ่งชี้ 30 ตัวบ่งชี้ 4) หลักการคืน อ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชนมี  
ตัวบ่งช้ี 10 ตัวบ่งช้ี 5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล มีตัว บ่งช้ี 10 ตัวบ่งช้ี79 

ปรีชา จันทรมณี ได้ศึกษา เรื่อง ตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการบริหารงานวิชาการของ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบ 1) ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จในการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
2) องค์ประกอบความส าเร็จในการบริหารบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและ  
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และ 3) ยืนยันตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบความส าเร็จในการบริหารงาน 
วิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ผลการวิจัยพบว่า 

1. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ องค์ประกอบ ความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้ มี 10 ตัวบ่งชี้ ความเป็น
มืออาชีพของบุคลากร มี 9 ตัวบ่งชี้ งานวิจัยในองค์กร มี 8 ตัวบ่งชี้ การให้ความส าคัญกับผู้เรียน  
มี 10 ตัวบ่งชี้ การให้ความส าคัญกับบุคลากร มี 6 ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการ มี 9 ตัวบ่งชี้คุณภาพของ
องค์กร มี 5 ตัวบ่งช้ี การนิเทศ มี 3 ตัวบ่งช้ีและเทคโนโลยีทางการศึกษา ม ี4 ตัวบ่งช้ี 

2. องค์ประกอบความส าเร็จในการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ มี 9 องค์ประกอบ คือ 1) ความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้ 2) ความเป็น
มืออาชีพของบุคลากร 3) งานวิจัยในองค์กร 4) การให้ความส าคัญกับผู้เรียน 5) การให้ความส าคัญกับ
บุคลากร 6) ผลการด าเนินการ 7) คุณภาพขององค์กร 8) การนิเทศ 9) เทคโนโลยีทางการศึกษา 

                                                            
78จิรัชญา พัดศรีเรือง, "ตัวบ่งช้ีสากลของการนิเทศโรงเรียน" (ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาปรัญญา 

ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร, 2555), ง. 

79นุสินธุ์ รุ่งเดช, "การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน" (ดุษฎีนิพนธ์ ปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555), บทคัดย่อ. 
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3. การยืนยันตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น ว่ามีความเหมาะสม เป็นไปได้  
เป็นประโยชน์ และถูกต้องครอบคลุม80 

จิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ของปัจจัยความภักดีต่อองค์การ 
ของบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ตัวบ่งชี้ปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากร 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3. ผลการยืนยันรูปแบบความภักดีต่อองค์การของบุคลากร  
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

1. ตัวบ่งชี้ของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า 
มี 8 ตัวบ่งชี้ กล่าวคือ 1) การสร้างแรงจูงใจในการท างาน 2) การเป็นสมาชิกที่ดี 3) การก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน 4) การสื่อสารและการประสานงาน 5) การใช้อ านาจอย่างถูกต้อง 6) ความเชื่อมั่น 
และไว้วางใจ 7) การสร้างชื่อเสียงที่ดีและเป็นที่รู้จัก และ 8) ระบบการท างานที่ดี โดยที่การสร้าง
แรงจูงใจการท างานเป็นตัวบ่งชี้แรก สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 50.481 รองลงมาคือ  
ตัวบ่งชี้การเป็นสมาชิกที่ดี และการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ  
4.976 และ 4.158 ตามล าดับ และในภาพรวมสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 74.842  

2. รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสัมพันธ์
แบบคาโนนิคอล โดยมีความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 คู่ โดยที่ปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างาน  
และการเป็นสมาชิกที่ดี มีความสัมพันธ์ต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจกัน และระบบการท างานที่ดี  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลการยืนรูปแบบตัวบ่งชี้ของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้การสนับสนุนยืนยันว่าตัวบ่งชี้ของปัจจัย 8 ด้าน ได้แก่ การสร้าง 
แรงจูงใจในการท างาน การเป็นสมาชิกที่ดี การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การสื่อสารและการแระสาน
งาน การใช้อ านาจอย่างถูกต้อง ความเชื่อมั่นและไว้วางใจกัน การสร้างชื่อเสียงที่ดีและเป็นที่รู้จัก และ 
ระบบการท างานที่ดี มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ร้อยละ 100  อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญยังได้เสนอแนะว่า ปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างานต้องควบคู่ 
ไปกับด้านความเต็มใจในการเป็นสมาชิกที่ดี และด้านระบบการท างานที่ดี ส่วนด้านความเชื่อมั่นและ 

                                                            
80ปรีชา จันทรมณี, "ตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ" (ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง. 
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ไว้วางใจกันนั้น ต้องให้ความส าคัญกัลป์องค์ประกอบของสมาชิกทุกคน การสร้างแรงจูงใจและ
ผู้บริหารควรเป็นตัวอย่าง ในด้านการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลที่ดี81 

อนุวัติ คูณแก้ว ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดการศึกษาของ 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของการจัดการศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน  
ผลการวิจัย พบว่า ตัวบง่ช้ี ความส าเร็จของการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการเป็นสมาชิก
ของประชาคมอาเซียน ได้จ านวนองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
และการพัฒนานักศึกษา ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  
และด้านการพัฒนาหลักสูตร ส่วนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ของการจัดการศึกษาของสถาบันอุดม ศึกษาเพื่อการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน พบว่า โมเดล 
การวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมาก 
ไปน้อย ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอนและ การพัฒนานักศึกษา ด้านการบริหารจัดการและ 
การพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์และด้านการพัฒนาหลักสูตร82 

เสมอมาศ ลิ้มจ าเริญ ได้ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานสากล และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  สามารถสรุปผลการวิจัยตามมาตรการในแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาสถาบัน ดังนี ้ 

1. มาตรการเชิงรุกเพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตรของคณะ  หรือสถาบัน สู่การรับรอง 
มาตรฐานสากล สรุปได้ว่า เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทั้ง 8 เกณฑ์ที่คณะหรือวิทยาลัยเลือกใช้  
มีลักษณะเฉพาะตัวที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ดังนี ้ 

1.1 เกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA เป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักหลักสูตรสามารถให้ 
การรับรองแก่หลักสูตรในทุกสาขาวิชา โดยมุ่งเน้นความสอดคล้องในการบริหารจัดการหลักสูตร
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1.2 เกณฑ์มาตรฐาน NASPAA เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการตรวจประเมินหลักสูตร 
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมุ่งเน้นด้านนโยบายและกิจการสาธารณะ รวมทั้งความหลากหลายของ
อาจารย์ และนักศึกษา 

                                                            
81จิตตานันท์ สุขสวัสดิ,์ "การวิเคราะห์ตัวบ่งช้ีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากร

ในสถานศึกษา" (ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชา 
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง. 

82อนุวัติ คูณแก้ว, "การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดการศึกษา ของสถาบัน 
อุดมศึกษาเพื่อการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน" (สาขาวิชาทดสอบ และวิจัยการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2556), บทคัดย่อ. 
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1.3 เกณฑ์มาตรฐาน AACSB เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการตรวจประเมินหลักสูตร  
ด้านบริหารธุรกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างนวัตกรรม ความผูกพันและ
ผลกระทบต่อสังคม 

1.4 เกณฑ์มาตรฐาน EQUIS เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการตรวจประเมินคณะที่มี 
การเรียนการสอนด้านการจัดการมากกว่าร้อยละ 50.0 โดยมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ ความมีจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ ความยั่งยืน และการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกในการบริหารจัดการคณะ  
ในทุก ๆ ด้าน 

1.5 เกณฑ์มาตรฐาน EPAS เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการตรวจประเมินหลักสูตร   
ด้านบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ ความมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความยั่งยืนและ   
การสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกของหลักสูตร 

1.6 เกณฑ์มาตรฐาน AMBA เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการตรวจประเมินหลักสูตร  
ด้านบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานสูงสุด  โดยสะท้อนถึงแนวโน้ม   
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในระดับบัณฑิตศึกษา 

1.7 เกณฑ์มาตรฐาน TedQual เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการตรวจประเมินหลักสูตร  
ด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นความเท่าเทียมกันของบุคคล การสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส 

1.8 เกณฑ์มาตรฐาน EdPEx เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการตรวจประเมินคณะ/สถาบัน   
โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของกระบวนการด าเนินงาน เพื่อความเป็นเลศิขององค์การ 

2. มาตรการสนับสนุนเชิงรุกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นสากลในทุกยุทธศาสตร์ 
ของสถาบัน สามารถสรุปผลการวิจัยแยกตามพันธกิจของสถาบัน ได้แก ่

2.1 การเรียนการสอน 
2.2 การวิจัย 
2.3 การบริการวิชาการ 
2.4 การบริหารจัดการ83 

อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ และคณะ ได้ศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา 
ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ใน 3 องค์ประกอบ คือ  
องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลการวิจัย พบว่า 1. องค์ประกอบ

                                                            
83เสมอมาศ ลิ้มจ าเริญ, การวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์

เชิงรุกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,  
2558), 267-68. 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพการจัด การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมมี 3 องค์ประกอบ  
9 ตัวบ่งชี้หลัก และ 171 ตัวบ่งชี้ย่อย องค์ประกอบหลักทั้งสามมีดังนี้ องค์ประกอบ ด้านปัจจัยน าเข้า  
มี 5 ตัวบ่งชี้หลัก 114 ตัวบ่งชี้ย่อย ได้แก่ คุณภาพของอาจารย์ 23 ตัว คุณภาพนิสิตนักศึกษา 18 ตัว  
คุณภาพของผู้บริหารหลักสูตร 12 ตัว คุณภาพของหลักสูตร 19 ตัว และคุณภาพของทรัพยากร 
สนับสนุนการเรียนรู้ 42 ตัว องค์ประกอบด้านกระบวนการ มี 2 ตัวบ่งชี้หลัก 32 ตัวบ่งชี้ย่อย ได้แก่ 
คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้  17 ตัว และคุณภาพของการบริหารจัดการ 15  ตัว  
ส่วนองค์ประกอบด้านผลผลิต มี 2 ตัวบ่งชี้หลัก 25 ตัวบ่งชี้ย่อย ได้แก่ คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต  
18 ตัว และคุณภาพของปริญญานิพนธ์ 7 ตัว ซึ่งตัวบ่งชี้ย่อย จ านวน 170 ตัว จาก 171 ตัว คิดเป็น  
ร้อยละ 99.41 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
ยกเว้น 1 ตัวคือ การมีระบบการให้บริการ ข้อแนะน าเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับที่ไม่สูงกว่า เกณฑ์ที่ 
ก าหนด 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีวิธีจัดการหลักสูตรต่างกัน มีความเห็นต่อตัวบ่งช้ีคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 9 ตัวบ่งชี้หลัก ไม่แตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิต8ิ4 

กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผู้น าของครูโรงเรียน 
มาตรฐานสากลโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. สร้าง และพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าของครูโรงเรียน 
มาตรฐานสากล 2. ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธโ์ครงสร้างเชิงเส้นตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า 
ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล และ 3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าของ
ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจัยพบว่า 1. ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ประกอบด้วย 68 ตัวบ่งชี้ จาก 3 องค์ประกอบหลัก 11 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ องค์ประกอบหลัก
ด้านคุณลักษณะของครู มี 3 องค์ประกอบย่อย 22 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบหลักด้าน พฤติกรรมของครูมี  
5 องค์ประกอบย่อย 27 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบหลักด้านความเป็นผู้น าของครู มี 3 องค์ประกอบ
ย่อย 19 ตัวบ่งชี้ 2. ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตัวบ่งชี้ 
ภาวะผู้น าของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่าง  
มีนัยส าคัญทางสถิต ิ3. ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าของครูโรงเรียน 

                                                            
84อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ และคณะ, "การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม " วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  41, 3 
(กรกฎาคม - กันยายน 2556): 115-132. 
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มาตรฐานสากล พบว่าตัวบ่งชี้ ภาวะผู้น าของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถ
จ าแนกกลุ่มครูที่มีภาวะผู้น าสูงจากกลุ่มครูที่มีภาวะผู้น า ต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0185 

จักรพงษ์ พร่องพรมราช สรุปผลการวิจัยว่า 1. การปฏิบัติการประกันคุณภาพของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก ลักษณะดังกล่าวนี้แตกต่างกันปานกลาง 2. ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดี ลักษณะดังกล่าวนี้ของแต่ละสถานศึกษา
แตกต่างกันน้อย 3. ตัวแปร ที่มีอิทธิพลต่อระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ระดับเจตคติของผู้อ านวยการโรงเรียนที่มีต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ระดับความรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับเจตคติของครูที่มีต่อ  
การประกันคุณภาพการศึกษาและระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของครู ตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้ อธิบายความแปรปรวน 
ของระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร้อยละ 68.00  
4. ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท ได้แก่ 
ระดับความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับความรับผิดชอบของครู ระดับความร่วมมือของผู้อ านวยการและบุคลากร 
ในโรงเรียน และระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแปร  
ทั้ง 5 ตัวนี้ อธิบายความแปรปรวนของระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานได้ร้อยละ 60.0086 

สุริยา ห้าวหาญ สรุปผลการวิจัยว่า องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ผู้บริหาร ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด คือ  
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
2. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา 
องค์ประกอบที่ 2 ครู ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด คือ 
1. ครูต้องมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและใช้วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

                                                            
85กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์, "การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล" 

(ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 
2558), บทคัดย่อ. 

86จักรพงษ์ พร่องพรมราช, "ตัวแปรที่ส่งผลระดับการปฏิบัติและคุณภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา " วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  10, 1 
(มกราคม - มีนาคม 2559): 41-55. 
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3. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
4. รู้จักใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ 
5. ให้นักเรียนได้รู้จักการสืบค้นข้อมูลจากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
องค์ประกอบที่ 3 นักเรียน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 5 ตัวช้ีวัด คือ 
1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้านหรือมีความสามารถพิเศษและมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยผ่านการประเมินระดับชาต ิ
2. สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในการสื่อสารได้ดี 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินการให้ส าเร็จอย่างเหมาะสม 
5. มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งของไทยและนานาชาติ  
องค์ประกอบที่ 4 แหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด คือ 
1. บริเวณอาคารสถานที่ รวมถึงห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 

บรรยากาศอบอุ่นและส่งเสริมให้นักเรียนอยากมาเรียน รักโรงเรยีน 
2. ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีปริมาณหนังสือ  

สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอเหมาะสมและมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน และ  
การค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

3. มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมิเดีย ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4. เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการ

เรียนรู้และสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด คือ 
1. ด าเนินการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
2 ประสานความช่วยเหลือและหรือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากร สถาบัน หน่วยงาน 

ด้านการศึกษา 
3. สามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัด

การศึกษา 
4. น าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 
องค์ประกอบที่ 6 เครือข่ายร่วมพัฒนา ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด คือ 
1. มีเครือข่ายสนับสนุนจากสมาคม ชมรม สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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2. มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา 
3. สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการให้ความรู้และบริการชุมชน และการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 7 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด คือ 
1. มีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ 
2. จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน 
3. น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
4. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับกิจกรรมในสถานศึกษาและผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา87 
เตือนใจ รักษาพงศ์ ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงาน 

วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า รูปแบบ  
การจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก  3 ประการ คือ  
1) ด้าน การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และการนิเทศ 
การสอน 2) ด้านกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การระบุความรู้ การพัฒนาความรู้  
การสร้างความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การเข้าถึงความรู้การแบ่งปันความรู้ และการเรียนรู้   
3) ด้านปัจจัยที่สนับสนุนให้การจัดการความรู้ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย ภาวะผู้น ากลยุทธ์ 
วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยี โครงสร้างและการวัดผล88 

ทรงพล เจริญค า ได้ศึกษา เรื่อง รูปแบบความเป็นเลิศโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ได้กล่าวถึง การบริหารอาคารสถานที่ หมายถึง การที่สถานศึกษาจัดด าเนินการให้อาคารเรียนและ
สถานที่ทุกแห่ง เช่น ห้องเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม สนามเด็กเล่น ฯลฯ สะอาดถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย  
อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง และจัดสถานที่ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมเหมาะสมทั้งเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าอาคาร เช่นชั้นวางหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายนิเทศ  
อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ รอบบริเวณสนามที่พักผ่อน สวนหย่อม หรือมุมกิจกรรมต่าง  ๆ อยู่ในสภาพดี  

                                                            
87สุริยา ห้าวหาญ, "รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10, 3 (เดือนกรกฎาคม - 
กันยายน 2559): 202-220.  

88เตือนใจ รักษาพงศ์, “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), บทคัดย่อ. 
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ปลอดภัย และมีความเพียงพอ มีระบบการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ มีระบบสาธารณูปโภค  
เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา อยู่ในสภาพใช้การได้ปลอดภัย มีระบบป้องกันอันตรายที่เตรียมพร้อมใช้  
ตลอดเวลา89   

ธนิก คุณเมธีกุล ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหารการศึกษาเพื่อ 
ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน พบว่า ตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหารการศึกษา จ านวน 44 ตัวชี้วัด 
ครอบคลุมองค์ประกอบ 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 7 ตัวบ่งชี้ 2) ด้านการวางแผน 
เชิงกลยุทธ์ 6 ตัวบ่งชี้ 3) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6 ตัวบ่งชี้ 4) ด้านการบริหารความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการ 5 ตัวบ่งชี้ 5) ด้านการจัดการสารสนเทศ 3 ตัวบ่งชี้ 6) ด้านการบริหารงานวิชาการ  
9 ตัวบ่งชี้ 7) ด้านการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ภายนอก 4 ตัวบ่งชี้ 8) ด้านการจัดการทางการเงิน  
2 ตัวบ่งช้ี90  

พิมพา ไชยตา ได้ศึกษา เรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหาร 
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลทางบวก
สูงสุดต่อความส าเร็จของการบริหารมากที่สุดคือ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รองลงมาเป็นอิทธิพลปัจจัย
พฤติกรรมของผู้บริหาร และปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรตามล าดับ โดยเฉพาะปัจจัยพฤติกรรมของ 
ผู้บริหาร ส่งผลส าเร็จในการบริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม91 

ค าแสง ทะลังสี ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพด้าน 
วิชาการ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พบว่า องค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์พิจารณาคุณภาพด้าน 
วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ด้านปัจจัยน าเข้าประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้  
94 เกณฑ์พิจารณา ดังนี้ องค์ประกอบ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ  
แก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพด้าน 
วิชาการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพด้านวิชาการดังกล่าว สามารถน าไปใช้ เป็นแนวทาง 

                                                            
89 ทรงพล เจริญค า, “รูปแบบความเป็นเลิศโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ 

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร, 2552), 146. 

90 ธนิก คุณเมธีกุล, “การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหารการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาเอกชน” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), บทคัดย่อ. 

91พิมพา ไชยตา, “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารโรงเรียน 
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (ดุษฎีนิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552), บทคัดย่อ. 
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ประกันคุณภาพภายในและใช้ในการควบคุมการประเมินคุณภาพด้านวิชาการตามกระบวนการประกัน 
คุณภาพการศึกษาสมควรที่รัฐบาลลาวและมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้น าผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของลาวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ต่อไป92 

ทิวัตถ์ ศรีด ารง ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ : การศึกษา 
ทฤษฎีฐานราก พบว่า 1) ลักษณะของโรงเรียนคุณภาพ คือ โรงเรียนที่ผู้บริหารมีภาวะผู้น าจัดการ 
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียนและผู้ปกครอง มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 2) เงื่อนไข 
การเป็นโรงเรียนคุณภาพ แยกเป็นเงื่อนไขภายในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีมี
มนุษยสัมพันธ์ มีความเด็ดขาด และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูมีความรักความสามัคคี รับผิดชอบและ  
ตระหนักในหน้าที่ 3) กระบวนการเกิดโรงเรียนคุณภาพ เกิดจากกระบวนการบริหารของผู้บริหาร  
การสร้างแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม 4) การด ารงอยู่ของการเป็นโรงเรียนคุณภาพ  
เกิดจากความตระหนักในหน้าที่และความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ ความผู้พันกับโรงเรียน การเอา  
ใจใส่ต่องานในหน้าที่การตรวจสอบและการพัฒนากระบวนการท างาน 5) ผลที่ตามมาจากการเป็น
โรงเรียนคุณภาพ คือ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน นักเรียนได้รับการพัฒนาบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  
มีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี 93 

บุณยกุล หัตถกี ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ  
โรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า 1) ด้านภาวะผู้น า ประกอบด้วย ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าทาง
วิชาการ และการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) ด้านการจัดการกระบวนการ ประกอบด้วย   
การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาชัดเจน และใช้
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง PDCA 3) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
ประกอบด้วย การใช้หลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนและ
ก าหนดวิสัยทัศน์ 4) ด้านการสร้างทีมงาน ประกอบด้วย การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การสร้าง 
บรรยากาศในการท างาน และการส่งเสริมการพัฒนาครู 5) ด้านการประเมินตนเอง ประกอบด้วย   
การประเมินผลสัมฤทธิ์ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพทางการศึกษา และ  

                                                            
92ค าแสง ทะลังสี , “การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพด้านวิชาการ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), บทคัดย่อ. 

93ทิวัตถ์ ศรีด ารง, “การบริหารสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ : การศึกษาทฤษฎี
ฐานราก” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน,ี 2556), บทคัดย่อ.  
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ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในการจัดการศึกษา 6) ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ประกอบด้วยการจัดการความรู้คู่คุณธรรมและทักษะชีวิต การสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และการสร้างความผู้พัน 7) ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน 
การใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน และการน าเทคโนโลยีมาให้บริการชุมชน94       

เบญจา ศิริผล ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ในโรงเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พบว่า ประเทศไทยใช้ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ตามยุทธศาสตร์กระบวนการงบประมาณที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหาร 
งบประมาณและสินทรัพย์ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา กระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น 
ผลงานตามยุทธศาสตร์ มีขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวางแผนและจัดท างบประมาณ  
พบแนวทางปฏิบัติ 23 ข้อ 2) การอนุมัติงบประมาณ พบแนวทางปฏิบัติ 7 ข้อ 3) การบริหารงบประมาณ  
พบแนวทางปฏิบัติ 43 ข้อ 4) การติดตามประเมินผล พบแนวทาง 14 ข้อ รูปแบบที่ได้มีคุณสมบัติ 
สู่ความเป็นเลิศ แนวทางที่ส าคัญคือ จะต้องมีการบริหารรายได้คิดค านวณต้นทุนทุกขั้นตอน 
สร้าง ความหลากหลายในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ เพื่อลดการผูกขาด แยกภารกิจประจ ากับ
ภารกิจตามนโยบายหลักของต้นสังกัดให้ชัดเจน และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน ลดการระดมทุน  
ลดการใช้ดุลยพินิจ บริหารด้วยความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้และมีเหตุผล นอกจากนี้การปฏิบัติ
ต้องยึดระเบียบที่ราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด95  

พระวิเชียร สีหาบุตร ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ 
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยในสังคมอนาคต ได้ข้อค้นพบด้านการบริหารวิชาการ ดังนี้  

ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสังคมอนาคต 1) ควรพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความ 
ต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิตโดยเน้นในภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ 2) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ 
เ น้ น ต ามขั้ น ตอน  Remembering Understanding Appling Analyzing Evaluating Creating  
3) ด้านการวัดผลประเมินผล ต้องเน้นศักยภาพหรือ Learning Outcomes  4) การเทียบโอนสามารถ 
เทียบโอนสหวิชา และประสบการณ์ 5) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ต้องยึดติด Model 
หรือ Formats แต่ให้ยึด Contents โดยใช้รูปแบบ R&D หรือ PAR 6) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

                                                            
94บุณยกุล หัตถกี, “รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 

ขนาดเล็ก” (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), บทคัดย่อ. 

95เบญจา ศิริผล , “รูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ในโรงเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” การศึกษาและการพัฒนาสังคม 10, 1 (2557): 223-234. 
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และเทคโนโลยี 7) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ต้องผ่าน Social network 8) การนิเทศ แนะแนว ต้องมี 
พี่เลี้ยงที่ปรึกษา 9) ระบบประกันคุณภาพต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 10) ด้านการส่งเสริมความรู้ 
ทางวิชาการ  

ด้านที่ 2 ด้านการเรียนการสอน ต้องเน้น Learning Outcomes ครูต้องลดบทบาทตัวเอง  
และท าหน้าที่เป็น Advisor , Co-Learner , Guide โดยเน้นการเรียนรู้แบบใหม่ ให้ทันยุค Digital 
Nature เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ให้มาก และครูต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยพัฒนาครูและ 
นักศึกษาในการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี และสามารถจัดท าหรือจัดหาสื่อเทคโนโลยี มาใช้ใน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ด้านที่ 4 ด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ และสามารถ
เทียบโอนผลการเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 96 

พิณสุดา สิริธรังศร ได้ ศึกษาวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเสนอต่อส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในส่วนของการบริหารจัดการสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน พบว่า 1) การบริหารวิชาการ จ าแนกเป็นด้านหลักสูตร จ านวน 8 สาระ ได้แก่ ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนขนาดใหญ่ สามารถพัฒนาหลักสูตรได้เอง  
แต่โรงเรียนขนาดเล็กยังต้องอาศัยความร่วมมือจากต้นสังกัดหรือเครือข่าย การจัดการเรียนการสอน 
ข้าราชการครูจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริง มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะ 
การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ที่มีอยู่ในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้มากขึ้น และการประเมินผล  
ครูมีหน้าที่ประเมินผลการเรียน ภายใต้การอนุมัติของสถานศึกษา โดย สามารถใช้วิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน ภาระงาน  
แฟ้มสะสมงาน และการใช้แบบทดสอบ 2) การบริหารงบประมาณ งบประมาณเพื่อการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐส่วนใหญ่ได้มาจากงบประมาณ และการบริจาคบางส่วนจากการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามบริบทและความสามารถ ของสถานศึกษางบประมาณรายหัว  
ที่ได้รับจัดสรรสถานศึกษาสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ได้อย่างคล่องตัว ทั้งด้าน  
การวางแผนการใช้งบประมาณ การควบคุมก ากับติดตาม การรายงานผลการใช้งบประมาณ รวมถึง  
ความสามารถในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 3) การบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา 

                                                            
96พระวิเชียร สีหาบุตร , “การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย 

มหามงกุฎชราวิทยาลัยในสังคมอนาคต” (วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 173-174.  
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ท าหน้าที่บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ในส่วนที่กฎหมายก าหนด อ านาจการบริหารบุคคลของ  
สถานศึกษาส่วนใหญ่ เช่น การพัฒนาครูและบุคลากร การสร้างขวัญก าลังใจ การพิจารณาความดี   
ความชอบ การโยกย้าย การเลื่อนและแต่งตั้ง การด าเนินงานทางวินัย การควบคุม ก ากับ ติดตาม  
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู การส่งเสริมด้าน  วิทยฐานะเพื่อความก้าวหน้าในด้านวิชาชีพ  
4) การบริหารทั่วไป มีการก ากับดูแล การวางแผน การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ การพัฒนา 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่พร้อมใช้ในกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การประสานงานกับชุมชน97 

วรกาญจน์ สุขสดเขียว ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น 
นิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ   
1) การบริหารงบประมาณสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 2) แนวการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เป็นนิติบุคคล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัย พบว่า 1. การบริหารงบประมาณ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก มากไปน้อยดังนี้ การตรวจสอบภายใน การบริหาร
สินทรัพย์ การก าหนดผลผลิตและการค านวณ ต้นทุนและการวางแผนงบประมาณ การรายงาน 
ทางการเงินและผลการด าเนินงาน และพบว่าอยู่ ในระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก 
ไปน้อยดังนี้ การจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ 2. แนวทาง 
การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล พบว่า  สถานศึกษาควรมีบุคลากร 
ที่มีความรู้ ความสามารถท าหน้าที่โดยตรงด้านการจัดท าบัญชี การรายงานทางการเงินและผล 
การด าเนินงาน การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ และด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง กรณีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ควรจัดระบบโดยก าหนดเครือข่ายการให้บริการความรู้ด้าน การจัดท าบัญชี การรายงานทางการเงิน 
และผลการด าเนินงาน การบริหารการเงินและควบคุม งบประมาณ ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบ 
จัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดท าเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่
เพื่อให้การช่วยเหลือ หรือจัดท ากลุ่มเครือข่าย ระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิติบุคคลขนาดเล็ก 

                                                            
97พิณสุดา สิริธรังศร , รายงานการวิจัยและพัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, เข้าถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561, เข้าถึงได้จาก www.dpu.ac.th/ces/ 
download.php?filename=1392026465.pdf. 
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ด้วยกันเอง และมีศูนย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการ บริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น 
นิติบุคคลให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น98 

สมรัฐ แก้วสังข์ ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย  
7 องค์ประกอบ คือ 1) บริหารทรัพยากรบุคคล มี 12 ตัวบ่งชี้ 2) บริหารงานวิชาการ มี 9 ตัวบ่งชี้  
3) บริหารแบบมืออาชีพ มี 8 ตัวบ่งช้ี 4) บริหารควบคุมคุณภาพ มี 7 ตัวบ่งช้ี 5) การบริหารเทคโนโลย ี
และนวัตกรรม มี 5 ตัวบ่งชี้ 6) การบริหารขวัญและก าลังใจ มี 5 ตัวบ่งชี้ 7) การบริหารการสื่อสาร  
มี 5 ตัวบ่งช้ี 99 

สุทธญาณ์ โอบอ้อม ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น คือ 1) ด้านการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ ตามความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล การฝึกอบรมขั้นศีล คือ ปรับแก้การแสดงออกของพฤติกรรมกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ  
พัฒนาจิตใจให้มีสภาวะอดทน ขั้นปัญญา คือ ชี้แนะให้เห็นพฤติกรรมที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า 
2) ด้านการศึกษา ได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้  
ความสามารถ ขั้นศีลคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย ระบบการศึกษา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาพฤติกรรม
จิตใจให้มี EQ ขั้นปัญญา คือ ให้มีการศึกษาเพิ่มเติม 3) ด้านการพัฒนา ขั้นศีล คือ ให้การบ่มเพาะ 
พฤติกรรมนิสัยที่ดีงาม ขั้นสมาธิ คือ ฝึกจิตใจให้เป็นไป ในทิศทางที่ควร ขั้นปัญญา คือ ส่งเสริมพัฒนา
ให้มีการศึกษาเพิ่มเติม ส่วนการพัฒนาศักยภาพ คือ  ด้านของความรู้ (knowledge) ด้านทักษะ  
(skills) และด้านคุณลักษณะ (attributes) ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน เป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ 
โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา100 

                                                            
98วรกาญจน สุขสดเขียว, “การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” (คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2556, บทคัดย่อ). 

99สมรัฐ แก้วสังข์, “องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), บทคัดย่อ.  

100สุทธญาณ์ โอบอ้อม, “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวพระพุทธศาสนา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสนตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2557), บทคัดย่อ. 
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โกวิทย์ หน่อศรีดา ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ 
คณะกรรมการและหน่วยงานทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า แนวทางการพัฒนาการ 
มีส่วนร่วมในการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษาสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้  1) การปรับวิสัยทัศน์ 
การบริหารของผู้บริหารให้มีทิศทางที่ชัดเจนและเปิดกว้าง  2) การจัดโครงสร้างการบริหารงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นแนวราบเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 3) กระบวนการสรรหาคณะบุคคลที่จะเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 4) การก าหนด
บทบาทหน้าที่ ภารกิจขององค์กรอย่างชัดเจน โดยมีกฎหมายรองรับ 5) การกระจายอ านาจสู่ 
สถานศึกษา โดยใช้หลักกระบวนการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 6) การจัดให้มีการอบรมสัมมนา
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและข้อมูลสารสนเทศแกบุ่คลากรทุกฝา่ยอย่างต่อเนื่อง 7) การให้ความส าคัญ 
เรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่น ๆ ของคณะกรรมการ101 

ช านาญ ทุมทุมา ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านวิชาการของ 
โรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า รูปแบบการจัดการด้านวิชาการ ประกอบด้วย 5 ด้านได้แก่ 1) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน 
ผลการเรียน 4) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 5) การพัฒนาแหล่งเรียนรู1้02 

อุดม ชูลีวรรณ ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียน 
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล พบว่า องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียน  
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากลประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ หลัก ดังนี้ 1) การน าองค์กร  
2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัดการวิเคราะห์และ 
การจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 7) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน น ารูปแบบ 
การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากลได้ 6 ระบบดังนี้ 
ระบบที่ 1 การน าองค์กรโดยต้องรู้และเข้าใจบริบทของโรงเรียนที่มีความท้าทาย เพื่อเป็นข้อมูลใน  
การก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ระบบที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนจะต้องน าวิสัยทัศน์มาด าเนินการ ในการวางแผนกลยุทธ์ไปสู่ความเป็นเลิศ ระบบที่ 3  
การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรตามความสามารถของผู้เรียนโดยรับฟัง  

                                                            
101โกวิทย์ หน่อศรีดา, “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการ 

และหน่วยงานทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา” (วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558). 

102ช านาญ ทุมทุมา, “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านวิชาการของโรงเรียน 
ขนาดเล็ก” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558), บทคัดย่อ. 
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ความคิดเห็นของผู้เรียน ระบบที่ 4 การวัด สารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อก าหนดตัวชี้วัด 
ความส าเร็จและวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานทุกระบบ ระบบที่ 5 การพัฒนาบุคลากรเป็นฐานในการ 
ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ ระบบที่ 6 ระบบการเรียน
การสอนเชื่องโยงกับระบบพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 103 

เกษม อุ่นมณีรัตน์ ได้ศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  
พบว่า มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 6 ด้าน 70 ตัวชี้วัด  
คือ 1) ด้านจัดการเรียนรู้ 2) ด้านบริหารและจัดการศึกษา 3) ด้านพัฒนาชุมชนและสร้างเครือข่าย 
พัฒนาการศึกษา 4) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 5) ด้านขวัญและก าลังใจ 6) ผู้บริหาร
สถานศึกษา ส าหรับแนวปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา มีแนวปฏิบัติ
ทั้งหมด 150 แนวทาง ได้แก่ ด้านจัดการเรียนรู้ 65 แนวทาง ด้านบริหารและจัดการศึกษา 27 แนวทาง  
ด้านพัฒนาชุมชนและสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษา18 แนวทาง ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
22 แนวทาง ด้านขวัญและก าลังใจ 5 แนวทาง ผู้บริหารสถานศึกษา 13 แนวทาง 104 

สุภาวดี ดวงจันทร์ และคณะ ได้ศึกษา เรื่อง รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของงานวิชาการ 
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้ พบว่า รูปแบบ 
การบริหารความเสี่ยงของงานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารหลักสูตร มี 4 ตัวแปร คือ 1) ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร 
สถานศึกษา  2) การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 3) การมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร และ  
4) การประเมินผลและการพัฒนา หลักสูตร องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน มี 4 ตัวแปร 
คือ 1) ความรู้ความสามารถของครูในการ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 2) วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 3) การใช้สื่อการสอน และ 4) การนิเทศการสอน และ องค์ประกอบที่ 3 งานวัด 
และประเมินผล มี 3 ตัวแปร คือ 1) การวางแผนการวัดผล และประเมินผลระดับสถานศึกษา   
2) การด าเนินการวัดผลและประเมินผลและ 3) การสรุปรายงานผล โดยทั้ง 3 องค์ประกอบมีการ 

                                                            
103อุดม ชูลีวรรณ, “รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่

ความเป็นเลิศระดับสากล” (วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558), บทคัดย่อ.  

104เกษม อุ่นมณีรัตน์, “แนวปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา” 
(วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2559), บทคัดย่อ. 
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บริหารความเสี่ยงด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอนได้แก่ 1) ระบุความเสี่ยง 2) ประเมินความเสี่ยง  
3) การจัดการความเสี่ยง และ 4) การสรุปและรายงานผล105 

ณัจฉริยาร์ พลสุลจริต ได้ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า 
องค์ประกอบ สุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) สมรรถนะ  
ผู้บริหาร 2) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 3) สมรรถนะของครู 4) คุณภาพของ
นักเรียน 5) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 6) รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน106 

ต่วนปาตีฮะ หัวเมือง ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 พบว่า องค์ประกอบการบริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 ประกอบด้วย   
10 องค์ประกอบ คือ 1) การพัฒนาผู้น าในการบริหารจัดการโรงเรียน 2) การส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อ 
การเรียนการสอน 3) การส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู 4) การพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพองค์กร 6) การจัดการเครือข่ายและ 
การประชาสัมพันธ์ 7) การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 8) การพัฒนาทักษะทางภาษาและอาชีพ  
9) การพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 10) ส่วนแนวทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 ประกอยด้วย  
5 ยุทธศาสตร์  351 แนวทาง ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาการบริหารจัดการ ประกอบด้วย  
110 แนวทาง ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย  
21 แนวทาง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ประกอบด้วย 54 แนวทาง ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ประกอบด้วย 76 แนวทาง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน ประกอบด้วย 90 แนวทาง 107 

                                                            
105สุภาวดี ดวงจันทร์, เรชา ชูสุวรรณ, ชวลิต เกิดทิพย์ และนิเลาะ แวอุเซ็ง, “รูปแบบ 

การบริหารความเสี่ยงของงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้” เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้   
3, 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559): 35-51. 

106ณัจฉริยาร์ พลสุลจริต, “สุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560),  
บทคัดย่อ.  

107ต่วนปาตีฮะ หัวเมือง, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560), บทคัดย่อ. 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ก าหนดให้ 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการปกครองดูแล
บ ารุงรักษาใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย  
วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของสถานศึกษา ตลอดทั้งให้มีระบบ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคลองกับหลัก การศึกษา  
แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและ  หน่วยงานของรัฐ 
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอกการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้ 1) ตรงตาม 
วัตถุประสงค์ กล่าวคือ ตองบริหารงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2) ตรงตามเงื่อนไขและ หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน สูงสุด แกนักเรียน  
3) ใช้งบประมาณได้ทันตามเวลาในแต่ละงานโครงการ โดยใช้หลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน  
4) ใช้งบประมาณถูกตอ้งตามระเบียบ การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา108 

 
วิจัยต่างประเทศ 

คาเลฟ และ รีด ( Kalef and Reid) ได้ศึกษา เรื่อง กิจกรรมที่เป็นเลิศ : การวิเคราะห์ 
ตัวบ่งชี้คุณภาพของการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนในโรงเรียนความพิการทางกายภาพ โดยมี 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณภาพของการศึกษา การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน 
ในโรงเรียนความพิการทางกายภาพ เพื่อตรวจสอบระหว่างเพื่อนกับเพื่อนของนักเรียนที่มี ความพิการ 
ทางกายภาพ โดยออกแบบการทดลองผลกระทบของการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนในนักเรียนที่มี  
ความพิการทางร่างกาย ออกเป็น 2 ประเภท คือ เก็บข้อมูลเป็นกลุ่ม 5 กลุ่มและเก็บข้อมูลรายบุคคล 
10 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า การประเมินแบบกลุ่มและการประเมินแบบรายบุคคลได้ผล  เชิงบวก 
ส าหรับการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน ผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรจัดการเรียนการสอนรูปแบบเพื่อนสอน
เพื่อน ให้เร็วขึ้นกว่าที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส าหรับตังบ่งชี้คุณภาพของมีค านิยามที่ชั ดเจน และ  

                                                            
108กระทรวงศึกษาธิการ, “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระกรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120, ตอนที่ 62 ก. 
(6 กรกฎาคม 2546): 30. 
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มีความหมายที่แน่นอน ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดบางอย่าง เช่น การท าความเข้าของตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ของเกณฑ์การประเมิน ความต่อเน่ืองในการประเมินและการแก้ไขปัญหาของตัวบ่งช้ีคุณภาพ109 

เจียนนีนี่ ( Giannini) ได้ศึกษาเรื่องการจัดระเบียบองค์กรและคุณภาพทางการศึกษา 
ในโรงเรียน พบว่า วิธีการที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์องค์การทางการศึกษา หรือสถาบัน  
ทางการศึกษา โดยตั้งค าถามเบื้องต้นว่าด้วยเรื่องจุดแข็งของโรงเรียนคืออะไร และโรงเรียนมีวิธีการ  
น าเสนอจุดแข็งจุดอ่อนให้ตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนในเขตบริการ 
วิธีการท างานร่วมกับระหว่างสถาบันการศึกษา แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาและอุปสรรค 
ในการสื่อสารกันระหว่างสถานบันทางการศึกษา การจัดท าแผนการพัฒนา โดยการฝึกอบรมตาม
บริบทของสถาบันทางการศึกษา110 

ไลลา (Laila) ได้ศึกษาเรื่อง โรงเรียนที่มีประสิทธิผล : บทบาทของผู้น าด้านประสิทธิผล 
ของโรงเรียน การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบปัญหาที่ก าลังก่อให้เกิดความกังวลอย่างรุนแรง
ในระบบการศึกษาในซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงเรียนของรัฐ  เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัย 
ที่ช่วยป้องกันประสิทธิภาพและเพื่อให้ค าแนะน าด้านนโยบายที่เชื่อถือได้เพื่อยกระดับคุณภาพของ
การศึกษาของซาอุดีอาระเบีย และท าให้มั่นใจได้ว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยนี้  
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงเรียนด้วยการสร้างกรอบงานที่ครอบคลุมซึ่งจะช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใด 
ความพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิผลให้ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวและสิ่งที่ส่งเสริมหรือขัดขวาง  
การปรับปรุงโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 
ผู้วิจัยใช้วิธีการส ารวจโดยมีตัวอย่างครู 179 คนและผู้น าโรงเรียน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วยแบบสอบถาม(ข้อมูลเชิงปริมาณ) และการสัมภาษณ์ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)  ผู้น าโรงเรียน
ได้รับการสัมภาษณ์ การส ารวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นส าคัญบางอย่างที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผล 
ในโรงเรียนของรัฐซาอุฯ ปรากฏว่าปัญหาหลักที่โรงเรียนของรัฐต้องเผชิญคือการขาดหลักปัจจัย 
ที่ท าให้ประสิทธิผลคือ ผู้น าที่มีประสิทธิผลครูที่มีประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการหาค าตอบส าหรับค าถามที่ว่าโรงเรียนเหล่านี้สามารถปรับปรุงให้มี  
ประสิทธิภาพได้อย่างไร ผลการวิจัยมีผลต่อการวิจัยเกี่ยวกับการได้มาซึ่งความรู้และประสบการณ์ด้าน 
ประสิทธิผลของโรงเรียนและเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อในสาขานี้  นอกจากนี้การตระหนักถึง

                                                            
109Laura Kalef and Greg Reid, "Evidence-Based Practice: A Quality Indicator 

Analysis of Peer-Tutoring in Adapted Physical Education" ELSEVIER. Research in 
Developmental Disabilities 34 (2013): 2514. 

110Marco Giannini, "Organization and Quality in School Education" ELSEVIER. 
Procedia-Social Behaviorol Sciences 174 (2015): 1735. 
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ปัจจัยหลักที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนจะเป็นประโยชน์อย่างมากและให้ผลสะท้อนแก่ผู้ที่สนใจ  
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงเรียน การส ารวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นส าคัญบางอย่างที่อาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในโรงเรียนของรัฐซาอุฯ ปรากฏว่าปัญหาหลักที่โรงเรียนของรัฐต้องเผชิญคือ
การขาดหลักปัจจัยที่ท าให้ประสิทธิผลคือผู้น าที่มีประสิทธิผลครูที่มีประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อม 
ที่มีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการหาค าตอบส าหรับค าถามที่ว่าโรงเรียนเหล่านี้  
สามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ผลการวิจัยมีผลต่อการวิจัยเกี่ยวกับการได้มาซึ่งความรู้
และประสบการณ์ด้านประสิทธิผลของโรงเรียนและเป็นพื้นฐานส าหรับการศึ กษาต่อในสาขานี้  
นอกจากนี้การตระหนักถึงปัจจัยหลักที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนจะเป็นประโยชน์อย่างมากและ  
ให้ผลสะท้อนแก่ผู้ที่สนใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงเรียน การส ารวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึง
ประเด็นส าคัญบางอย่างที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในโรงเรียนของรัฐซาอุฯ ปรากฏว่าปัญหาหลัก 
ที่โรงเรียนของรัฐต้องเผชิญคือการขาดหลักปัจจัยที่ท าให้ประสิทธิผลคือผู้น าที่มีประสิทธิผลครูที่มี  
ประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการหาค าตอบ
ส าหรับค าถามที่ว่าโรงเรียนเหล่านี้สามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ผลการวิจัยมีผลต่อ 
การวิจัยเกี่ยวกับการได้มาซึ่งความรู้และประสบการณ์ด้านประสิทธิผลของโรงเรียนและเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการศึกษาต่อในสาขานี้ นอกจากนี้การตระหนักถึงปัจจัยหลักที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
จะเป็นประโยชน์อย่างมากและให้ผลสะท้อนแก่ผู้ที่สนใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงเรียน111 

บิจ (Bij) ได้ศึกษา เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ การประเมินตนเอง 
ระดับมัธยมศึกษาใน เนเธอแลนด์ ในประเทศที่มีโครงสร้างและหลักธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นการ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและการตอบรับนโยบายที่ดีของทีมบริหารในโรงเรียนในหลายทศวรรษ  
ที่ผ่านมา โรงเรียนที่ใช้ระบบการประเมินตนเองจะมีส่วนกระตุ้นให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้น อย่างไร 
ก็ตามการจะท างานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมั่นใจนั้นมีความเชื่อมโยงกับการประเมินตนเองเป็นส าคัญ   
อาทิเช่น เราสามารถท าวิจัยหรือวางกรอบแผนงานควบคู่ไปกับการบอกเนื้อหาและกระบวนการต่าง ๆ 
ของ SSE  การประเมินเพื่อให้มีคุณภาพในโรงเรียน  ซึ่งพวกเราสามารถดูต้นแบบ SSE ที่เป็นโครงการ
และมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน เนเธอแลนด์ ก าลังโปรโมตแนวคิดนี้ว่าจะท า 
ให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียน 79 แห่ง ในเนเธอแลนด์ ได้เข้าร่วมโครงการ อย่างไร 
ก็ตามการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาที่ดีนั้น ต้องอาศัยความสมดุลทั้งปัจจัยภายในและภายนอกใน  
การใช้กระบวนการ SSE ในอนาคตอาจมีงานวิจัยเพิ่มเติมในด้านกระบวนการและเนื้อหาของ SSE ว่า 
จามารถใช้ได้จริงหรือมีผลกระทบด้านใดบ้างของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา นับตั้งแต่ปี 1980 

                                                            
111Alammar Laila, "The Effective School : The Role of the Leaders in School 

Effectiveness" Educational Research and Reviews 10, 6 (2015): 695. 
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นโยบายทางการศึกษาของประเทศในฝั่งตะวันตกมีจุดประสงค์ที่จะผลักดันระบบการศึกษาให้ดีขึ้น  
และมีความอิสระในการพัฒนาโรงเรียนในด้านคุณภาพ ทีมบริหารของโรงเรียนสามารถจัดรูปแบบ 
การเรียนการสอนให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา และในการพัฒนานั้น 
ยังต้องอาศัยความร่วมมือของ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง สามารถจ าแนกแนวทางสู่ความส าเร็จได้คือ 
จะต้องมีเกณฑ์และเครื่องมือในการวัดและประเมินผลและต้องเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการ 
ประเมินตนเองเพื่อพัฒนาก่อนจึงค่อยประเมินในแง่ของการตัดสินตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อมองย้อนไป 
พวกเราสามารถรวมระบบ SSC เพื่อใช้ในการดูแลนักเรียนก่อนจะถูกประเมินต่อในระบบ SSE เพื่อให้ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด SSC นั้นได้ถูกออกแบบและศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษารวมทั้ง 
การปรึกษากับคณะครูและผู้ทรงคุณวุฒิในโรงเรียนได้มีการยอมรับกันอย่างแพร่หลายเป็นเวลานาน  
ในระบบนี้ในการแนะแนวให้กับนักเรียน เช่น การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม เรียนเพื่อ
บรรลุจุดมุ่งหมาย การให้นักเรียนมีส่วนร่วมประยุกต์ใช้หลักสูตร และมีความพอเพียง สามารถยืดหยุ่น 
และปรับใช้ตามความเหมาะสมในโรงเรียน ผลักดันให้ SSC เป็นระบบพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา SSC ควรถูกผลักดันเข้าไปเพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งอาจมีผลกระทบในด้านใดบ้าง 
น้ันก็ต้องท างานวิจัยกันต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจ มีนักวิทยาศาสตร์และนักการศึกษาเข้ามา
ดูแลระบบ SSC อย่างรัดกุม แต่ในงานวิจัยนี้ก็คาดว่าจะประสบปัญหาในเรื่องขนาดของโรงเรียน 
ที่แตกต่างกัน รวมทั้งระบบที่หลาย ๆ คน ยังมองว่ายากและซับซ้อน จึงต้องเปิดโอกาสให้ทุก ๆ ฝ่าย 
ได้เข้ามาหารือและช่วยกันพัฒนาระบบนี้ 

ท้ายที่สุด นโยบายนี้จะเป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลเนเธอแลนด์ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  
แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีข้อโต้แย้งว่าในการปฏิบัติจริงจะท าได้ดีเพียงใด เพราะจะเจอปัญหาหลัก ๆ  
คือ ขนาดของโรงเรียน สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ต่าง ๆ ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติยังคงถูกคาดหวัง 
ในโรงเรียนระดับชั้นน าเพราะพร้อมลงทุนในการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้มี
คุณภาพที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

SSC = การแนะแนวและประเมินนักเรียนเพื่อพัฒนา 
SSE = การประเมินเพื่อตัดสินจากตัวนักเรียน112 

ทอท (Taut) ได้ศึกษา เรื่อง การสังเกตคุณภาพการเรียนการสอนในบริบทของการประเมิน 
สถานศึกษา โดยใช้เครื่องมือในการสังเกตคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ การวิจัย  
และการประเมินบริบทของโรงเรียน หลักของการประเมินคือใช้ผลจากการสังเกต มาพัฒนา  
การจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกต ไม่สอดคล้องกับรูปแบบ  

                                                            
112T. van der Bij, "Improving the Quality of Education through Self-Evaluation in 

Dutch Secondary Schools" ELSEVIER. studies in Educational Evaluation 49 (2016): 42. 
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ตามกฎเกณฑ์เดิมที่เคยปฏิบัติมา แต่พบว่า สามารถสะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับรูปแบบปัจจัย 5 อย่าง ที่มี 
ความแตกต่างกัน คือ การจัดการปฐมนิเทศนักเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้  และการประเมินผล
ในชั้นเรียนของครูผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวชี้วัด และตัวแทนผู้สังเกต เป็นปัจจัยที่จะท าให้เกิด  
ข้อผิดพลาดได้ ซึ่งความเหมาะสมระหว่างผู้สังเกตกับตัวชี้ อยู่ที่ ผู้สังเกต 2-3 คน ต่อการประเมิน  
5-10 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ส าคัญและเกิดประโยชน์สูงสุดคือตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพของการประเมินนั้น113 

เบอร์สามิน (Bersamin) ได้ศึกษา เรื่อง การวัดความส าเร็จ: การออกแบบการประเมิน 
และแนวทางการประเมินผลกระทบโรงเรียนจากศูนย์สุขภาพ พบว่า นับตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนตาม
ศูนย์สุขภาพ (SBHCs) 45 ปี ที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้พยายามวัดผลกระทบที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและ
กระทบต่อการวิจัย และการประเมินผล คือ การเจริญเติบโตของคนในชุมชน การเลือกการตัดสินใจ  
ด้วยตนเอง ความมั่นใจในตนเอง การย้ายถิ่นฐาน การใช้วิธีการแปลกใหม่ เช่น การด าเนินการที่ให้เด็ก
ช่วยสุขภาพจิตในเด็กและผู้ใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลทางวิชาการ  จากการศึกษาค้นคว้า 
วรรณกรรมพบว่า การศึกษาการประเมินผล SBHC มีการสรุปผลหลากหลายด้าน ได้ข้อสรุปว่า  
ผลกระทบนั้นขึ้นอยู่กับความแตกต่างของประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย, ระยะเวลาการศึกษา, ระเบียบ
วิธีการและเกณฑ์การวัด ในภาพรวม ปรากฏผลกระทบของ SBHCs ด้านสุขภาพของเด็กและผู้ใหญ่  
จากการตรวจสอบความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและโรงเรียนที่เฉพาะเจาะจง เป็นลักษณะของ
บุคคลของ SBHC ปัจจัยที่ส่งผลออกความคิดเห็นเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียน,  
วิธีการให้คะแนน, การเชื่อมโยงข้อมูล, และการท างานร่วมกันนี้จะท าให้การประเมินผล SBHC  
ที่ไม่ขัดแย้งกันและสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในศูนย์สุขภาพชุมชน114 

อัลลัน และ โรเจอร์ (Allan and Roger) ได้น าเสนอแนวคิดซึ่งได้จากการศึกษาการวิจัย  
กล่าวว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจ าเป็น ต องอาศัยองค์ประกอบ ด้านปัจจัยตัวป้อนด้าน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ได้แก่ 1) ด้านคณาจารย์ 2) สิ่งเอื้ออ านวยความสะดวก 
3) วัสดุอุปกรณ์ 4) การสอน 5) ผลสัมฤทธิ์ 6) การจัดการและการควบคุมคุณภาพ 7) นิสิต/นักศึกษา  
แต่ละองค์ประกอบ มีตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา ในส่วนของด้านสิ่งเอื้ออ านวย ความสะดวก และ วัสดุ 
อุปกรณ์ ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องอาศัยวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาที่มีจ านวนเพียงพอ
และเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา การสร้างบรรยากาศที่กระตุน การเรียนรู หองสมุดและการบริการ  

                                                            
113Sandy Taut, "Observing Instructional Quality in the Context of School 

Evaluation" ELSEVIER. Leaning and Instruction 46 (2016): 45. 
114Melina Bersamin, "Measuring Success : Evalution Designs and Appoaches 

to Assessing the Impact of School-Based Health Centers," ELSEVIER. Journal of 
Adolescent 58 (2016): 3. 
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จ านวนหนังสือ วารสาร ขนาดห้องสมุด และจ านวนที่นั่งเพื่อการศึกษาค้นคว้า หองปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ทางการศึกษาอยู่ในสภาพที่ดีพอเพียงต่อจ านวนนักเรียนและใช้ได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึง
ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ด้วย115 

เฟร็ด และ อันลัน (Fred and Allan) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า  
ลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล มี 7 ลักษณะ ดังนี้ 1) มีสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบและ 
ปลอดภัย 2) พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน 3) มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 4) มีบรรยากาศความ 
คาดหวังที่สูง 5) ทุมเทเวลาในการท างาน 6) มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
7) ผู้ปกครองช่วยเหลือสนับสนุนพันธกิจของโรงเรียนจนเกิดความส าเร็จ116 

บราวน์ (Brown) ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกับการรับรู้ 
พฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งงานกับภาวะผู้น าแบบมุ่งคนของผู้บริหาร พบว่า การให้รางวัลตาม  
สถานการณ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของผู้น าแบบมุ่งงาน มีความสัมพันธ์กันกับผู้น าแบบมุ่งคน ส่วนภาวะ 
ผู้น าแบบไม่ใช่ผู้น า มีความสัมพันธ์กับผู้น าแบบมุ่งงาน และพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งคนมีความ 
แปรปรวนมากที่สุดต่อความผู้พันองค์การด้านจิตใจ แปรปรวนในระดับน้อยต่อความผูกพันองค์การ  
ด้านบรรทัดฐาน และไม่แปรปรวนต่อองค์การด้านการคงอยู่ ส่วนพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งงานมี
ความสัมพันธ์น้อยกับความผูกพันต่อองค์การทุกองค์ประกอบ 117 

วากเนอร์ (Wagner) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและความก้าวหน้าทางอาชีพของครูบรรจุใหม่  
พบว่า แรงจูงใจภายในของครูมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในการสอน ส่วนตัวแปรในด้าน
แรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ การสนับสนุนของผู้บริหาร ธรรมชาติของงาน และความสัมพันธ์กับ  
เพื่อนร่วมงาน จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ปฏิกิริยาระหว่างแรงจูงใจ และกิจกรรมพัฒนาอาชีพ  
กับบรรยากาศการท างาน มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและทางลบ118 

                                                            
115Allan Ashworth and Roger C. Harvey, Assessing Quality in Further and 

Higher Education (London: Jessica Kingsley Publishers, 1994), 4-7.   
116 Lunenburg Fred and Ornstein Allan C., Education Administration: 

Concepts and Practice, 2nd ed. (New York: Wadsworth Publishing Company, 1996), 348.  
117Barbara B. Brown, “ Employees’ Organizational Commitment and Their 

Perceptions of Supervisors’ Relations-Oriented and Task-Oriented Leadership 
Behaviors.” (Ph.D. dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, 2003), 
abstract. 

118 Brigid Dary Wagner, “ Motivation and professional growth in early 
childhood teachers” (Ph.D. dissertation, University of Rochester, 2006), abstract. 
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ฟรอสท์และคณะ (Frost and Others) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ด้วยความสัมพันธ์กันของฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน พบว่า ผลจากการร่วมมือกันของ  
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน ด้านการจัดหลักสูตรที่อ้างอิงประสบการณ์ การเรียนรู้แบบกลุ่ม  
การบริการทางการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และประสบความส าเร็จมากขึ้น119 

ซานเทียโก วาร์กัส (Santiago-Vargas) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนรู้ 
และความสัมพันธ์กันของผู้บริหารงานวิชาการและผู้บริหารงานกิจการนักเรียน พบว่า ผู้บริหารงาน
วิชาการและผู้บริหารงานกิจการนักเรียน มีส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย 
แต่ปัญหาของการท างานร่วมกันคือการขาดความร่วมมือกันและขาดการประสานงานกันในการ  
ตัดสินใจหรือการวางนโยบายต่าง ๆ ซึ่งส่งผลเสียต่อการพัฒนานักเรียน ดังนั้น ในการปฏิบัติงาน 
ทั้งสองฝ่ายจึงควรร่วมมือกันปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน120 

มูดาสเซอร์ (Mudassir) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสภาพแวดล้อมของโรงเรียนต่อผล 
การปฏิบัติงานทางการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ของประเทศมาเลเซีย พบว่า นักเรียน 
ในโรงเรียนที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ มีครูและสภาพแวดล้อมที่ดี มีประสิทธิภาพดีกว่า
นักเรียนในโรงเรียนที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกน้อยกว่า และครูและสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมที่เอื้อต่อ  
การจัดการศึกษา121 

ซาเล และอัลคาร์นี (Saleh and Alqarni) ได้ศึกษาเรื่อง การเชื่อมโยงสุขภาพองค์การ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเมือง Jeddah กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า โรงเรียน
เอกชนมีบรรยากาศที่ดีว่าโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของ  
นักเรียนและสร้างความส าเร็จทางวิชาการให้เกิดขึ้นได้ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมขององค์การ 
ให้ดีขึ้น122 

                                                            
119Robert A. Frost and Others, “ Enhancing Student Leaning with Academic 

and Student Affairs Collaboration” Community College Enterprise 16, 1 (2010): 37-51. 
120Mayra E. Santiago-Vargas, “The Relationship of Mental Models to Leaning 

and Partnerships between Academic and Student Affairs Deans in Puerto Rican 
Undergraduate Education” (Ph.D. Dissertation, Walden University, 2010), 45. 

121 I. B. Mudassir, “ The Influence of School Environment on Academic 
Performance of Secondary School to Students in Kuala Terengganu”  The American 
Journal of Innovative Research and Applied Sciences 1, 6 (2015): 203-209. 

122Y. Saleh Ali Alqarni, “ Linking Organizational Health in Jeddah Secondary 
School to Students’ Academic Achievement”  Educational Research and Reviews  
11, 7 (2016): 328-338.  
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สเปนเลอร์ (Spengler) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานด้านการเงินของโรงเรียน  
(โรงเรียนในแถบแอฟริกาใต้) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความสนใจในการบริหารการศึกษาและ
การบริหารด้านการเงินควบคู่กันไป เพราะการบริหารงานทั้งสองส่วนนี้ ไม่อาจแยกออกจากกันได้  
ผู้บริหารไม่ได้ใช้แค่ทักษะด้านการบริหารงานเท่านั้น แต่มีความจ าเป็นต้องบริหารทรัพยากรด้วย 
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ได้รับการคาดหวังว่า ผู้บริหารงานของโรงเรียนในอนาคตจะต้ องมีความรู้   
ความสามารถในด้านการบริหารการเงิน ส าหรับแนวทางในการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพนั้น 
จ าเป็นต้องเอาใจใส่กับทุกองค์ประกอบ ร่วมทั้งองค์ประกอบย่อย การจัดสรรงบประมาณนับเป็น  
องค์ประกอบย่อยที่ส าคัญ นับตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมาย school act of 1996 การบริหาร 
ด้านการเงินของโรงเรียนได้กลายเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งของระบบการบริหารโรงเรียน  
ในปัจจุบัน 123 

ลอว์เลอร์ (Lawler) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง พบว่า ความสัมพันธ์ 
ระหว่างผู้คนและองค์กรที่พวกเขาท างานอยู่นั้นเปลี่ยนไป องค์กร ไม่สามารถให้ความมั่นคงในการงาน
และเส้นทางอาชีพที่พวกเขาเคยท าได้ ดังนั้นบุคลากรในองค์กรต้องสร้างความสัมพันธ์ใหม่  ๆ  
ให้เกิดขึ้นและจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การให้รางวัล เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานและทักษะ 
ในรูปแบบต่าง ๆ จะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพ 124 

 
  

                                                            
123Spengler, Josephus Johannes, Guidelines for the financial management 

of schools (Afrikaans text, South Africa), เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.education.gov.uk/schools/adminandfinance/financail management. 

124Edward E. Lawler, III, Creating high performance organization, เข้าถึงเมื่อ 
10 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก ttps://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10384111 
05050304. 

http://www.education.gov.uk/schools/adminandfinance/financail
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สรุป 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า แนวคิดทฤษฎีซึ่งผู้วิจัยใช้เป็นกรอบ  
แนวคิดในการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน 
มัธยมศึกษา โดยการน าแนวทางของงานประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นตามกฎกระทรวงว่าด้วย   
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดให้โรงเรียนจะต้องประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงาน  
ต้นสังกัด และประเมินคุณภาพภายนอก จากบุคคลภายนอก ขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ก าหนด มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐาน
การศึกษาระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาปฏิบัติ   
โดยมีเป้าหมายที่คุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียมกันทั้งประเทศ นอกจากนี้โรงเรียนมัธยมศึกษายังต้อง  
รับการประเมินโครงการต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ได้ก าหนดออกมาในแต่ละปี ประกอบกับ ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการขอเลื่อน  
วิทยฐานะที่สูงขึ้น โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จ 
เป็นที่ประจักษ์ ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ส่งผลให้โรงเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อขอรับรางวัลจ านวนมาก จากการประมวลผล 
ของการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาต้องพบเจอกันในการบริหาร 
จัดการศึกษา ได้แก่ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน เกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอก  
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติตามมาตรฐานสากล เกณฑ์การประเมินคุณภาพเพื่อรับรางวัลตามที่  
ก.ค.ศ.ก าหนด และเกณฑ์การประเมินผลงานดีเด่นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์  
การประเมินคุณภาพ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาวิเคราะห์ และจ าแนกว่า  
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ เกณฑ์ใดที่มีความสอดคล้องกัน และเกณฑ์ใดที่มี  
ความแตกต่างกัน และหาแนวทางพัฒนางานในโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อไป 
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บทที่ 3 

การด าเนินการวิจัย 
 
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน 

มัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับ  
ตัวบ่งชี้ร่วม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ประเภทงานวิจัยเชิงส ารวจ 
(survey research) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัย ดังน้ี 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 
 

เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอน 
ด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยมีกระบวนการและวิธีการวิจัย ดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 

ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยโดยเริ่มต้นจากการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความจ าเป็น 
ของการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จากเอกสาร ต ารา บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ เพื่อก าหนดกรอบ
แนวคิดทางทฤษฎีส าหรับการวิจัย เสนอโครงร่างการวิจัยตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้เสนอแนะแก้ไข
เพื่อขออนุมัติโครงการวิจัยต่อไป  

 
ขั้นตอนที่ 2 การด าเนนิการวิจัย 

การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัยเปน็ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  

เพื่อทราบตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัยก าหนดวิธีการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  
และน าผลการวิเคราะห์เอกสาร (document analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา(content analysis) 
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ที่เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 

1.2 น าแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ที่ได้รับค าแนะน าจาก 
อาจารย์ที่ปรึกษา เตรียมไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (purposive 
sampling) ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ คือ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดยการ 
ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันที่หน่วยงานทางการศึกษาจัดขึ้น เช่น กระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ส านักงานส่งเสริม 
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
แข่งขันด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 น าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับประชากร (Population) คือ โรงเรียน 

มัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ  
หลายขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยก าหนดให้ภาคเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 1 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จาก 4 ภาค และสุ่มตัวอย่างขั้นที่ 2  เลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) ตามขนาด 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และ 
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดโรงเรียนละ 4 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 16 โรงเรียน จากทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย  

2.2 วิเคราะห์ข้อมูล โดยแจกแจงความถี่ ( frequency) เพื่อหาตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีความสอดคล้องกัน และที่มีความแตกต่างกัน 

2.3 สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ร่วม เพื่อจ าแนกตัวบ่งชี้ร่วมตามภาระงานการบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  

2.4 น าข้อมูลที่สังเคราะห์ได้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ยืนยัน 
ผลการจ าแนกตัวบ่งชี้ร่วมตามภาระงานการบริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และ การบริหารงานทั่วไป 

ขั้นที่ 3 หาแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม  
โดยน าตัวบ่งชี้ที่ได้จากขั้นที่ 2 มาตรวจสอบและหาแนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา ด้วยวิธีดังต่อไปนี้   

3.1 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
จ านวน 7 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน พิจารณาถึงแนวทาง  
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  



 87 

 

3.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) การแจกแจงความถี่  
(frequency) เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพของโรงเรียน 
มัธยมศึกษา ที่มีความสอดคล้องกัน และที่มีความแตกต่างกัน ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญท่านเดิม จ านวน  
5 ท่าน เพื่อยืนยันถึงความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ ของแนวทาง 
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

3.3 สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีร่วมของ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา และมีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงาน  
โรงเรียนมัธยมศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป  

 
จากรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปได้ ดังแผนภูมิที่ 4  

ขั้นการวิจัย  ขั้นการด าเนินการวิจัย  ผลลัพธ์ 

 
ขั้นที่ 1 

การวิเคราะห์เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

 1.ศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยวิเคราะห์
เอกสาร เนื้อหา (content analysis) 
2.สร้างแบบสอบถามเชิงส ารวจ เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) 
  

 แบบสอบถามเชิงส ารวจ
แบบตรวจสอบรายการ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

   
 

  

 
ขั้นที่ 2 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 1.เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 16 โรงเรียน  
2.วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ (frequency) 
3.สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ร่วม 
4.น าข้อมูลไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนยืนยันความ
ถูกต้อง 

  
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาในโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

   
 

  

 
ขั้นที่ 3 

หาแนวทางการพัฒนางาน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

 1.สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาที่เชี่ยวชาญ 
จ านวน 7 คน 
2.วิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนางานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
3.น าข้อมูลไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมจ านวน 
5 คนเพื่อยืนยันความถูกต้อง เหมาะสม 
3.สังเคราะห์แนวทางพัฒนางาน 

  
แนวทางการพัฒนางาน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

     

แผนภูมิที่ 4 การด าเนินการวิจัย  
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ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย 
ผู้วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย มาจัดท า 

รายงานร่างการวิจัยแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง 
ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 

 
เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย 

ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 
แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ประเภท
งานวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ในลักษณะการวิเคราะห์เอกสารและรวบรวมข้อมูลด้วยพหุ
วิธีการ ซึ่งมีแผนแบบการวิจัยดังนี้  

 

เมื่อ  R หมายถึง ประชากรที่ได้จากการสุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
 O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

แผนภูมิที่ 5 แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจัย 
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ประชากรและผู้ให้ข้อมลู 
การคัดเลือกประชากรและผู้ให้ข้อมูลของการวิจัย ผู้วิจัย มีการคัดเลือก 2 วิธี คือผู้วิจัย 

ก าหนดผู้ให้ข้อมูลโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยก าหนดให้ 
ภาคเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 1 ได้ผู้ให้ข้อมูลจาก 4 ภาค และสุ่มตัวอย่างขั้นที่ 2 เลือกตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่ม (cluster sampling) ตามขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดโรงเรียนละ 4 โรงเรียน ได้กลุ่ม 
ประชากร จ านวน 16 โรงเรียน จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  
ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ คือ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดยการได้รับรางวัล 
จากการประกวดแข่งขันที่หน่วยงานทางการศึกษาจัดขึ้น เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการ  
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจั ดการแข่งขัน 
ด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนางานของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีร่วม ในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ จ านวน 4 ฉบับ ดังน้ี 
เครื่องมือฉบับที่ 1 แบบสอบถามเชิงส ารวจเพื่อการวิจัย 
ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน 

มัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียด ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง  

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) โดยใช้ค่าสถิติ ความถี่ (frequency) และ 
ร้อยละ (percentage)  

ตอนที่ 2 ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับตัวบ่งช้ีร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัด 
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ใช้เก็บโดยใช้
ค่าสถิติ ความถี่ (frequency)  
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เครื่องมือฉบับที่ 2 แบบสอบถามเพื่อการยืนยัน  
แบบสอบถามเพื่อยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์

ของตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  
เครื่องมือฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
แบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วยข้อค าถาม 

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน  
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป   

เครื่องมือฉบับที่ 4 แบบสอบถามเพื่อการยืนยัน  
แบบสอบถามเพื่อยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์  

ของแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม ตามขอบข่าย 
การบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป   

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือวิจัย โดยมีขั้นตอนด าเนินงาน ดังนี้ 
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเชิงส ารวจเพื่อการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ  

(check list) เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
มัธยมศึกษา ดังนี้ 

1. ศึกษาตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  
แล้วน าผลการศึกษามาวิเคราะห์เอกสาร (document analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content  
analysis) 

2. ก าหนดขอบเขตตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน 
เฉพาะเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสถานศึกษา 

3. สร้างแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเพื่อการยืนยัน ส าหรับผู้ เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันความถูกต้อง  
ความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ของตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังนี ้

1. ศึกษาตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามฉบับที่ 1 

2. สร้างแบบสอบถามเพื่อยืนยันตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามค าแนะน าของคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
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ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ส าหรับสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการหาแนวทาง 
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังนี ้

1. ศึกษาตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามฉบับที่ 2  

2. สร้างแบบสัมภาษณ์หรือแบบบันทึกแนวทางการพัฒนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ตามขอบข่ายการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ 
บริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ ์

ฉบับที่ 4 แบบสอบถามเพื่อการยืนยัน ส าหรับสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันความ 
ถูกต้อง ความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ตามแนวทางการพัฒนางานโรงเรียน 
มัธยมศึกษา ดังนี ้

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ได้จากการวิเคราะห์ผลจาก 
แบบสอบถามฉบับที่ 3  

2. สร้างแบบสอบถามเพื่อยืนยันแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
1. ขอหนังสือน าจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนที่ใช้เก็บข้อมูล  

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา และ  
ขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒใินการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 

2. เก็บข้อมูลด้วยตนเองจากแบบสอบถามเชิงส ารวจ การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมิน 
คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 

3. เก็บข้อมูลด้วยตนเองจากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเพื่อการยืนยัน จาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนางานโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้อง
กับตัวบ่งช้ีร่วม 
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การวิเคราะหข์้อมูลและสถติิที่ใช้ในการวจิัย 
ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ และน ามาวิเคราะห์

ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ดังนี้  
1. การวิเคราะห์เอกสาร (document analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content  

analysis) จากเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้ความถี่ 
(frequency)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจาก สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  
อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง โดยใช้ความถี่ (frequency) และ ร้อยละ (percentage)  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) เกี่ยวกับ  
ตัวบ่งช้ีร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการแจกแจง
ความถี่ (frequency) และ ร้อยละ (percentage) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
ใช้ความถี่ (frequency) และ ร้อยละ (percentage)  

5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบภามเพื่อการยืนยัน โดยการแจกแจงความถี่  
(frequency) และ ร้อยละ (percentage) 
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สรุป 
 

การวิจัยครั้งนี้จัดท าเพื่อหาแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมี 
วัตถุประสงค์ เพื่อทราบตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และเพื่อทราบแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม โดย 
ก าหนดการวิจัยออกเป็น 3 ตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 
การวิเคราะห์ ตัวบ่งชี้ร่วม ขั้นตอนที่ 3 การหาแนวทางพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประชากร 
และผู้ให้ข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ก าหนดกลุ่มประชากรโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling)  
โดยก าหนดให้ภาค เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 1 ได้กลุ่มตัวอย่างจาก 4 ภาค และ สุ่มตัวอย่างขั้นที่ 2  
เลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) ตามขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ โรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดโรงเรียนละ  
4 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 16 โรงเรียน จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยผู้ให้ข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) ส าหรับเครื่องในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามเชิงส ารวจเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) และแบบสอบถามเพื่อการยืนยันถึงความถูกต้อง ความเหมาะสม มีความเป็นไป 
ได้ และเป็นประโยชน์ จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน การหาแนวทางพัฒนางาน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ส าหรับ 
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน  
จ านวน 7 ท่าน และยืนยันข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านเดิม จ านวน 5 ท่าน สถิติที่ใช้ 
ในการวิจัย สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ความถี่ (frequency distribution) ร้อยละ  
(percentage) การวิเคราะห์เอกสาร (document analysis) การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

 



 
 

94 

 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ร่วมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ทราบตัวบ่งชีร้่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) ทราบแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
ร่วม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้  

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับ 
ตัวบ่งช้ีร่วม 

 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษา 
ขั้นที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษา 
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมิน 

คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยน าตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 
การประกันคุณภาพภายนอก มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
มาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกณฑ์การประเมินเพื่อขอรับรางวัล
ที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด โดยจ าแนกตามภาระงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 4 งาน ได้แก่  
1) การบริหารงานวิชาการ จ านวน 720 ตัวบ่งชี้ 2) การบริหารงานงบประมาณ จ านวน 152 ตัวบ่งชี้  
3) การบริหารงานบุคคล จ านวน 249 ตัวบ่งชี้ 4) การบริหารงานทั่วไป จ านวน 937 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น  
จ านวน 2,058 ตัวบ่งชี้ มาจัดท าแบบสอบถามเชิงส ารวจเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  
น าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling)  
โดยก าหนดให้ภาคเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 1 ได้กลุ่มประชากรจาก 4 ภาค และสุ่มตัวอย่างขั้นที่ 2  
เลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling)  ตามขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ  
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โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก  
ขนาดโรงเรียนละ 4 โรงเรียน ได้กลุ่มประชากร จ านวน 16 โรงเรียน จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย  
ที่ได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยผู้ให้ข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จ าแนกตามภูมิภาคและขนาดโรงเรียน ดังนี้  

ภาคเหนือ 
1. โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
2. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โรงเรียนขนาดใหญ่ 
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนขนาดกลาง 
4. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร โรงเรียนขนาดเล็ก 

ภาคกลาง 
1. โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
2. โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนขนาดใหญ่ 
3. โรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนขนาดกลาง 
4. โรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบรุี โรงเรียนขนาดเล็ก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
2. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนขนาดใหญ่ 
3. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จังหวัดนครพนม โรงเรียนขนาดกลาง 
4. โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนขนาดเล็ก 

ภาคใต้ 
1. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
2. โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล โรงเรียนขนาดใหญ่ 
3. โรงเรียนเบตง จังหวัดยะลา โรงเรียนขนาดกลาง 
4. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนขนาดเล็ก 

 
จากรายละเอียดตามขั้นที่ 1 นั้น สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิที่ 6 ดังนี้  
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แผนภูมิที่ 6 ตัวบ่งช้ีร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ตัวบ่งช้ีร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  

2.1 การวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้วิจัยได้ลงเก็บข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 16 โรงเรียน โดยจ าแนก 

ตามที่อยู่ของโรงเรียน ใน 4 ภูมิภาคและจ าแนกตามขนาดโรงเรียน และได้วิเคราะห์สถานภาพ 
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
จ านวน 16 คน เมื่อแยกพิจารณาตาม เพศ อายุ อายุราชการในการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  
โรงเรียน วุฒิการศึกษา ขนาดโรงเรียน และที่อยู่ของโรงเรียน ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 ดังนี้  

 
ตารางที่ 5 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

1. ชาย 
 

13 
 

81.25 
2. หญิง 3 18.75 

รวม 16 100.00 
อายุ 

1. 30 - 40 ปี 
 
0 

 
0.00 

2. 41 - 50 ปี 3 18.75 
3. 51 – 60 ปี 13 81.25 

รวม 16 100.00 
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ตารางที่ 5 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

สถานภาพ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

จ านวน ร้อยละ 
อายุราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

1. 1 – 5 ปี 
 
2 

 
12.50 

2. 6 – 10 ปี 2 12.50 
3. 11 – 15 ปี 6 37.50 
4. 16 – 20 ปี 2 12.50 
5. 21 ปีขึ้นไป 4 25.00 

รวม 16 100.00 
วุฒิการศึกษา 

1. ปริญญาตร ี
 
0 

 
0.00 

2. ปริญญาโท 12 75.00 
3. ปริญญาเอก 4 25.00 

รวม 16 100.00 
ขนาดโรงเรียน 

1. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
 
4 

 
25.00 

2. โรงเรียนขนาดใหญ่ 4 25.00 
3. โรงเรียนขนาดกลาง 4 25.00 
4. โรงเรียนขนาดเล็ก 4 25.00 

รวม 16 100.00 
ที่อยู่โรงเรียน 

1. ภาคเหนือ 
 
4 

 
25.00 

2. ภาคกลาง 4 25.00 
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 25.00 
4. ภาคใต้ 4 25.00 

รวม 16 100.00 
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 เป็นเพศหญิง จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.75 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 60 ปี จ านวน จ านวน 13 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 81.25 อายุ 41– 50 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาอายุ ต่ ากว่า 40 ปี ในด้านอายุราชการในการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา ส่วนใหญ่อายุราชการในการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ระหว่าง 11 – 15 ปี 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาอายุราชการในการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 21 ปีขึ้นไป  
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ส่วนอายุราชการในการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
1 – 5 ปี , 6 – 10 ปี และ 16 – 20 ปี จ านวน ช่วงอายุละ 2 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 12.50  
ด้านวุฒิการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 12 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 75.00 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ด้านขนาด 
โรงเรียน  ผู้ตอบแบบสอบถามด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ 
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดละ 4 โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ด้านที่ 
อยู่ของสถานศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่อยู่ในภาคเหนือ  
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ภาคละ 4 โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 25.00  

2.2 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพื่อจ าแนกตัวบ่งชี้ร่วมตามภาระงานการบริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 ดังนี ้ 
 
ตารางที่ 6 การจ าแนกตัวบ่งชี้ร่วมตามการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ที่  โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้  ร้อยละ  
1  การบริหารงานวิชาการ  429  30.97  
2  การบริหารงานงบประมาณ  108  7.80  
3  การบริหารงานบุคคล  169  12.20  
4  การบริหารงานทั่วไป  679  49.03  
 รวม  1,385  100.00  

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด จ านวน 1,385 ตัวบ่งชี้ ด้านการบริหารงานทั่วไป มีตัวบ่งชี้มากที่สุด 
จ านวน 679 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 49.03 รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการมีตัวบ่งชี้ จ านวน  
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429 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 30.97 อันดับที่ 3 ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล มีตัวบ่งชี้ จ านวน  
169 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 12.20 และการบริหารงานงบประมาณมีตัวบ่งชี้น้อยที่สุด จ านวน  
108 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 7.80  

จากรายละเอียดตามขั้นที่ 2.1 และ ขั้นที่ 2.2 สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิที่ 7 ดังนี้ 
 

 

แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากโรงเรียน 16 โรงเรียน 
 

2.3 การสังเคราะห์ข้อมูลจากการยืนยันผลการจ าแนกตัวบ่งชี้ร่วมตามภาระงานการ 
บริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ผู้วิจัย 
ได้น าร่างการจ าแนกตัวบ่งชี้ร่วม มาสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ร่วมที่มีความสอดคล้องกัน และน ามายืนยันเพื่อ
เพิ่มความน่าเชื่อถือโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การคัดเลือก  
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
เอก ผลการยืนยันตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ 
การบริหารงานทั่วไป ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 และ 8 ดังนี ้  
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ตารางที่ 7 การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ร่วมตามการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ที่ โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี ้ ร้อยละ 
1 การบริหารงานวิชาการ 143 30.30 
2 การบริหารงานงบประมาณ 41 8.69 
3 การบริหารงานบุคคล 55 11.65 
4 การบริหารงานทั่วไป 233 49.36 
 รวม 472 100.00 

 
จากตารางที่ 7 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ตังบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัด 

การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีความสอดคล้องกัน และมีความแตกต่างกัน สรุปได้ว่า คงเหลือ  
ตัวบ่งชี้ทั้งหมด จ านวน 472 ตัวบ่งชี้ จ าแนกเป็นด้านการบริหารงานทั่วไป มีตัวบ่งชี้มากที่สุด  
จ านวน 233 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 49.36 รองลงมา ได้แก่ การบริหารวิชาการ มีตัวบ่งชี้ จ านวน  
142 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 30.30 อันดับที่ 3 ได้แก่ การบริหารงานบุคคล มีตัวบ่งชี้ จ านวน  
55 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 11.65 และการบริหารงานงบประมาณ มีตัวบ่งชี้น้อยที่สุด จ านวน 41 ตัวบ่งชี ้ 
คิดเป็นร้อยละ 8.69  

 
ตารางที่ 8 แสดงค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความถูกต้อง 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และมีประโยชน ์

โครงสร้าง 
การบริหารสถานศึกษา 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ มีประโยชน์ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การบริหารงานวิชาการ 3 100 3 100 3 100 3 100 

การบริหารงานงบประมาณ 3 100 3 100 3 100 3 100 

การบริหารงานบุคคล 3 100 3 100 3 100 3 100 
การบริหารงานทั่วไป  3 100 3 100 3 100 3 100 

รวม 3 100 3 100 3 100 3 100 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน  มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า  

ตัวบ่งช้ีของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามภาระงานการบริหาร 
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารงานทั่วไป ทุกตัวบ่งชี้ 
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสมมีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ จ านวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100  
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จากรายละเอียดตามขั้นที่ 2.3 สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิที่ 8 ดังนี้ 
 

 

แผนภูมิที่ 8 การสังเคราะห์ตังบ่งชี้ร่วมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม  
ขั้นที่ 1 การหาแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม  

โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จ านวน 7 คน โดยน าตัวบ่งช้ีร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จ านวน 472 ตัวบ่งชี้  
จ าแนกเป็นตัวบ่งชี้ด้านการบริหารวิชาการ จ านวน 143 ตัวบ่งชี้ ด้านการบริหารงบประมาณ จ านวน  
41 ตัวบ่งชี้ ด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 55 ตัวบ่งชี้ และด้านการบริหารงานทั่วไป จ านวน  
233 ตัวบ่งชี้ มาตรวจสอบ และหาแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้ผลดังนี ้ 

การบริหารงานวิชาการ 
จากการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่า  

แนวทางการพัฒนางานด้านการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษามีความ  
ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน นอกจากนี้หลักสูตรสถานศึกษา ต้องมีความสอดคล้อง 
และตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ส่งเสริมให้ครูมีการวางแผนการ 
จัดกระบวนการเรียนรู้  เทคนิคการสอนที่หลากหลายที่เป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  และลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ 
กระบวนการกลุ่ม และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลายหลายทั้งแหล่งเรียนภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
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ภายนอกโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต ที่สามารถบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิต การจัดหาการใช้ การพัฒนาปรับปรุงสื่อการสอนและ
สื่อการสอนเทคโนโลยี นอกจากนี้สถานศึกษาต้องจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่นมีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
ครบถ้วนเพียงพอกับการใช้งานของนักเรียน เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียนพระพุทธศาสนา ห้องสมุด ห้องสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
มีการน านักเรียนไปหาประสบการณ์จริง ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งแหล่งเรียนรู้
ภายในท้องถิ่น และแหล่งเรียนภายนอกพ้ืนที่ มีการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในความเป็นไทย การแนะน า 
ให้นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ และทักษะชีวิต สามารถน าความรู้ความสามารถไปพัฒนาตนเอง หรือ  
การศึกษาต่อที่ตรงกับความสามารถ ความต้องการของนักเรียน นอกจากนี้สถานศึกษาต้องจัดให้มี  
การวัดผลประเมินผลด้วยเครื่องมืออย่างหลากหลาย และมีการปรับปรุงเครื่องวัดและประเมินผล 
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างเป็นระบบ และประเมินผลการบวนการจัดการ  
เรียนรู้ โดยผู้บริหารสถานศึกษา และภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ สถานศึกษาต้องส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร เพื่อที่ส่งจะผลต่อ
ศักยภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น   

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ถึงแนวทางการพัฒนางานโรงเรียน 
มัธยมศึกษา ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน 
มัธยมศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ สรุปได้ 8 แนวทาง ดังนี้ 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ 2) ส่งเสริมการบูรณาการและกระบวนการจัดการเรียนรู้   
3) ส่งเสริมการใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยี  4) ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
สถานศึกษา 5) ส่งเสริมและสนับสนุนงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6) ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 7) จัดระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ 8) ส่งเสริมการจัด 
กิจกรรมที่ส่งผลต่อผู้เรียน  

การบริหารงานงบประมาณ 
จากการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่า  

แนวทางการพัฒนางานด้านการบริหารงานงบประมาณนั้น หากสถานศึกษาใดมีพร้อมในเรื่องดังกล่าว
จะท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความเจริญก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาสูง แต่ถ้าหากสถานศึกษาใดมีความพร้อมน้อยกว่าหรือไม่มีเลย จะท าให้การ  
บริหารงานมีปัญหาอุปสรรค ส่งผลเสียต่อภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น  
สถานศึกษาต้องสถานศึกษาต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ ความจ าเป็นในการ  
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พัฒนาสถานศึกษา การจัดท าค าขอด้านงบประมาณจากต้นสังกัด รวมไปถึงการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายในการจัดการศึกษา จัดท าโครงการ กิจกรรม ที่มีการ 
ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนการด าเนินการและการจัดสรรงบประมาณอย่างพอเพียง และ 
มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ผู้บริหารต้องชี้แจงให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารับทราบถึง
ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ การบริหารงานงบประมาณ
การเงิน การจัดท าบัญชี พัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ มีนโยบาย น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา และ 
บูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี การตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนตรวจสอบ ติดตาม การใช้เงิน
งบประมาณทั้งในและนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินและแผนปฏิบัติงานประจ าปี   
โดยการจัดท าปฏิทินการก ากับติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน และมีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือการประเมิน การตรวจสอบที่มีคุณภาพ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีการสรุปและการรายงานผลการด าเนินงานถึงภาพความส าเร็จ ความพึงพอใจ 
ต่อรายละเอียดของโครงการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการครั้งต่อไป ตามเวลา 
ที่ก าหนด 

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ถึงแนวทางการพัฒนางานโรงเรียน 
มัธยมศึกษา ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน  
มัธยมศึกษา ด้านการบริหารงานงบประมาณ สรุปได้ 4 แนวทาง ดังนี้ 1) จัดระบบการวางแผน 
งบประมาณ 2) การด าเนินงานใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 3) จัดให้มีระบบ 
การตรวจสอบก ากับติดตามงบประมาณ และ 4) การสรุปผลการใช้งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล 
จากการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่า  

แนวทางการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาต้องก าหนโครงการสร้างบริหารงาน 
และก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจน ส าหรับผู้บริหารต้องมีความรู้ ความสามารถ 
ในการบริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ในการในการน าองค์กร มีภาวะผู้น าด้านการบริหารงานบุคคล  
มีความเป็นประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาแสดงความคิดเห็น และยึดหลักการ 
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการมอบหมายบทบาทหน้าที่ และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ข้าราชการครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะและ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ครูต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีมี 
มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นและกระตือรือร้นให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา และพัฒนา 
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ตนเองอย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหารต้องส่งเสริมความก้าวหน้าในด้านวิชาชีพครู เช่นการมีหรือได้รับ   
การเลื่อนวิทยาฐานะ การเปลี่ยนต าแหน่งที่สูงขึ้น ผู้บริหารต้องจัดระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
ประเมิน อย่างมีส่วนร่วม ทั้งผู้บริหารนิเทศ และการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และพัฒนางาน 
อย่างสม่ าเสมอ มีการสร้างเสริมขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรให้เท่าเทียมกัน  เช่นส่งเสริมการ 
ประเมินวิทยฐานะที่สูงขึ้น การพิจารณาความดีความชอบด้วยความเป็นธรรม โดยมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคลากร อย่างเป็นระบบโดยมีเครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพ นอกจากนี้สถานศึกษา 
ต้องส่งเสริมและสนับสนุนการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติงาน   
เกิดความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการบริหารบุคคล สรุปได้ 4 แนวทาง ดังนี้ 1) ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหาร 
สถานศึกษา 2) ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ก ากับติดตาม 
การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 4) ส่งเสริมและ 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การบริหารงานทั่วไป 
จากการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่า  

แนวทางการพัฒนางานด้านการบริหารงานทั่วไป สถานศึกษาต้องศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้าน
การบริหารทั่วไป ความต้องการพัฒนา ความขาดแคลน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และจัดท า
มาตรฐานการบริหารงานทั่วไป การบริหารจัดการอาคารสถานที่ สถานศึกษามีการก าหนดมาตรการ  
ระเบียบ ข้อตกลงในการให้บริการ และมีมาตรการในการดูแลบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพที่ดี การใช้อาคารสถานที่อย่างชัดเจน ร่วมถึงการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณ 
โรงเรียนสะอาด เขียวสด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
ถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรงทั้งระบบไฟฟ้า ประปา ห้องน้ าห้องส้วมทั้งของคณะครูและ  
นักเรียน ด้านงานธุรการ มีการจัดท าข้อมูลและระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามระบบขั้นตอน ที่ถูกต้อง 
ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านกิจการ 
นักเรียนอย่างชัดเจนส่งเสริมงานด้านกิจการนักเรียน เช่น งานปกครองนักเรียน โครงการสถานศึกษา
สีขาว โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการสถานศึกษาพอเพียง โครงการ 
โรงเรียนสุจริต โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการเกี่ยวกับศักยภาพนักเรียน  และอื่น ๆ  
เป็นการเพิ่มพื้นที่กิจกรรมให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพและค้นหาตัวตนของนักเรียน มีการสรุปผล 
การด าเนินงาน และมีการประเมินผลโครงการ กิจกรรม อย่างเป็นระบบ และน าผลการประเมิน 
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มาปรับปรุงพัฒนาต่อไป นอกจากนี้โรงเรียนเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนางานของโรงเรียน  
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมรับผิดชอบ มีการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา เช่น โครงการ 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน กิจกรรมเข้าวัดวันพระ  
โครงการค่ายอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการประชาสัมพันธ์ จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เผยแพร่ผลงานโรงเรียน ผลงานข้าราชการครู  
และผลงานนักเรียน ทั้งภายในภายนอกโรงเรียนผ่านสื่ออย่างหลากหลาย เช่นการจัดนิทรรศการ
วิชาการ การออกร้านในงานต่าง ๆ การจัดท าวารสารโรงเรียน เว็บไซด์โรงเรียน เป็นต้น  

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญ ถึงแนวทางการพัฒนางานการจัด 
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการบริหารงานทั่วไป สรุปได้ 7 แนวทาง ดังนี้ 1) ส่งเสริมและ 
สนับสนุนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ 2) จัดระบบการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบข้อตกลงและ
เงื่อนไขความส าเร็จ 3) สนับสนุนการบริการเพื่ออ านวยความสะดวก 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารงานทั่วไป 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกิจการนักเรียน 6) การสรุป 
และรายงานผลการด าเนินงาน และ 7) ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ 

 
สรุป 

 
แนวทางการพฒันางานโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม 

จากขั้นตอนการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน ถึงแนวทาง 
การพัฒนางานโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัด  
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย ขอบข่ายการบริหารงาน 4 งาน คือ การบริหารงาน 
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ 
เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์และจัดกลุ่มแนวทางพัฒนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามขอบข่าย  
การบริหารงาน 4 งาน ได้ดังนี้  

1. การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 8 แนวทาง ดังนี ้
1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.2 ส่งเสริมการบูรณาการและกระบวนการจัดการเรียนรู ้
1.3 ส่งเสริมการใช้สื่อการสอนและเทคโนโลย ี
1.4 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.6 ปรับปรุงประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 
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1.7 จัดระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
1.8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อผู้เรียน 

2. การบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 
2.1 จัดระบบการวางแผนงบประมาณ 
2.2 การด าเนินงานใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
2.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบก ากับติดตามงบประมาณ 
2.4 การสรุปผลการใช้งบประมาณ 

3. การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี ้
3.1 ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.3 ก ากับติดตามการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. การบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 7 แนวทาง ดังนี ้
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ 
4.2 จัดระบบการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบข้อตกลงและเงื่อนไขความส าเร็จ 
4.3 สนับสนุนการบริการเพื่ออ านวยความสะดวก 
4.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารงานทั่วไป 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกิจการนักเรียน 
4.6 การสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
4.7 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ 

 
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนางานโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 

ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ได้จากข้อสรุปของ 
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ตามภาระงานของโรงเรียน 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารงานทั่วไป ดังรายละเอียดในตาราง 
ที่ 9-12 ดังนี ้  
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ตารางที่ 9 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารวิชาการ 
การบริหารงาน

วิชาการ 
ขอบข่ายการบริหาร  

งานวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

1. ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
และแผนการ
จัดการเรียนรู ้

1. การพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
การให้ความเหน็การ
พัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 

2. การวางแผนงานด้าน
วิชาการ 

3. การพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา 

 
 

1. สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตร การวิเคราะห ์                  
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและชุมชน 

2. มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษา 

3. มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

5. มีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 

6. มีแผนการจดัการเรียนรู้ของแหล่ง ฐาน กจิกรรม 
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

7. มีหลักสูตรสถานศึกษา หนว่ยการเรียนรู้ แผนการจัด              
การเรียนรู้ที่บูรณาการพุทธธรรมในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

8. มีหลักฐานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนด
โครงสร้างรายวิชาออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัการมาตรฐาน มอก. 

9. การวางแผนการจัดการเรียนรู้และการวิเคราะห์
ผู้เรียนที่สอดแทรกบูรณาการคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต 

2. ส่งเสริมการ 
บูรณาการและ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

1. การวางแผนงานด้าน
วิชาการ 

2. การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศกึษา 

1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น ป้ายนิเทศ              
เสียงตามสาย นิทรรศการ ในวันส าคัญ แนะน าการใช้
ห้องสมุด กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมวิชาการ                 
ของโรงเรียน  
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ตารางที่ 9 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารวิชาการ (ต่อ) 
การบริหารงาน

วิชาการ 
ขอบข่ายการบริหาร  

งานวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 3. การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้

4. การพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู ้

5. การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับ
สถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 

6. การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการ  
แก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน    
สถานประกอบการ 
และสถาบันอืน่ที่จัด
การศึกษา 

 

2. การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ในทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทกุกลุ่มสาระ             
การเรียนรู ้

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

5. การบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิถี
พุทธ การบริหารจิตเจริญปัญญา การออมและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน 

6. ทุกกิจกรรมครูผู้สอนได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
การมีส่วนร่วมและสนับสนุนการปลูกฝังแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. การน าคนในชุมชน วิทยากร พระสอนศลีธรรม 
ในโรงเรียน ผู้รู้ศาสนามาบรรยาย และให้ความรู ้
อย่างสม่ าเสมอ 

8. การบูรณาการความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

9. การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

10. การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
(ก.7 - 003) ครบทุกชนิดในทะเบียนพรรณไม้ 

11. การศึกษาคุณและสุนทรียภาพพรรณไม้ที่ปลูก  
คุณที่เกิดแก่สรรพสัตว์ คุณที่เกิดแก่คน คุณที่เกิดแก่
สถานที่ศึกษา 

12. มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านสุขภาพโดยมี
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ตารางที่ 9 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารวิชาการ (ต่อ) 
การบริหารงาน

วิชาการ 
ขอบข่ายการบริหาร  

งานวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  13. มีวิทยากรรับผิดชอบฐานการเรียนรู้หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถอธิบายความได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน  

14. รูปแบบวิธีด าเนินการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ประกันภัยของโครงการสอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน      

15. บูรณาการงานกิจกรรมสภานักเรียน ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

16. บูรณาการกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันภัยในแผน               
การเรียนรู ้

17. ส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมมาเป็นฐานในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

18. จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาทั้งในการเรียน             
การสอนและในกิจกรรมการด ารงชีวิตประจ าวัน 

19. นิมนต์พระสงฆ์ หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทาง 
พุทธศาสนา สอนนักเรียนสม่ าเสมอ 

20. จัดให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่วัด หรือที่ศาสนาสถานที่ใช้
แหล่งเรียนรู้ประจ าของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

21. มีการบูรณการการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติด 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

22. มีการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโดยใช้กระบวนการ
ลูกเสือ 

23. มีการการเรียนการสอดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน   
อย่างต่อเนื่อง 

24. การบูรณาการโครงการธนาคารขยะ ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

25. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสรมิการเรียนรู้            
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ตารางที่ 9 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารวิชาการ (ต่อ) 
การบริหารงาน

วิชาการ 
ขอบข่ายการบริหาร  

งานวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  26. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง การใช้พลังงาน 
อย่างประหยัด 

27. มีการให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองยานพาหนะที่มี            
ความปลอดภัยแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 

28. มีครูภูมิปัญญาด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านของ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

29. มีการฝึกสอนการปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุ
ให้แก่นักเรียนของสถานศึกษา 

30. ครูมีการใช้แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริตอย่างสม่ าเสมอ 

31. ผู้บริหาร ครู นักเรียนจัดท าโครงการวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ  
5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

32. ครูจัดกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต 

33. การจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์
และลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการกลุ่มและ
แหล่ง การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

34. โรงเรียนมีการบูรณาการความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
พัฒนาต่อยอดเป็นแนวคิดที่จะพัฒนาผลงานใหม่ 

35. โครงการครู D.A.R.E. สถานีต ารวจจ าลอง 
36. มีกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

อนามัย สู่บ้านและชุมชน 
37. ผู้ดูแลและรับผิดชอบ ห้องหรืองานพยาบาลมีความรู้

ความเข้าใจ การพยาบาลเบื้องต้นหรืองานอนามัย
โรงเรียนเป็นอย่างดีและจัดให้มีการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 
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ตารางที่ 9 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารวิชาการ (ต่อ) 
การบริหารงาน

วิชาการ 
ขอบข่ายการบริหาร  

งานวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

3. ส่งเสริมการ
ใช้สื่อการสอน
และเทคโนโลย ี

1. การวางแผนงาน       
ด้านวิชาการ 

2. การวิจัยเพ่ือพัฒนา
การศึกษาใน
สถานศึกษา 

3. การพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู ้

4. การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการ 
และสถาบันอืน่ที่จัด
การศึกษา 

5. การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 

6. การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

 
 
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิต  
การจัดหา การใช้ การพัฒนา ปรับปรุงสื่อการสอน 

2. การท าทะเบียนพรรณไม้ตามแบบ อพ.สธ. 
3. การจัดท าระบบการจัดเก็บและสืบคน้ตัวอย่างพรรณไม้

ครบทุกชนิดในทะเบียนพรรณไม้ 
4. การท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ ์
5. สถานศึกษาสนับสนุนและให้ความส าคัญในการใช้สื่อ   

การเรียนการสอนในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

6. สถานศึกษาสนับสนุนในเรือ่งผลงานทางวิชาการ                  
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

7. การส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือน ามาใช ้             
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

8. การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ่

9. นวัตกรรมใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการจัด
การศึกษาของผู้เรียนหรือข้อจ ากัดของสถานศึกษา  

10. กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมแสดงให้เห็น
ความเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างปัญหา แนวคดิ
หลักการและทฤษฎีที่ใช้วิธีการพัฒนาและผลส าเร็จ 
ที่พึงประสงค ์

11. รายละเอียดที่แสดงถึงจุดเด่น หรือลักษณะพิเศษ
ของผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 

12. มีการจัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

13. บริการสื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้และให้ค าปรึกษา
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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การบริหารงาน

วิชาการ 
ขอบข่ายการบริหาร  

งานวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  14. น า Computer และระบบ ICT มาใช้เพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอนและหรือการบริหารจัดการ 

15. ระบบ ICT มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการเรียนรู ้                    
อย่างมีคุณภาพ 

16. มีสื่อสนับสนุนการสืบคน้ข้อมูลอย่างหลากหลาย
เพียงพอทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสือ่ ICT 

17. การจัดข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ทันสมัยและพฒันาต่อเนื่องสามารถใช้ในการ
บริหารจัดการและการเรียนการสอน 

4. ส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษา 

1 การพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา 

2. การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับ
สถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 

3. การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการ  
แก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการ 
และสถาบันอืน่ที่จัด
การศึกษา 

4. การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 

 

1. ห้องสมุดมีหนังสือและสื่อสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 
ครบถ้วน สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการ
ของผู้ใช้บริการได้แก่ หนังสือต ารา หนังสือ อ้างอิง
หนังสือส่งเสริมการอ่าน นวนิยาย วารสาร 
หนังสือพิมพ์ สื่อดิจิตอลโสตทัศนวัสดุ  

2. กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
โครงการธนาคารขยะภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

3. สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. จัดท าแหล่งเรียนรู้ด้านสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
5. บันทึกข้อมลูการใช้แหล่งเรียนรู้ เช่น พื้นที่                    

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

6. สถานศึกษามีการจัดบริบทการเรียนรู้และแหล่ง                 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์

7. สถานศึกษาจัดท าแหล่งเรยีนรู้เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางที่ 9 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารวิชาการ (ต่อ) 
การบริหารงาน

วิชาการ 
ขอบข่ายการบริหาร  

งานวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 5. การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

8. มีศูนย์รวมขอ้มูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาและมแีผนผังแสดง
แหล่งเรียนรู ้ฐานกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา และมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

9. มีแหล่งเรียนรู้ หรือฐานเรยีนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 

10. การจัดแหล่งเรียนรู้กิจกรรมเกี่ยวกับการประกันภัย 
11. การจัดหาหนังสือ เอกสาร ต ารา สื่อเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับการประกันภัยไว้ในห้องสมุดหรือมมุ 
การเรียนรู้ของโรงเรียน ให้เหมาะสม สวยงาม  
มีบรรยากาศ หรือ กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

12. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรูใ้นโครงการห้องเรียน 
สีขาว 

13. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้โครงการธนาคารขยะ      
สู่ชุมชน 

14. จัดให้มีสหกรณ์ร้านค้าเพื่อเป็นแหล่งเรียน 
ในโรงเรียน 

15. โรงเรียนมกีารใช้ห้องเรียนสีเขียวในการเรียน 
การสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่าย
และชุมชน 

16. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

17. โรงเรียนมแีหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา เช่น  
พระพุทธประจ าโรงเรียน  
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ตารางที่ 9 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารวิชาการ (ต่อ) 
การบริหารงาน

วิชาการ 
ขอบข่ายการบริหาร  

งานวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

5. ส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน
แนะแนวและ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศกึษา 

2. การวิจัยเพ่ือพัฒนา
การศึกษาใน
สถานศึกษา 

3. การแนะแนว 
4. การประสานความ

ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับ
สถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 

5. การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการ           
แก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน             
สถานประกอบการ 
และ สถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 

6. การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

1. การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและน าผลมาพัฒนา
นักเรียน 

2. นักเรียนทกุคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง
และใกล้ชิด ส่งผลคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตปลอดจาก
การออกกลางคันระหว่างเรียนและปลอดสารเสพติด
รวมทั้งอบายมุขทั้งปวง 

3. ภาพความส าเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นักเรียนได้รับการพิทักษ์คุ้มครองและดูแลนักเรียน
ได้รับ การส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิต
และการปรับตัว นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองสังคม
อย่างรอบด้าน 

4. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  

5. มีการจัดการสอนซ่อมเสรมิที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรูม้ีการจัดกิจกรรมแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหา และพัฒนาตนเองได้
อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด หรือผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ สอดคล้อง กับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง ชุมนุม ชมรม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

9. การเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนประเมินสุขภาพตนเอง
และบันทึก 

10. การตรวจสุขภาพนักเรียนโดยบุคลากรสาธารณสุข  
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ตารางที่ 9 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารวิชาการ (ต่อ) 
การบริหารงาน

วิชาการ 
ขอบข่ายการบริหาร  

งานวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  11. โรงเรียนมกีิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนเฉพาะรายที่มี
ปัญหายุ่งยากซับซ้อน โดยการประสานงานขอ
ค าปรึกษาจากเครือข่าย บุคลการสาธารณสุขหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

12. มีการสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

13. การบริการจัดการแนะแนวอาชีพและผลงาน 
การแนะแนวอาชีพดีเด่น 

14. การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการแนะแนว 

15. สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะหายาเสพติด                  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 

16. สถานศึกษามีระบบการค้นหานักเรียนส่งต่อให้
หน่วยงานที่ดูแลบ าบัดรักษาฟ้ืนฟ ู

17. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีแนวคิด 
แนวปฏิบัติสะท้อนวินัยเชิงบวกรวมถึงจัดอย่างเป็น
ระบบส่งผลต่อการดูแลที่มีประสิทธิภาพ 

6. ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
การวัดและ
ประเมินผล 

1. การพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา 

2. การวัดผลประเมินผล 
และด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน 

 3. การนิเทศการศึกษา 

1. สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย และการน าผล 
การเรียนไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาหลักสูตร 

2. การสรุปรวบรวมผลการเรยีนรู้ คัดแยกสาระส าคัญ
และจัดเป็นหมวดหมู่เรียบเรียง สาระเป็นภาษาที่สื่อ
กระชับได้ใจความ 

3. มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของ สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
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ตารางที่ 9 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารวิชาการ (ต่อ) 
การบริหารงาน

วิชาการ 
ขอบข่ายการบริหาร  

งานวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  4. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผล
ต่อนักเรียนผู้ปกครองที่ถูกต้อง 

5. มีการประเมินผลการใช้แหล่ง ฐาน กิจกรรมการ
เรียนรู้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างเป็น
รูปธรรมและมกีารพัฒนาแหล่ง ฐาน กิจกรรมการ
เรียนรู้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง 

6. มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของ 
การส่งเสริมประชาธิปไตยของสถานศึกษา 

7. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลนักเรียนตาม
คุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต 
อย่างเป็นธรรม 

8. มีการประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและน า
ผลการประเมนิมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาต่อไป 

9. มีการประเมินโครงการ กจิกรรม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผู้น าแกนน านักเรียน 

10. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 

11. ประเมินความพึงพอใจของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วม               
ในการด าเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 

7. จัดระบบการ
นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

1. การพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา 

2. การวัดผลประเมินผล 
และด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน 

3. การนิเทศการศึกษา 

1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา น าผลไปปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

2. การประเมนิและนิเทศภายใน ที่เกี่ยวกับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม การออม และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางที่ 9 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารวิชาการ (ต่อ) 
การบริหารงาน

วิชาการ 
ขอบข่ายการบริหาร  

งานวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  3. จัดท าแผนการนิเทศภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัด            
การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

4. ด าเนินการนิเทศภายในตามปฏิทินโดยมีส่วนร่วมของ 
ทุกฝ่ายและน าผลการนิเทศมาวิเคราะห์ เพื่อร่วมกัน
หาวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

8. ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมที่
ส่งผลต่อผู้เรียน 

1. การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศกึษา 

2. การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้

3. การพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู ้

4. การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข็มแข็งทาง
วิชาการ 

5. การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับ
สถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 

 

1. นักเรียนมีความสนใจเข้าใช้ห้องสมุดและเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านที่โรงเรียนจัดขึ้นสม่ าเสมอ  

2. นักเรียนมีทกัษะในการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ
และสื่ออื่น ๆ และสามารถน าข้อมูลไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์  

3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถเขียนรายงาน
บรรณานุกรม สรุปสาระส าคญั และบันทึก การอ่าน 

4. นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ 
นักเรียนมจิีตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย และ
ภูมิใจในความเป็นไทย 

5. นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน หรือมี
ความสามารถพิเศษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวม                
ของสถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์  

6. นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านภาษา เทคโนโลยี    
คิดวิเคราะห์ค้นคว้าหาข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. นักเรียนมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส และ      
มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
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ตารางที่ 9 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารวิชาการ (ต่อ) 
การบริหารงาน

วิชาการ 
ขอบข่ายการบริหาร  

งานวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  8. นักเรียนเปน็ผู้ห่างไกลจากสารเสพติด ปัญหาทางเพศ 
และอบายมุขทั้งปวง  

9. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ี ปรับตัวได้ และอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข 

10. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

11. ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

12. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

13. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทกัษะในการ
แข่งขันได้รับรางวัลดีเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ในระดับต่าง ๆ 

14. นักเรียนเคยได้รับการฝึกทักษะในเรื่องการเลือกซื้อ
อาหารที่มีประโยชน์ การไม่รับประทานอาหารที่มี
สารอันตราย การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
สารเสพติดรวมทั้งบุหรี่ การป้องกันอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย การหลีกเลี่ยง การพนัน การเที่ยว กลางคืน 
กิจกรรมการเรยีนรู้ในเรื่อง เพศศึกษาและทักษะ
ชีวิตของนักเรียน 

15. ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

16. นักเรียนแกนน าที่มีความรู้ความเข้าใจ และอธิบาย  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

17. นักเรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ ์

18. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทกัษะการท างาน
สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์ 
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ตารางที่ 9 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารวิชาการ (ต่อ) 
การบริหารงาน

วิชาการ 
ขอบข่ายการบริหาร  

งานวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  19. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง มอก. ที่ถูกต้อง 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

20. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย การใช้
ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์  

21. นักเรียนมีทักษะการสืบคน้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู ้
ที่หลากหลาย มีการแสวงหา วิธีการแก้ปัญหา หรือ
แสวงหาค าตอบ 

22. นักเรียนสามารถสรปุผลการปฏิบัติการท าโครงงาน 
หรือการทดลองได้ และน าไปใช้หรือพัฒนาต่อยอด 
เป็นแนวคิด ทีจ่ะพัฒนาผลงานใหม ่

23. ผลงานการด าเนินกิจกรรมก่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างองค์ความรู้
ด้านประกันภัย 

24. มีการอบรม พัฒนาคณะกรรมการสภานักเรยีน และ 
การถ่ายทอดประสบการณ์การท างานจากสภารุ่นพี่ 

25. มีผู้น านักเรียนส่งเสริมสขุภาพปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที ่

26. การดูแลรา่งกาย และการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
ด ารงชีวิตอย่างเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม 

27. มีศีล 5 เปน็พื้นฐานในการด ารงชีวิต มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน หมั่นเพียรซื่อสัตย ์มีจิตใจ 
เมตตา กรุณา กตัญญูรู้คุณ 

28. รู้เท่ากัน มสีุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่างเริงเบิกบาน 
สามารถพึ่งตนเองแก้ไขปัญหาชีวิตและการท างาน
ได้ด้วยสติปัญญา 

29. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูง 
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ตารางที่ 9 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารวิชาการ (ต่อ) 
การบริหารงาน

วิชาการ 
ขอบข่ายการบริหาร  

งานวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  30. ผู้เรียนมีผลงานทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรท์ี่มี
คุณภาพและได้รับการเผยแพร่ในระดับชุมชน/
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

31. เคยได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ทางด้านดนตรีไทย
และดนตรีพ้ืนบ้านในภาครัฐและเอกชน 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 8 แนวทาง ดังนี้ 1) ปรับปรุง 

และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหาร
วิชาการ จ านวน 3 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน  
9 ตัวบ่งชี้ 2) ส่งเสริมการบูรณาการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการ
บริหารวิชาการ จ านวน 6 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  
จ านวน 31 ตัวบ่งชี้ 3) ส่งเสริมการใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยี มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการ 
บริหารวิชาการ จ านวน 6 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ 4) ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความสอดคล้อง 
กับขอบข่ายการบริหารวิชาการ จ านวน 5 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การ  
ประเมินคุณภาพ จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ 5) ส่งเสริมและสนับสนุนงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารวิชาการ จ านวน 6 ด้าน และมีความสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ 6) ปรับปรุงประสิทธิภาพการวัดและ 
ประเมินผล มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารวิชาการ จ านวน 3 ด้าน และมีความสอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ 7) จัดระบบการนิเทศ ก ากับ  
ติดตาม มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารวิชาการ จ านวน 3 ด้าน และมีความสอดคล้องกับ  
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 8) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อ 
ผู้เรียน มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารวิชาการ จ านวน 5 ด้าน และมีความสอดคล้องกับ 
ตัวบ่งช้ีร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 31 ตัวบ่งชี้ 
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ตารางที่ 10 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงาน
งบประมาณ 

การบริหารงาน
งบประมาณ 

ขอบข่ายการบริหาร   
งานงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ               
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา 

1. จัดระบบ
การวางแผน
งบประมาณ 
 

1. การจัดท าแผน
งบประมาณและค าขอ  
ตั้งงบประมาณเพื่อ
เสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. การท าแผนปฏิบัติการ
ใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. การอนุมัติงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

4. การตรวจสอบติดตาม
และรายงานการใช้
งบประมาณ 

5. การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

6. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

7. การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน 

1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขตการ
ด าเนินงานและมีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน  
มีการจัดท าแผนงาน 

2. โครงสร้างพัฒนาโครงการ กิจกรรม ที่มีการก าหนด
เป้าหมายวัตถุประสงค์ แผนการด าเนินการ และ 
การจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนโดยจะต้องสอดรับ
กับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย 
ในการจัดการศึกษาตลอดจนสภาพของท้องถิ่น 
และ สถานศึกษา 

4. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

5. มีแผนและปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

6. มีนโยบายน้อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาขับเคลื่อน ในสถานศึกษา และบูรณาการใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

7. มีการจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอ 
8. มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของ

สถานศึกษาทีส่อดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

9. การจัดท าแผนต้องก าหนดหัวข้อของกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ โดยในแต่ละกิจกรรมต้องระบุ
ผู้รับผิดชอบ/คณะท างานของกิจกรรมนั้น 
งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาด าเนินการวิธีการวัดผล 
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ตารางที่ 10 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงาน
งบประมาณ (ต่อ) 

การบริหารงาน
งบประมาณ 

ขอบข่ายการบริหาร   
งานงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ               
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา 

  10. การจัดหาทุนและการบรหิารจัดการเงินทุนในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่มปีระสิทธิภาพ 

11. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความช่วยเหลือ
บุคคล ชุมชน องค์กร ภาครัฐ และเอกชน 

12. มกีารวางแผนงานการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม             
ในอนาคต 

13. การมสี่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการ จ าเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียน 

14. โรงเรียนมนีโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นลายลักษณอ์ักษร 

15. โรงเรียนให้การสนับสนนุงบประมาณเพื่อจัดท า
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2. การ
ด าเนินงานใช้
งบประมาณ
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

1. การอนุมัติงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

2. การรายงานผลการเบิก
จ่ายเงิน 

3. การตรวจสอบติดตาม
และรายงานการใช้
งบประมาณ 

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

1. การด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
2. การบริหารงานงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

โปร่งใสตรวจสอบได้ 
3. ด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ าปี

ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

4. ด าเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้จ่าย
งบประมาณที่ชัดเจนและเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนได้   

6. บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า       
และเกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใสตรวจสอบได ้
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ตารางที่ 10 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงาน
งบประมาณ (ต่อ) 

การบริหารงาน
งบประมาณ 

ขอบข่ายการบริหาร   
งานงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ               
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา 

  7. มีการเบิกจา่ยงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียน เป็นไปตามระเบียบของ 
ทางราชการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

8. สถานศึกษาสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
ได้ตามเป้าหมาย 

9. มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

10. ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มอียู่อย่างเหมาะสม คุม้ค่า
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

3. จัดใหม้ี
ระบบการ
ตรวจสอบ
ก ากับติดตาม
งบประมาณ 

1. การท าแผนปฏิบัติการ
ใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
จากส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. การรายงานผลการ 
เบิกจ่ายเงิน 

3. การตรวจสอบติดตาม
และรายงานการใช้
งบประมาณ 

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

5. การวางแผนพัสด ุ
6. การก าหนดรูปแบบ

รายการ หรือลักษณะ  

1. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนโดยใช้เครือ่งมือการตรวจสอบที่มี
คุณภาพ 

2. มีการจัดท าบัญชีการใช้งบอย่างเป็นระบบเป็นปัจจุบัน
และตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

3. มีแผนติดตามควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน 
4. ติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและ

แผนปฏิบัติการประจ าปีที่น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

5. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณของ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมัครใจและมคีวาม
เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้รับผิดชอบงานการเงิน  
การบัญชีและพัสดุของโรงเรียน 

7. มีการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ           
ให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนทราบ 
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ตารางที่ 10 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงาน
งบประมาณ (ต่อ) 

การบริหารงาน
งบประมาณ 

ขอบข่ายการบริหาร   
งานงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ               
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา 

 เฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้าง ที่ใช้เงิน
งบประมาณเพ่ือเสนอ
ต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. การพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศ  เพื่อ
การจัดท าและจัดหา
พัสด ุ

8. การจัดท ารายการ
ทางการเงินและ
งบประมาณ 

8. มีการจัดท าปฏิทินการก ากับ ติดตามและตรวจสอบ            
การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน 

9. คณะกรรมการด าเนินการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน 
อย่างถูกต้องและ เป็นธรรม พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ตามความเป็นจริง 

10. โรงเรียนมมีาตรการหรือระเบียบการเกี่ยวกับ              
การตรวจสอบและทบทวนความต้องการวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีการจดัซื้อเท่าที่จ าเป็น 

4. การสรุปผล
การใช้
งบประมาณ 

1. การรายงานผล  
การเบิกจ่ายเงิน 

2. การตรวจสอบติดตาม
และรายงานการใช้
งบประมาณ 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

1. การรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ปกครองชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

2. มีการรายงานสรุปผลค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. น าผลการตดิตามมาพัฒนานโยบาย แผนงาน 
โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการ
ประเมินมาใช้ เพื่อการวางแผนในการพัฒนาต่อไป 

5. น าผลการตดิตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหาร
จัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6. ผลลัพธ์ด้านการเงิน และสมรรถนะการให้บริการ 
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จากตารางที่ 10 พบว่า การบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้   
1) จัดระบบการวางแผนงบประมาณ มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงบประมาณ จ านวน  
7 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 15 ตัวบ่งชี้  
2) การด าเนินงานใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีความสอดคล้องกับขอบข่าย 
การบริหารงบประมาณ จ านวน 4 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ 3) จัดให้มีระบบการตรวจสอบก ากับติดตามงบประมาณ มีความ  
สอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงบประมาณ จ านวน 8 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม  
ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ 4) การสรุปผลการใช้งบประมาณ มีความสอดคล้อง 
กับขอบข่ายการบริหารงบประมาณ จ านวน 3 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์  
การประเมินคุณภาพ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้  
 
ตารางที่ 11 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงาน

บุคคล 
การบริหาร 
งานบคุคล 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานบคุคล 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

1. ส่งเสริม
ศักยภาพของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
2. การจัดสรรอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3. การสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง 

4. การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน 

5. การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

6. การส่งเสริมและยกยอง
เชิดชูเกียรติ 

 

1. ผู้บริหารมคีวามรู้ความสามารถในงานวิชาการและ 
การบริหารสถานศึกษา 

2. ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์และความเป็นผู้น า 
3. ผู้บริหารมคีวามเป็นประชาธิปไตยและยึดหลักการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
4. ผู้บริหารมคีณุธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่

ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา 
5. โครงสร้างการบริหารงานและบทบาทหน้าที่ของ

บุคลากรก าหนดไว้ชัดเจน 
6. การจัดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนา

งานด าเนินอย่างสม่ าเสมอ 
7. การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจจัดให้แกบุ่คลากร 

ทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม 
8. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พรอ้มทั้ง

ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน    
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ตารางที่ 11 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงาน
บุคคล (ต่อ) 

การบริหาร 
งานบคุคล 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานบคุคล 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

 7. การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

8. การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมและ
จรรยาบรรณส าหรับ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

9. การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การด าเนินการที่
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

9. ผู้บริหารต้องถ่ายทอดนโยบาย แนวทาง กลยุทธ์ 
เป้าหมายของโครงการและกิจกรรมไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

10. ผู้บริหารต้องก าหนดอ านาจ หน้าที่ บทบาท และ              
ความรับผิดชอบของบุคลากร 

11. ผู้บริหารมกีารติดตามผลการด าเนินงานและน าไป
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

12. ผู้บริหารมกีารก ากับดูแลองค์กรและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

13. ผู้บริหารประสานความช่วยเหลือและหรือได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากบุคลากร สถาบันหนว่ยงาน
ด้านการศึกษา 

14. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการภายใต้ข้อจ ากัด            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสรมิและ
พัฒนา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3. การส่งเสริมและยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติ 

4. การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด าเนินอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องและทั่วถึง  

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ติดตามผลการด าเนินโครงการกิจกรรมพฒันา
บุคลากร เพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. น าผลการตดิตามมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนิน
โครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางที่ 11 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงาน
บุคคล (ต่อ) 

การบริหาร 
งานบคุคล 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานบคุคล 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

 5. การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมและ
จรรยาบรรณส าหรับ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

6. การริเริ่มส่งเสริมการ
ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

7. การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การด าเนินการที่
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

5. ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรอ่อนน้อม 
ถ่อมตน เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

6. สถานศึกษามีหลักฐานชัดเจนในการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงงาน
และกิจกรรม 

7. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองสม่ าเสมอและ 
ใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

8. ครผูู้สอนได้รับการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ 
หรือสวัสดิการอย่างทั่วถึง 

9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น 
ระดับต่าง ๆ 

3. ก ากับ
ติดตามการ
ปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3. การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. มีครผูู้สอนมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าทีต่ามโครงการ/กิจกรรม 

2. ครผูู้สอนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที ่   
ตามโครงการแลกกิจกรรม 

3. ครูผู้สอนบูรณาการโครงการและกิจกรรม 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

4. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร จิตวิทยาและ
พัฒนาการของนักเรียน 

5. ครูผูส้อนมีคณุธรรมจริยธรรม ตลอดจน 
เป็นแบบอย่างที่ดี 
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ตารางที่ 11 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงาน
บุคคล (ต่อ) 

การบริหาร 
งานบคุคล 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานบคุคล 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

 4. การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมและ
จรรยาบรรณส าหรับ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5. การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การด าเนินการที่
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

6. บุคลากรสนบัสนุนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ 
ให้ความร่วมมอืกับสถานศึกษา 

7. บุคลากรสนบัสนุนมีความรูค้วามเข้าใจแนวทาง 
การจัดการศึกษา 

8. ครูผู้สอนมีความรับผิดชอบซื่อตรงอดทน สามัคคี               
ความเพียรเอื้ออาทร เมตตากรุณาและเกื้อหนุนกัน 

9. ครูผู้สอนมีผลงานด้านการวิจัยและน าผลของการวิจัย
ไปพัฒนาผู้เรียนอย่างได้ผล 

10. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทราบ
นโยบายเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 

11. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
ในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 

12. ครแูละบุคลากรทางการศึกษารู้จักใช้และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล 

13. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

14. มีครูแกนน าสามารถถ่ายทอดประสบการณท์ี่ประสบ
ความส าเร็จ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผล 

15. บุคลากรในสถานศึกษาสามารถเป็นวิทยากรอธิบาย 
การใช้ประโยชน์จากแหล่งฐานกิจกรรมการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้าง
อุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
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ตารางที่ 11 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงาน
บุคคล (ต่อ) 

การบริหาร 
งานบคุคล 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานบคุคล 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

  16. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีวิถีชีวิตสอดคล้อง   
หลักพุทธธรรม (มีศีล 5) มีพรหมวิหารธรรม 
ประจ าใจ 

17. คณะกรรมการด าเนินโครงการและกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท และท าหน้าที่ตามบทบาท
อย่างครบถ้วน 

18. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติของ
ทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

19. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
และเต็มความสามารถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการและส่วนรวม 

20. ครผูู้สอนจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน                       
อย่างหลากหลาย 

21. ครผูู้สอนมีทักษะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามความสนใจของนักเรียน 

22. บุคลากรสนับสนุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 

23. บุคลากรสนับสนุนมีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนัก                 
ในการเป็นแบบอย่างที่ดี 

24. ครผูู้สอนมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ตามความสนใจของนักเรียน 

25. ครผูู้สอนมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย 

26. ครผูู้สอนมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
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ตารางที่ 11 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงาน
บุคคล (ต่อ) 

การบริหาร 
งานบคุคล 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานบคุคล 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

  27. ครผูู้สอนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนและสถานศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการปฏิบัติงาน 

4. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. การส่งเสริมและ       
ยกยองเชิดชูเกียรต ิ

3. การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การด าเนินการ            
ที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น 

1. การมีส่วนรว่มของผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาในการปฏิบัติหน้าทีต่ามโครงการและกิจกรรม 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มพบ
โรคได้รับบริการปรึกษาแนะน า ด้านสุขภาพโดย
บุคลากรสาธารณสุข 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหา
สุขภาพ 

4. ผู้บริหารประสานความช่วยเหลือและได้รับการดูแล
จากผู้อุปถัมภ์ (ในชุมชน หรือหน่วยงานหรือบุคคล 
หรือองค์กรภายนอกชุมชน ฯลฯ) 

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน       
มีการประเมินสุขภาพ 

 

จากตารางที่ 11 พบว่า การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 1) ส่งเสริม 
ศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานบุคคล จ านวน 8 ด้าน  
และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ 2) ส่งเสริม
และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงาน 
บุคคล จ านวน 7 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน  
9 ตัวบ่งชี้ 3) ก ากับติดตามการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานบุคคล จ านวน 5 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้
ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 27 ตัวบ่งชี้ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานบุคคล จ านวน 
3 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
อาคารสถานที่ 

1. การวางแผนกา
บริหารงานการศึกษา 

2. การดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 

 

1. จัดห้องสมุดขนาด 2-4 ห้องเรียนขึ้นไป หรือเป็น
อาคารเอกเทศและตั้งอยู่ศูนย์กลางของโรงเรียน
สะดวกต่อการเข้าใช้ 

2. มีการจัดแบง่พ้ืนที่เป็นสัดส่วน สะอาด สดชื่นไม่มีมุม
อับมีแสงสว่างเพียงพอต่อการอ่านหนังสือสะดวกต่อ
การใช้บริการใช้ครุภัณฑ์ห้องสมุดที่เหมาะสมกับ
ผู้ใช้บริการ 

3. มีการออกแบบ ตกแต่งห้องสวยงาม ทันสมัย ดึงดูด 
การเข้าใช้บริการ มีการจัด แบ่งพ้ืนที่โดยค านึงถึงการ
ให้บริการการจดักิจกรรมและการปฏิบัติงานามารถ 
รองรับ การเพ่ิมขึ้นของทรัพยากรห้องสมุด และการ
ขยายบริการในอนาคต 

4. อาคารสถานที่ทุกแห่ง มีความสะอาดปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมแก่การท า
กิจกรรม 

5. การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนสงบ สะอาด 
สวยงาม ร่มรื่นปลอดอบายมุข 

6. การจัดสถานที่ มุมกิจกรรมหรือมุมประสบการณ ์
ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภายในห้องเรียนและจัดจุดเรียนรู้
หรือแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสูงสุด 

7. จัดบรรยากาศให้โรงเรียนมีความอบอุ่น น่าอยู่  
น่าเรียนเหมือนบ้าน 

8. การก าหนดพื้นที่และการส ารวจพรรณไม้ การก าหนด
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

9. การจัดท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้เฉพาะพื้นที่ 
การจัดท าผังพรรณไม้รวมทั้งโรงเรียน   
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

  10. การดูแล และรักษาห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
พิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามี
ความสะอาดมีความเป็นระเบียบ 

11. มีห้องสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมของสภานักเรียน 
12. สถานศึกษามีมาตรฐานในการใช้ห้องปฏิบัติการ 

ทางวิทยาศาสตรค์ณิตศาสตร ์
13. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอ 

เหมาะสมกับการใช้งาน 
14. จัดสภาพแวดล้อมและภูมทิัศน์ที่ร่มรื่น สวยงามเอื้อ

ต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรยีนรู้ 
15. มีสถานทีแ่ละอุปกรณ์ออกก าลังกาย กีฬาและ

นันทนาการที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย 
16. บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ใน

สถานศึกษา ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

17. ครแูละนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรกัษา
สิ่งแวดล้อมอาคาร สถานทีใ่ห้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

18. จัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียนและ
ประจ าห้องเรียนเหมาะสม 

19. มีป้ายนิเทศ ป้ายคติธรรม ค าขวัญคุณธรรม 
จริยธรรมโดยทั่วไปในบริเวณโรงเรียน 

20. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ในสถานศึกษา 

21. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจาก
พื้นที่เสี่ยง จัดเวทีกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และลานกีฬาต้านยาเสพติด 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

  22. สถานศึกษาจัดห้องแนะแนวเป็นสัดส่วน และห้องที่
ปรึกษาชัดเจน 

23. มีการบ ารุงรักษาสภาพถนนให้มีความปลอดภัยอยู่
เสมอ 

24. จัดสถานทีจ่อดรถที่เป็นระเบียบและปลอดภัย 
25. ส ารวจและวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

26. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่น 
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต 

27. โรงเรียนมอีาคารที่มีการออกแบบและอุปกรณ์ที่เอื้อ
ตามหลักของการประหยัดพลังงาน 

28. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในต าแหน่งและขนาด
ของห้องที่เหมาะสม 

29. มีร่มเงาของพรรณไม้ หรอืมีวัสดุป้องกันความร้อน 
เช่น ม่าน ระเบียงชายคา ฯลฯ เพื่อช่วยลดการ
ถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารห้องที่มีการปรับ
อากาศ 

30. มีการดูแลบ ารุงรักษา เครื่องปรับอากาศให้อยู่ใน
สภาพ ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

31. มีการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

32. โรงเรียนมรีะบบตรวจสอบการรั่วไหลของน้ า 
33. มีการติดต้ังถังดักไขมัน เพื่อดักไขมันของน้ าทิ้งจาก    

โรงครัว โรงอาหาร 
34. มีการปลูกพันธ์ุไม้ เพื่อช่วยดูดซับสารพิษ และ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

  35. โรงเรียนมพีื้นที่หรืออาคารจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ที่รอ
ใช้หรือไม่ได้ใช้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

36. ห้องพยาบาลมีอุปกรณ์ประกอบเหมาะสมปลอดภัย 
สะอาด อบอุ่น รวมถึงยาเพียงพอไม่หมดอายุมี
ความเหมาะสมที่จะเป็นแหลง่เรียนรู้ด้านสุขภาพ
อนามัย 

37. ห้องสุขา มีจ านวนเพียงพอเหมาะสมสอดคล้องกับ
ระดับของนักเรียนถูกสุขลักษณะสะอาดปราศจาก
กลิ่นและปลอดภัย 

38. พื้นผนัง เพดาน อ่างล้างมือก๊อกน้ า กระจก  
ถังรองรับมูลฝอยโถส้วม ทีก่ดโถส้วม โถปสัสาวะ ทีก่ด
โถปัสสาวะ สะอาดไม่มีคราบสกปรกอยูใ่นสภาพด ี
ใช้งานได ้

39. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่วแตก
หรือช ารุดมีการระบายอากาศดีและไม่มีกลิน่เหม็น 

40. จัดให้มีส้วมนั่งราบส าหรับผู้พิการผู้สูงวัยหญิงตั้งครรภ์ 
และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่ 

41. ประตูที่จับเปิด ปิดและทีล่็อกด้านในสะอาด 
อยู่ในสภาพดใีช้งานได้ 

42. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ 
43. สถานศึกษาการด าเนินงานห้องเรียนสีขาวให้น่าดู 

น่าอยู่ น่าเรียน 
44. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ครบถ้วน

เพียงพอ และใช้ประโยชน์คุ้มค่า 
45. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้อาคาร

สถานที่และรายงานผลต่อเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
46. สถานศึกษาการด าเนินงานห้องเรียนสีขาวให้น่าดู 

น่าอยู่ น่าเรียน 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

2. จัดระบบการ
บริหารให้เป็นไป
ตามระเบียบ
ข้อตกลงและ
เงื่อนไข
ความส าเร็จ 

1. การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายและแผน 

3. การจัดระบบการ
บริหารและพฒันา
องค์กร 

4. การพัฒนามาตรการ
ปฏิบัติงาน 

5. การดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 

6. งานกิจการนักเรียน 
7. การประสานราชการ

กับส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น 

8. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

1. สถานศึกษาต้องก าหนดแนวทาง กลยุทธ์การ
ด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง และเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
นโยบาย 

2. มีข้อตกลง และแนวปฏิบัติร่วมกันในการด าเนินงาน              
การพัฒนาคุณภาการศึกษา 

3. ก าหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูกวัสดุปลูกการหา
ต าแหน่งต้นไม้ การติดป้ายรหัสประจ าต้น 

4. มีระเบียบขอ้บังคับธรรมนูญว่าด้วยสภานักเรียนของ
โรงเรียน 

5. มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียน 

6. มีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียน
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ธรรมนูญว่าด้วยสภา
นักเรียนของโรงเรียน 

7. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ  
สภานักเรียนเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ธรรมนูญ
ว่าด้วยสภานักเรียนของโรงเรียน 

8. มีคู่มือการด าเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียนตาม 
แนวทางการด าเนินงาน สพฐ. 

9. มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลน าผลที่ได้รับมา
วางแผนพัฒนากิจกรรม 

10. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน 
11. โรงเรียนมมีาตรการและการด าเนินงานควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในโรงเรียน 
12. งดการจัดจ าหน่าย หรือบริการอาหาร อาหารว่าง 

ขนม ที่มีผลเสียต่อสขุภาพ 
23. สถานศึกษามีการจัดท าแผนการป้องกันและลด

อุบัติเหตุในสถานศึกษา 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

  13. น าผลการติดตามมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสงัคมสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน
ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 

14. มีบันทึกการประชุมคณะกรรมการชัดเจน 
15. ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความ

จ าเป็นของสิ่งที่จะพัฒนาได้ชัดเจน มีการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา 

16. เสนอนวัตกรรมการแก้ปญัหาหรือการพัฒนาโดยใช้
หลักการในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหา
หรือสิ่งที่จะพัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการ
ของ สถานศึกษาและชุมชน 

17. ก าหนดจุดประสงค์ และเป้าหมายของการ
ด าเนินงาน ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของสถานศึกษา และชุมชน 

18. ออกแบบนวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เป้าหมาย ทุกกิจกรรมมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีความคิดสร้างสรรค ์

19. สถานศึกษาต้องก าหนดนโยบายในการต้านยาเสพ
ติดภายในสถานศึกษาชัดเจน 

20. การบริหารจัดการทุกระบบมีประสิทธิภาพโดย
สามารถแสดงผลเชิงคุณภาพด้านต่าง ๆ อย่าง
สอดคล้องกับการสนับสนุนด้านปัจจัย 

21. สถานศึกษาจะต้องก าหนดโครงสร้างองค์กร  
เพื่อการต้านยาเสพติด 

22. มีการประชุมผู้ร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ และบันทึก                
ผลการด าเนินงานและการวัดผลที่ชัดเจน 

24. ก ากับดูแลให้นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนที่เข้ามาใน
สถานศึกษาถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

  24. ก ากับดูแลให้นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนที่เข้ามาใน
สถานศึกษาถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

25. ส ารวจและวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

26. วิเคราะห์สภาพชุมชนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

27. ก าหนดแผนงาน โครงการ ที่จะให้ชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

28. โรงเรียนมมีาตรการในการก าหนดเวลา เปิด-ปิด 
เครื่องปรับอากาศ 

29. มีการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า 
30. โรงเรียนมมีาตรการการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
31. โรงเรียนมมีาตรหรือก าหนดเวลาในการบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้น้ าอย่างสม่ าเสมอ 
32. โรงเรียนมมีาตรการการดูแลและป้องกนัการแพร่

ระบาดของสัตว์ที่เป็นพาหนะน าโรค 
33. โรงเรียนมมีาตรการและควบคุมดูแลไม่ให้มีสุนขัจร

จัดเข้ามาอาศัยในโรงเรียน 
3. สนับสนุนการ
บริการเพื่อ
อ านวยความ
สะดวก 

1. การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

2. การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 

3. การพัฒนามาตรการ
ปฏิบัติงาน 

1. ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานและปฏิบัติงาน
ห้องสมุด 

2. ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการจัดการฐานข้อมูล
และสืบค้นสารสนเทศ 

3. ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มเีว็บไซต์ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส ์
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

 4. งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

5. การด าเนินการธุรการ 
6. การดูแลอาคารสถานที่

และสภาพแวดล้อม 
7. การส่งเสริม สนับสนุน

และประสานงานการจัด
การศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

8. การประสานราชการ
กับส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น 

4. เปิดบริการทั้งวันในวันที่มีการเรียนการสอนทั้งก่อน
เรียนและหลังเลิกเรียน ขยายเวลาเปิดบริการในช่วง
เย็น หรือวันหยุด 

5. วิเคราะห์และจัดแบ่งหมวดหมู่หนังสือตามเนื้อหาวิชา
ด้วยระบบมาตรฐานสากล 

6. อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าอาคารมี
ปริมาณเพียงพอรอบบริเวณอยู่ในสภาพดี สะอาด 
และปลอดภัย 

7. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดีปลอดภัย
และมีระบบปอ้งกันอันตราย 

8. สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และ
บริการชุมชน 

9. การดูแล วัสดุ อุปกรณ์และรักษาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน มีความร่มรื่นน่าอยู่   

10. การให้บรกิารอาคาร สถานที่แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ 

11. มีข้อมูลสารสนเทศทีค่รอบคลุมในการพฒันา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุมถกูต้อง
เป็นปัจจุบัน 

12. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการด าเนินงานแนะแนว
อาชีพ 

13. ห้องเรียนปกติแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการมีสื่อ
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้มคีวามเหมาะสมตรง
ตามจุดประสงค์ของห้องหรือแหล่งเรียนรู้นัน้ ๆ 

14. ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้สื่ออุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้รวมถึงมีร่องรอยการใช้และใช้อย่างคุ้มค่า 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

  15. ระบบการให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการและแหล่ง
เรียนรู้ มีประสทิธิภาพโดยส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีคุณภาพภายใต้ข้อจ ากัดด้านปัจจัยสนับสนุน 

16. มีมาตรการในการดูแลซ่อมบ ารุงและมีแนวทางเพ่ิม
ขีดความสามารถในการให้บรกิาร 

17. กระดาษช าระสบู่ล้างมือเพียงพอต่อการใช้งาน
ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการหรือสายฉีดน้ าช าระที่
สะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ 

18. การส่งเสรมิให้มีการใช้ระบบการขนส่งสาธารณะ
หรือยานพาหนะชนิดอ่ืน ๆ ที่มีความปลอดภัย 

19. น้ าใช้สะอาดเพียงพอ และไม่มีลูกน้ ายุง ภาชนะเก็บกัก
น้ าขันตักน้ าสะอาดอยู่ในสภาพดี 

20. จัดให้มีการท าความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจ
ตราเป็นประจ า 

21. มีการวางผังถนนจัดเส้นทางการจราจรทางข้ามถนน
ที่สะดวกและปลอดภัยภายในสถานศึกษา 

22. การส่งเสรมิสุขภาพจิต เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
สุขภาพ 

23. โรงเรียนได้ก าหนดและสร้างระบบการคัดแยกเศษ
อาหารออกจากภาชนะที่จะล้างทุกครั้ง 

24. การจัดข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัย
และพัฒนาต่อเนื่องสามารถใช้ในการบริหารจัดการ                   
และการเรียนการสอน 

4. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องใน
การบริหารงาน
ทั่วไป 

1. การพัฒนามาตรการ
ปฏิบัติงาน 

2. การดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 

1. การส ารวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน                   
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

2. ผู้ปกครอง ชุมชน สมาคม ชมรม หรือองค์กรที่ให้การ
สนับสนุนสถานศึกษา 

3. สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ กิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

 3. การเสนอความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง 
ยุบ รวม หรือเลิก
สถานศึกษา 

4. การประสานงาน 
การจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 

5. การระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 

6. งานกิจการนักเรียน 
7. การส่งเสริม สนับสนุน

และประสานงานการ
จัดการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัด
การศึกษา 

8. การประสานราชการ
กับส่วนภูมิภาคและ                 
ส่วนท้องถิ่น 

4. การด าเนินโครงการ กิจกรรมใช้หลักการบริหารการ
จัดการแบบมีส่วนร่วม และเกดิประโยชน์ในวงกว้าง 

5. การบริหารภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ม ี  
ส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและคุ้มครองเด็ก อย่างเป็นระบบและมีความ
ยั่งยืน 

6. มีการจัดกิจกรรมโดยให้ผูป้กครอง หรือคนในชุมชน
มาร่วมคิดร่วมวางแผนในการพัฒนาชุมชน ด้านการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การออมและปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

7. มีการสร้างเครือข่ายขยายผลด้านการปลกูฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมสู่สถานศึกษาอื่น ๆ 

8. มีการจัดประชุมหรือเวทีธรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพื่อเป็นการดูแล สอดส่องและส่งเสริมบุตรหลาน 
เยาวชนให้เป็น คนดี มีคณุธรรม 

9. จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการอื่น ๆ เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

10. กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนการด าเนินงานอยา่งเป็น
ระบบโดยนักเรียนครูผู้ปกครองชุมชนมีส่วนรวม 

11. ให้ความรวมมือในการด าเนินกิจกรรมประชาธิปไตย              
กับชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชน 

12. มีเครือข่ายและข้อตกลงการท างานร่วมกันระหว่าง           
สภานักเรียนชุมชนองค์กรภาครัฐ และเอกชน 

13. การมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

  14. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการร่วม
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

15. ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ  
“อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน 

16. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนา
สถานศึกษา ชมุชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม วฒันธรรมตาม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

17. ขยายผลการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา 

18. ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเห็นคุณคา่ ยอมรับ
และให้ความร่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอก
สถานศึกษา 

19. ชุมชน หรอืหน่วยงานอื่นได้ใช้ประโยชน์และมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและ
พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

20. สามารถบริหารจัดการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ จนสามารถพัฒนาสถานศึกษาอ่ืน
ให้เป็นสถานศกึษาพอเพียงได้อย่างน้อย 1 แห่ง 

21. ชุมชนเสียสละก าลังกายในการจัดสถานทีร่่วม
บรจิาคสิ่งของเงินสมทบการจดักิจกรรม 

22. ชุมชนมีตัวแทนร่วมจัดกิจกรรมและมขี้อเสนอแนะ 
ความคิดเห็นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

23. โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และ
ได้รับความร่วมมือจากผู้มสี่วนร่วมเกี่ยวข้อง (บ้าน 
วัด ราชการ) 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

  24. โครงการต ารวจประสานโรงเรียน 1 ต ารวจ 1 
โรงเรียน 

25. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู ้            
นอกสถานศึกษา 

26. เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและ
ดนตรีพื้นบ้านกับหน่วยงานอื่น ๆ ภาครฐัและ
เอกชน 

27. สถานศึกษามีเครือข่ายภายใน ภายนอกสถานศึกษา 
28. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายภายในหรือภายนอก

สถานศึกษา 
29. โรงเรียนและชุมชนร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ

โครงการโรงเรียนสุจริตด้วยความสมัครใจ 
30. มีการประสานงานและบูรณาการ การท างานการ

อนุรักษ์มรดกไทยร่วมกัน 
31. ชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านพุทธศาสนาของ

โรงเรียน  
32. โรงเรียนสง่เสริมการประกวดแข่งขัน กิจกรรมด้าน            

พุทธศาสนาทั้งภายในและภายนอก 
33. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายภายในหรือภายนอก

สถานศึกษา 
34. การมสี่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ

ใช้รถใช้ถนนของนักเรียน 
35. จัดการประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้แทน

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
36. บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

และเกิดประโยชน์สูงสุดโปร่งใสตรวจสอบได ้
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

5. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 

1. การพัฒนามาตรการ
ปฏิบัติงาน 

2. การดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 

3. งานกิจการนักเรียน 
4. การประชาสัมพันธ์งาน

การศึกษา 
15 การส่งเสรมิ สนับสนุน

และประสานงานการจัด
การศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอืน่ที่จัดการศึกษา 

6. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

7. แนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การลงโทษนักเรียน 

1. จัดโครงการกิจกรรมค่ายคณุธรรมท าบุญวันพระ
กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

2. โครงการ กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งนกัเรียนเป็นผู้
ริเริ่มด้วยการน าหลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ใน
เชิงสร้างสรรค์ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและมี
ความยั่งยืน 

3. มีการเลือกตั้งตัวแทนนักเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมด้วย
กระบวนการประชาธิปไตยและประกาศผลการ
เลือกตั้งอย่างเป็นทางการ 

4. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ธรรมนูญวา่ด้วยสภานักเรียนของ
โรงเรียน 

5. สภานักเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตย 3 ประการ 
คารวะธรรม สามัคคีธรรม ปญัญาธรรม 

6. กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหากระบวนการที่แสดงถึงการ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์การส่งเสริมสิทธิเด็กการส่งเสริมความเป็น
ประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลกการส่งเสริม
สนับสนุนการเลือกตั้งระดับโรงเรียนท้องถิ่นหรือ
ระดับชาติ หลักธรรมาภิบาลมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ
ชุมชน 

7. โครงการส่งเสริมสุขภาพมกีารนิเทศ ติดตามโดย
ระบบของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมีสรุปผลการนิเทศ
และมีการน าผลการนิเทศไปใช้พัฒนางาน 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

  8. มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพือ่สังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

9. กิจกรรมการลด การใช้ซ้ าและคัดแยกน ากลับมาใช้
ประโยชนต์ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

10. กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะ
ทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่
โรงเรียน 

11. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอน              
มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน มีการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

12. วัตถุประสงค์เป้าหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหา   
ความต้องการพัฒนาสามารถตรวจสอบได้ 

13. ประโยชน์และการเป็นแบบอย่างของโครงการ
พระราชด าริ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเทิดทูนชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

14. การส่งเสรมิสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 
15. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพ การ

ออกก าลังกาย กีฬา ส าหรับนักเรียน 
16. มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
17. มีการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข

แก้ปัญหา พัฒนา EQ” 
18. โครงการรณรงค์วันส าคัญต่อต้านยาเสพติด 
19. กิจกรรมพฒันาทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
20. สถานศึกษาเน้นให้นักเรียนสามารถพัฒนาป้องกัน    

และแก้ไขตนเองให้ปลอดจากยาเสพติด 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

  21. สถานศึกษาด าเนินงานด้านการให้ค าปรกึษาและจิต
สังคมบ าบัดในสถานศึกษา 

22. สถานศึกษาจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
23. โครงการสารวัตรนักเรียน นักศึกษา ป.ป.ส.  
24. สถานศึกษามีการจัดตั้ง “ชมรมที่มีกิจกรรมสอดคล้อง

กับการต่อต้านสิ่งเสพติด” 
25. กิจกรรมการผลิตทุกกิจกรรมต้องเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและเอ้ือต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

26. สถานศึกษามีการจัดต้ังชมรมดนตรีไทยและดนตรี
พื้นบ้าน 

27. กิจกรรมบา้นหลังเรียน เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
28. สถานศึกษาจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล 
29. การปลูกฝังและสร้างจิตส านึกกับสมาชิกด้าน

สาธารณประโยชน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

30. ความคิดรเิริ่มสร้างสรรคใ์นการพัฒนา และสร้าง           
ความยั่งยืนให้กับธนาคารขยะรีไซเคิล 

31. สถานศึกษาสร้างจิตส านึก และพฤติกรรมของ
นักเรียนในการคัดแยะขยะ การรักษาสิง่แวดล้อม 
และการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ
ของโรงเรียน 

32. สถานศึกษามีนักเรียนแกนน าด้านพลังงาน 
33. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียนใน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 
34. สถานศึกษามีกระบวนการคัดเลือกยานพาหนะที่

ปลอดภัยเพื่อส่งเสริมให้นักเรยีนใช้พาหนะที่
ปลอดภัย 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

  35. สถานศึกษามีโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานทดแทน 
หรือด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ ์

36. สถานศึกษาจัดต้ังชมรมด้านความปลอดภัย การใช้
รถใช้ถนนภายในสถานศึกษา 

37. ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ กิจกรรมที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดี การท านุบ ารุงด้าน
ศาสนกิจ และการร่วมมือร่วมใจ เพื่อความมั่นคง
ของประเทศ 

38. ด าเนินโครงการดนตรีไทย หรือการแสดงและ
กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง 

39. การด าเนินงานโครงการดนตรีไทยหรือการแสดง
และกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย มีผลงานเป็นที่
ประจักษ ์

40. โรงเรียนด าเนินกิจกรรมด้านพุทธศาสนาประจ าวัน 
ประจ าสัปดาห์ ประจ าภาคเรียน ประจ าปอีย่าง
ต่อเนื่อง 

41. โรงเรียนสง่เสริมการประกวดแข่งขัน กิจกรรมด้าน
พุทธศาสนาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จน
ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  

42. โรงเรียนจดักิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
อย่างต่อเนื่อง 

43. จัดโครงการ กิจกรรมนักเรียน ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การออม และการน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

44. จัดกิจกรรมสหกรณ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
และสาธารณะประโยชน์ 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

  45. โรงเรียนมกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทและการมี 
ส่วนร่วมของครู บุคลากรอื่น ๆ และนักเรียน ใน
ด้านการจัดการขยะตามแนวคิด 1A 3Rs ได้แก่ 
หลีกเลี่ยงหรือ (Avoid) ลด (Reduce) การใช้วัสดุ
สิ้นเปลือง และการใช้ซ้ า (Reuse) วัสดุครุภัณฑ์ต่าง 
ๆ รวมทั้งการจัดการขยะแปรสภาพโดยผ่าน
กระบวนการและน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

46. โรงเรียนจัดโครงการเรียนและสอบธรรมศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี 

47. จัดกิจกรรม นิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์             
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน แก้ไขและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน 

48. สร้างเครือข่ายการบริการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง              
การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

49. มีการอบรม/พัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน และ
การถ่ายทอดประสบการณ์การท างานจากสภารุ่นพี่ 

50. กระบวนการส่งเสริมและการสร้างวินัยในการ
จัดการขยะมูลฝอยให้แก่ผู้เรยีนและบุคลากรใน
โรงเรียน 

51. ส่งเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธศาสนาอย่างเห็น
คุณค่ารู้เข้าใจเหตุผลในโอกาสส าคัญอย่างต่อเนื่อง
เป็นวิถีชีวิต 

6. การสรุปและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

2. การจัดท าส ามะโน 
ผู้เรียน 

1. รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบ  
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2. รายงานสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตามผังพรรณไม้ 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

 3. การประสานราชการ
กับส่วนภูมิภาคและส ่          
วนท้องถิ่น 

4. การรายงานผล            
การปฏิบัติงาน 

3. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและ
เป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์โดยมีหลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ 

4. ผลส าเร็จความยั่งยืนการด าเนินโครงการ กิจกรรม
เกี่ยวกับขยะ 

5. สถานศึกษารายงานผลการแนะแนวการประกอบ
อาชีพ 

6. มีการเก็บขอ้มูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดกับ
นักเรียนของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

7. มีการแสดงสถิติหน่วยการใช้ไฟฟ้า และคา่ไฟฟ้า                 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในแต่ละอาคารห้อง 

8. มีการแสดงสถิติหรือปริมาณการใช้น้ ารายเดือน รายปี 
เพื่อสร้างความตื่นตัวในการประหยัดน้ า 

9. มีผลงานโครงการพระราชด าริและผลงานที่แสดงออก  
ถึงความจงรักภักดี ท านุบ ารุงศาสนาและเสียสละ 
เพื่อความมั่นคงของประเทศ 

10. ผลงานเกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการของนักเรียน
ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและชุมชน 

11. ได้รับการยกย่องชมเชยจากองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ 
12. มีจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคันน้อยไม่เกินร้อยละ 3 
13. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
14. การสรุปรวบรวมผลการเรียนรู้ คัดแยกสาระส าคัญ 

จัดเป็นหมวดหมู่เรียบเรียงสาระเป็นภาษาที่สื่อ
กระชับได้ใจความ 

15. สรุปผลการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

  16. มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของ                
การส่งเสริมประชาธิปไตยของสถานศึกษา 

7. ส่งเสริมให้มี
การเผยแพร ่
และการ
ประชาสัมพันธ์ 

1. งานกิจการนักเรียน 
2. การประชาสัมพันธ์งาน

การศึกษา 
3. การส่งเสริม สนับสนุน

และประสานงานการจัด
การศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

4. การประสานราชการ
กับส่วนภูมิภาคและ               
ส่วนท้องถิ่น 

5. การรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในสถานศึกษา
และ ผลการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 

2. รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบ  
อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

3. การจัดแสดงผลงานนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ภาพวาด นิทรรศการ ป้ายนิเทศและ แสดงทางเว็บไซต์ 

4. ผู้เรียนมผีลงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรท์ี่มี
คุณภาพและได้รับการเผยแพร่ในระดับชุมชน/
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

5. มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
สภานักเรียน 

6. มีกระบวนการรับสมัครตัวแทนนักเรียน มกีารรณรงค์            
หาเสียงของผู้สมัคร 

7. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานผ่านสื่อที่
หลากหลาย  

8. จัดแสดงเผยแพร่ประกวดแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ผลงาน
ของผู้เรียนที่เกิดจากการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

9. มีเครือข่ายการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10. เป็นสถานศึกษาแกนน าของเครือข่ายขับเคลื่อน                  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

11. มีการถ่ายทอดความรูแ้ละจัดแสดงเผยแพร่ดนตรี
ไทยและดนตรพีื้นบ้านสู่ชุมชน 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

  12. กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจโครงการธนาคารขยะภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

13. สถานศึกษาขยายผลด้านความรู้ เรื่อง การประยัด
พลังงานสู่ชุมชน 

14. มีการเผยแพร่ความรู้เรื่อง มอก. ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ 
อย่างแพร่หลาย 

15. มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่มีการน าไปใช้ทั้งใน             
และนอกโรงเรียน /หน่วยงาน 

16. สร้างเครือข่ายการบริการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง             
การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

17. โรงเรียนมกีารจัดท าโครงการกิจกรรมสื่อสารรณรงค์
เพื่อให้ความรู้และปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
ครูบุคลากรอื่น ๆ และนักเรียนในโรงเรียน 

18. โรงเรียนจดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานดีเด่นของ
โรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง
หลากหลาย เชน่ ป้ายนเิทศภายในโรงเรียน 
นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา เผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต 

19. มีการถ่ายทอดกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านดนตรี
ไทยและดนตรพีื้นบ้าน สู่ชุมชนและมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กลุ่มหรือชมรมทางสื่อต่าง ๆ 

20. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ การแนะแนวอาชีพ 
21. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานความส าเร็จที่เกิด

จากการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
22. ด าเนินโครงการดนตรีไทย หรือการแสดงและ

กิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย มีผลงานเกิดประโยชน์
ต่อประชากร ในวัยศึกษาชุมชน สังคมและประเทศ 
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ตารางที่ 12 แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
การบริหาร      
งานทั่วไป 

ขอบข่ายการบริหาร 
งานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

  23. ผลงานโครงการพระราชด าริกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับการ
เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้รับ
เผยแพร ่เป็นทีย่อมรับ 

24. การถ่ายทอดความรู้โดยการบรรยาย เช่น  
การสนทนาเสวนา สัมมนา อภิปราย 

25. จัดกิจกรรม / นิทรรศการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน แก้ไขและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน 

26. โรงเรียนจดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานดีเด่นของ
โรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง
หลากหลาย เชน่ ป้ายนิเทศภายในโรงเรียน 
นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา เผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต 

27. ด าเนินงานดนตรีไทยหรือการแสดงและการอนุรักษ์
มรดกไทย เป็นที่ยอมรับของประชาชน ชุมชน  
ผู้น าชุมชน เครือข่ายและบุคคลทั่วไป 

 
จากตารางที่ 12 พบว่า การบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 7 แนวทาง ดังนี้ 1) ส่งเสริม 

และสนับสนุนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป 
จ านวน 2 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน  
46 ตัวบ่งชี้ 2) จัดระบบการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบข้อตกลงและเงื่อนไขความส าเร็จ มีความ  
สอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป จ านวน 8 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 33 ตัวบ่งชี้ 3) สนับสนุนการบริการเพื่ออ านวยความสะดวก  
มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป จ านวน 7 ด้าน และมีความสอดคล้องกับ 
ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารงานทั่วไป มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป จ านวน 8 ด้าน  
และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 36 ตัวบ่งชี้ 5) ส่งเสริม
และสนับสนุนการบริหารกิจการนักเรียน มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป จ านวน  
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7 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 51 ตัวบ่งชี้  
6) การสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป จ านวน  
4 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 16 ตัวบ่งชี้   
7) ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป 
จ านวน 5 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน  
27 ตัวบ่งช้ี 

ขั้นที่ 3 การยืนยันผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ร่วมตามภาระงานการบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารงานทั่วไป ผู้วิจัยได้น าร่าง 
การสังเคราะห์ ตัวบ่งชี้ร่วมที่มีความสอดคล้องกัน และน ามายืนยันเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัย 
ได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ท่านเดิมโดยจ านวน 5 ท่าน ผลการยืนยันตัวบ่งชี้ร่วมของ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามภาระงานการบริหารวิชาการ 
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 13 ดังนี ้ 
 
ตารางที่ 13 แสดงค่าความถี่และร้อยละ ของแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ตามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และมีประโยชน ์

แนวทางการพฒันางาน 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ มีประโยชน ์
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ยล

ะ 
1. การบริหารงานวิชาการ 
    1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ 
         แผนการจัดการเรียนรู ้

5 100 5 100 5 100 5 100 

    1.2 ส่งเสริมการบูรณาการและกระบวนการจัด 
         การเรียนรู ้

5 100 5 100 5 100 5 100 

    1.3 ส่งเสริมการใช้สื่อการสอนและเทคโนโลย ี 5 100 5 100 5 100 5 100 
    1.4 ส่งเสรมิการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ 
         ภายนอกสถานศึกษา  

5 100 5 100 5 100 5 100 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าความถี่และร้อยละ ของแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ตามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และมีประโยชน ์(ต่อ) 

แนวทางการพฒันางาน 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ มีประโยชน ์
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    1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงานแนะแนวและระบบ 
         ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

5 100 5 100 5 100 5 100 

    1.6 ปรับปรุงประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 5 100 5 100 5 100 5 100 
    1.7 จัดระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  5 100 5 100 5 100 5 100 
    1.8 ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อผู้เรียน 5 100 5 100 5 100 5 100 
2. การบริหารงานงบประมาณ 
     2.1 จัดระบบการวางแผนงบประมาณ  5 100 5 100 5 100 5 100 
     2.2 การด าเนินงานใช้งบประมาณเป็นไปตาม 
          แผนปฏิบัติการประจ าป ี

5 100 5 100 5 100 5 100 

     2.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบก ากับติดตาม 
          งบประมาณ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

     2.4 การสรุปผลการใช้งบประมาณ  5 100 5 100 5 100 5 100 
3. การบริหารงานบคุคล 
     3.1 ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 5 100 5 100 5 100 5 100 
     3.2 ส่งเสรมิและพัฒนาขา้ราชการครูและ 
          บุคลากรทางการศึกษา  

5 100 5 100 5 100 5 100 

     3.3 ก ากับติดตามการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
          ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5 100 5 100 5 100 5 100 

    3.4 ส่งเสรมิและสนับสนนุการมีส่วนร่วมของ 
         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5 100 5 100 5 100 5 100 

4. การบริหารงานทั่วไป 
     4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ 
          อาคารสถานที่ 

5 100 5 100 5 100 5 100 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าความถี่และร้อยละ ของแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ตามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และมีประโยชน ์(ต่อ) 

แนวทางการพฒันางาน 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ มีประโยชน ์
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4.2 จัดระบบการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบ  
ข้อตกลงและเงื่อนไขความส าเร็จ  

5 100 5 100 5 100 5 100 

     4.3 สนับสนุนการบริการเพื่ออ านวยความสะดวก  5 100 5 100 5 100 5 100 
4.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการ 

          บริหารงานทั่วไป 
5 100 5 100 5 100 5 100 

     4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกิจการ 
          นักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100 

     4.6 การสรุปผลการด าเนินงาน 5 100 5 100 5 100 5 100 
     4.7 ส่งเสรมิให้มีการเผยแพร่และการ 
          ประชาสัมพันธ์ 

5 100 5 100 5 100 5 100 

รวม 5 100 5 100 5 100 5 100 
 

จากตารางที่ 13 พบว่า ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า  
แนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมขอเกณฑ์การประเมิน 
คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามภาระงานการบริหารงานวิชาการ จ านวน 8 แนวทาง  
การบริหารงานงบประมาณ จ านวน 4 แนวทาง การบริหารงานบุคคล จ านวน 4 แนวทาง และ 
การบริหารงานทั่วไป จ านวน 7 แนวทางทุกแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์  จ านวน 5 ท่าน คิดเป็น 
ร้อยละ 100  

จากผลการยืนยันแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับ 
ตัวบ่งชี้ร่วม โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ตามขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิที่ 9  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ประเภท 
งานวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนางานของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น  3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน 
มัธยมศึกษา ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 หาแนวทาง 
การพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม ขั้นตอนนี้เป็นการ 
น าข้อมูลจากการศึกษาทั้ง 3 ส่วน มาสร้างเป็นแนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม มีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลส่วนที่ 1 การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการประเมิน 
คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนาม  
โดย การสัมภาษณ์ การสอบถาม ผู้บริหารสถานศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนทั่วประเทศ  
ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยก าหนดให้ภาคเป็นหน่วย 
ตัวอย่าง ขั้นที่ 1 ได้กลุ่มตัวอย่างจาก 4 ภาค และ สุ่มตัวอย่าง ขั้นที่ 2 เลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 
(cluster sampling) ตามขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียน 
ขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 16 โรงเรียน จากทุกภูมิภาคของ 
ประเทศไทย ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ได้รับ  
การคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ คือ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และน าข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่อจ าแนกตัวบ่งชี้ร่วมตามขอบข่าย 
การบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป จากนั้นน าข้อมูลไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและ 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อยืนยันความถูกต้องความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และมีประโยชน์  
ของตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ข้อมูลส่วน  
ที่ 3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ 
ถึงแนวทางการพัฒนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์  
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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ทั้ง 4 งาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ  
การบริหารงานทั่วไป จากนั้นน าไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม จ านวน 5 ท่าน  
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น เพื่อยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ  
มีประโยชน์ ของแนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

 
สรุปผลการวิจยั 

 
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน  

มัธยมศึกษา ท าให้ได้ข้อค้นพบ ซึ่งผู้วิจัยสรุปสรุปผลการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
1. ตัวบ่งช้ีร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
2. แนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม 

 
1. ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมนิคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ผลการศึกษาตัวบ่งชี้ร่วมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
พบว่า ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา มีทั้งสิ้น  
จ านวน 2,058 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานวิชาการ จ านวน 720 ตัวบ่งชี้ ด้านการ 
บริหารงานงบประมาณ จ านวน 152 ตัวบ่งชี้  ด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 249 ตัวบ่งชี้ และ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป จ านวน 937 ตัวบ่งช้ี ผลจากการส ารวจตัวบ่งช้ีที่มีความส าคัญต่อการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าตัวบ่งชี้ที่มีความส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   
1,385 ตัวบ่งชี้ จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ ดังนี้ ด้านการบริหารงาน 
วิชาการ จ านวน 429 ตัวบ่งชี้  ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ านวน 108 ตัวบ่งชี้ ด้านการบริหารงาน 
บุคคล จ านวน 169 ตัวบ่งชี้  และด้านการบริหารงานทั่วไป จ านวน 679 ตัวบ่งชี้ จากนั้นผู้วิจัย 
ได้วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีความ 
เหมือนกัน และที่มีความสอดคล้องกันกับขอบข่ายการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา คงเหลือ  
ตัวบ่งชี้ จ านวน 472 ตัวบ่งช้ี จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ ดังนี้  

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ จ านวน 143 ตัวบ่งช้ี  
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ านวน 41 ตัวบ่งช้ี  
3. ด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 55 ตัวบ่งช้ี  
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป จ านวน 233 ตัวบ่งช้ี 
ผู้วิจัย น าตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  

ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ 
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พบว่า ตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามขอบข่าย 
การบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และ การบริหารงานทั่วไป ทุกตัวบ่งชี้มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม  
มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์  เข้าใจได้ง่ายและง่ายต่อการปฏิบัติ นอกจากนี้ ผู้ เชี่ยวชาญ 
ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องศึกษา  
บริบทของโรงเรียนทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ศึกษาขอบข่ายการบริหารงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล นอกจากนี้ในการบริหารโรงเรียนสู่ 
ความเป็นเลิศ ผู้บริหารต้องศึกษารายละเอียดตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
ต่าง ๆ ที่โรงเรียนมีความประสงค์จะพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางใด ต้องศึกษาตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์
กันหรือสอดคล้องกันอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อไป  

 
2. แนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม  

ผลการศึกษาการหาแนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ พบว่า  
แนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม จ าแนกออกตามโครงสร้าง 
การบริหารงาน ดังนี ้

1. การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 8 แนวทาง ดังนี้ 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารวิชาการ จ านวน  
3 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 9 ตัวบ่งชี้  
2) ส่งเสริมการบูรณาการและกระบวนการจัดการเรียนรู้  มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหาร
วิชาการ จ านวน 6 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน  
31 ตัวบ่งชี้ 3) ส่งเสริมการใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยี มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหาร
วิชาการ จ านวน 6 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน  
17 ตัวบ่งชี้ 4) ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับ
ขอบข่ายการบริหารวิชาการ จ านวน 5 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์  
การประเมินคุณภาพ จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ 5) ส่งเสริมและสนับสนุนงานแนะแนวและระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารวิชาการ จ านวน 6 ด้าน และมีความ 
สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 17 ตัวบ่งช้ี 6) ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การวัดและประเมินผล มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารวิชาการ จ านวน 3 ด้าน และมีความ 
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้  7) จัดระบบการนิเทศ  
ก ากับ ติดตาม มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารวิชาการ จ านวน 3 ด้าน และมีความสอดคล้อง
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กับตัวบ่งช้ีร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 8) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อ 
ผู้เรียน มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารวิชาการ จ านวน 5 ด้าน และมีความสอดคล้องกับ 
ตัวบ่งช้ีร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน  31 ตัวบ่งชี้ 

2. การบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 1) จัดระบบการวางแผน 
งบประมาณ มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงบประมาณ จ านวน 7 ด้าน และมีความ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ 2) การด าเนินงานใช้ 
งบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงบประมาณ 
จ านวน 4 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 10 ตัวบ่งชี้  
3) จัดให้มีระบบการตรวจสอบก ากับติดตามงบประมาณ  มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหาร
งบประมาณ จ านวน 8 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  
จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ 4) การสรุปผลการใช้งบประมาณ มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหาร
งบประมาณ จ านวน 3 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  
จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี  

3. การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 1) ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหาร 
สถานศึกษา มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานบุคคล จ านวน 8 ด้าน และมีความสอดคล้อง
กับตัวบ่งช้ีร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 14 ตัวบ่งช้ี 2) ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานบุคคล จ านวน 7 ด้าน และ 
มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 3) ก ากับติดตาม 
การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความสอดคล้องกับ
ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล จ านวน 5 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพ จ านวน 27 ตัวบ่งชี้ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานบุคคล จ านวน 3 ด้าน และ  
มีความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี 

4. การบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 7 แนวทาง ดังนี้ 1) ส่งเสริมและสนับสนุน 
การบริหารจัดการอาคารสถานที่ มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป จ านวน 2 ด้าน  
และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 46 ตัวบ่งชี้ 2) จัดระบบ
การบริหารให้เป็นไปตามระเบียบข้อตกลงและเงื่อนไขความส าเร็จ มีความสอดคล้องกับขอบข่าย  
การบริหารงานทั่วไป จ านวน 8 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมิน  
คุณภาพ จ านวน 33 ตัวบ่งชี้ 3) สนับสนุนการบริการเพื่ออ านวยความสะดวก มีความสอดคล้องกับ
ขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป จ านวน 7 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์  
การประเมินคุณภาพ จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารงานทัว่ไป  
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มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป จ านวน 8 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม 
ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 36 ตัวบ่งชี้ 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกิจการนักเรียน  
มีความสอดคล้องกับขอบข่าย การบริหารงานทั่วไป จ านวน 7 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม 
ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 51 ตัวบ่งช้ี 6) การสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มีความ 
สอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป จ านวน 4 ด้าน และมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วมของ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 16 ตัวบ่งชี้ 7) ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ 
มีความสอดคล้องกับขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป จ านวน 5 ด้าน และมีความสอดคล้องกับ 
ตัวบ่งช้ีร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 27 ตัวบ่งชี้ 

ผู้วิจัย น าแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม  
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และมีประโยชน์  
พบว่า แนวทางการพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม  
ตามขอบข่ายการบริหารงานการบริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  
และ การบริหารงานทั่วไป ทุกแนวทางการพัฒนามีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ 
และมีประโยชน์ เข้าใจได้ง่ายและง่ายต่อการปฏิบัติ นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า  
ในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีเป้าหมายความส าเร็จในการ
น าพาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การศึกษาบริบทของโรงเรียน ศึกษาขอบข่ายการบริหารงานในโรงเรียน 
มัธยมศึกษา แนวคิดทฤษฎีการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จเพื่อ  
เทียบเคียงประสบการณ์ การหาเวทีส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และปรับปรุงซ่อมเสริม 
นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยกัน ดังนั้นในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็น
โรงเรียนดีมีคุณภาพ จึงเป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน  

 
อภิปรายผล 

 
จากการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ร่วมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้ค้นพบแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับ  
ตัวบ่งช้ีร่วมที่สามารถน ามาอภิปรายผล ดังต่อไปน้ี 

 
1. แนวทางการพัฒนางานโรงเรียนมัธยมศกึษาด้านการบริหารงานวิชาการ  

จากการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาการบริหารงานวิชาการ  
ประกอบด้วย 8 แนวทาง ดังนี ้ 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้   
2) ส่งเสริมการบูรณาการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3) ส่งเสริมการใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยี 
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4) ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 5) ส่งเสริมและสนับสนุนงานแนะแนว 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6) ปรับปรุงประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 7) จัดระบบ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ 8) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อผู้เรียน ซึ่งแนวทางการพัฒนางาน 
ด้านการบริหารงานวิชาการ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัย ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพน้ัน มีสิ่งส าคัญที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนหลายประการ ได้แก่ มีการก าหนด 
ภารกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการก ากับติดตามงานสม่ าเสมอ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา 
บ้าน และชุมชนมีความใกล้ชิดและไว้วางใจกัน มีการตั้งความคาดหวังของผลส าเร็จไว้สูง มีความเป็น  
ผู้น าด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ทั้งครูและผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้และให้เวลาผู้เรียนในการท างานกลุ่มมากขึ้น จัดสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นอย่างมีระเบียบ สะอาด  
และปลอดภัย มีการจัดหลักสูตรที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายใช้กลวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
จัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ จัดบรรยากาศ  
ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ขจัดสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคส าหรับการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน พัฒนางานอยู่บนพื้นฐานของการวิจัยใช้  แหล่งเรียนรู้ ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ และ 
วางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นมีความส าคัญ
มากที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ทั้งด้านหลักสูตรและแผนการจัดการ  
เรียนรู้ ด้านการบูรณาการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านส่งเสริมการใช้ สื่อ การสอนและ 
เทคโนโลยี ด้านส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ด้านแนะแนว และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการวัดและประเมินผล ด้าน การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และด้านการจัด  
กิจกรรมที่ส่งผลต่อผู้ เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ไพรัช มณีโชติ ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้   
การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
พบว่า  ตัวบ่งชี้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านหลักสูตร  ได้แก่  
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยน ได้ตามสภาพภูมิสังคมของท้องถิ่น องค์ประกอบด้านการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการและสอดคล้องกับสภาพจริง  
การพัฒนาทักษะผู้เรียน การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์ประกอบ 
ด้านคุณลักษณะของครู  ได้แก่ เป็นผู้มีความรู้ เป็นตัวแบบคุณธรรม จริยธรรม องค์ประกอบ 
ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ มีความสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะในการ 
ด ารงชีวิต องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง และการติดตาม
ประเมินผล สอดคล้องกับ ช านาญ ทุมทุมา ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ 
ด้านวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า รูปแบบการจัดการด้านวิชาการ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก ่ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน 
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ผลการเรียน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
ขณะเดียวกัน เตือนใจ  รักษาพงศ์ ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการ 3 รูปแบบ คือ ด้านการ 
บริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และการนิเทศการสอน ด้านกระบวนการ 
จัดการความรู้ ประกอบด้วย การระบุความรู้ การพัฒนาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ การเข้าถึงความรู้การแบ่งปันความรู้ และการเรียนรู้ และ ด้านปัจจัยที่สนับสนุนให้การจัดการ 
ความรู้ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย ภาวะผู้น ากลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยี โครงสร้าง
และการวัดผล ส าหรับ อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัด 
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม พบว่า องค์ประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการจัด
การศึกษาด้านปัจจัยน าเข้า ที่ส าคัญประกอบด้วย คุณภาพของหลักสูตร และคุณภาพด้านนิสิต  
นักศึกษา ด้านกระบวนการ ได้แก่ คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการ
บริหารงานวิชาการ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ สุริยา ห้าวหาญ ได้สรุปผลการวิจัยไว้ว่า ตัวชี้วัดของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการ ด้านครูต้องมี 
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพรู้จักใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการ
เรียนรู้ ด้านนักเรียน นักเรียนต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้านหรือมีความสามารถพิเศษ เช่น  
การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถด้านเทคโนโลยีและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีความรู้ความเข้าใจ 
ในคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งของไทย  
และนานาชาติ ด้านแหล่งเรียนรู้ มีห้องสมุดที่มีชีวิต มีปริมาณหนังสือ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอ 
และหลากหลาย มีห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมิเดีย ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
หากสถานศึกษามีความพร้อมทุกด้าน จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียน  
ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาวดี ดวงจันทร์ และคณะ ได้ศึกษา เรื่อง รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของ  
งานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้  
พบว่า รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของงานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ  
ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตร คือ ผู้บริหารและครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา การใช้หลักสูตรสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร และ การประเมิน 
ผลและการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน คือ ความรู้ความสามารถของครูในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การใช้สื่อการสอน และ  
การนิเทศการสอน และ ด้านงานวัดและประเมินผล คือ การวางแผนการวัดผล และประเมินผลระดับ
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สถานศึกษา การด าเนินการวัดผลและประเมินผลและ การสรุปรายงานผลรายภาคเรียนและรายปี 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ บุณยกุล หัตถกี ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ พบว่า ผู้บริหารต้อง
มีภาวะผู้น าทางวิชาการ ครูต้องการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน มีมาตรฐานการศึกษาของ  
สถานศึกษาชัดเจน นอกจากนี้ครูด้านการประเมินตนเอง การประเมินผลสัมฤทธิ์ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การประกันคุณภาพทางการศึกษา ตระหนักถึงความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง  
ชุมชนในการจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียนนั้น สถานศึกษาต้องมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน การจัด การความรู้คู่คุณธรรมและทักษะชีวิต การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อ  
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและการสร้างความผู้พัน ในด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี ผู้บริหาร
โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูล  
สารสนเทศของโรงเรียน และการน าเทคโนโลยีมาให้บริการชุมชน สอดคล้องกับ พิณสุดา สิริธรังศร  
ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเสนอต่อส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ในส่วนของการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  การบริหาร 
วิชาการ จ าแนกเป็นด้านหลักสูตร จ านวน 8 สาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนขนาดใหญ่ สามารถพัฒนาหลักสูตรได้เอง แต่โรงเรียนขนาดเล็กยังต้อง  
อาศัยความร่วมมือจากต้นสังกัดหรือเครือข่าย การจัดการเรียนการสอน ข้าราชการครูจัดการเรียนรู้
โดยการปฏิบัติจริง มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาที่มีอยู่ในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้มากขึ้น และการประเมินผล ครูมีหน้าที่ประเมิ นผล 
การเรียน ภายใต้การอนุมัติของสถานศึกษา สามารถใช้วิธีการที่หลากหลาย  เช่น การซักถาม  
การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน  
และการใช้แบบทดสอบ ปรีชา จันทรมณี ได้ศึกษา เรื่อง ตัวบ่งช้ีความส าเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ พบว่า ตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการ 
บริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ได้แก ่ความมุ่งมั่น
ในการจัดการเรียนรู้ งานวิจัยในองค์กร การให้ความส าคัญกับผู้เรียน และการนิเทศก ากับติดตาม   
สอดคล้องกับ อนุวัติ คูณแก้ว ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน  พบว่า ตัวบ่งชี้ ความส าเร็จของการจัด 
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน  ได้แก่ ด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ และด้านการพัฒนาหลักสูตร 
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ ค าแสง ทะลังสี ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ การประเมิน 
คุณภาพด้านวิชาการมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พบว่า ตัวบ่งชี้และเกณฑ์พิจารณาคุณภาพด้านวิชาการ 
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มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบรกิารวิชาการแก่สังคม  
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพด้านวิชาการ ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพด้านวิชาการดังกล่าว สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางประกันคุณภาพ
ภายในและใช้ ในการควบคุมการประเมินคุณภาพด้านวิชาการตามกระบวนการประกันคุณภาพ 
การศึกษาสมควรที่รัฐบาลลาวและมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้น าผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาระบบการศึกษาของลาวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อไป สอดคล้องกับ พระวิเชียร  
สีหาบุตร ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎ 
ราชวิทยาลัยในสังคมอนาคต ได้ข้อค้นพบด้านการบริหารวิชาการ ดังนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรใน  
สังคมอนาคต ควรพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยเน้นในภูมิภาคอาเซียน 
และระดับนานาชาติ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ เน้นตามขั้นตอน Remembering Understanding  
Appling Analyzing Evaluating Creating ด้านการวัดผลประเมินผล ให้เน้นศักยภาพ การเทียบโอน
สามารถเทียบโอนสหวิชา และประสบการณ์ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ต้องยึดติด 
Model หรือ Formats แต่ให้ยึด Contents โดยใช้รูปแบบ R&D หรือ PAR ด้านการพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ต้องผ่าน Social network การนิเทศ แนะแนว  
ต้องมีพี่เลี้ยงที่ปรึกษา ระบบประกันคุณภาพต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านการส่งเสริมความรู้ 
ทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ต้องเน้น Learning Outcomes ครูต้องลดบทบาทตัวเอง และ 
ท าหน้าที่เป็น Advisor, Co-Learner, Guide โดยเน้นการเรียนรู้แบบใหม่ ให้ทันยุค Digital Nature  
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ให้มาก และครูต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ด้านการ  
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยให้ครูและนักศึกษาเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี 
และสามารถจัดท าหรือจัดหาสื่อเทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผล 
ประเมินผลและการเทียบโอน เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนใน 
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาลินา เบอร์สามิน (Melina Bersamin) ได้ศึกษา เรื่อง  
การวัดความส าเร็จ: การออกแบบการประเมินและแนวทางประเมินผลกระทบโรงเรียนจากศูนย์สุขภาพ  
พบว่า ระยะเวลาในการศึกษา การออกแบบการเรียนการสอน ระเบียบวิธีการและเกณฑ์การวัดผล 
ประเมินผล วิธีการให้คะแนนของครูผู้สอน และการท างานร่วมกันจะส่งผลต่อการประเมินผลที่  
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในศูนย์สุขภาพชุมชน สอดคล้องกับ ฟรอสท์ และคณะ (Frost  
and Others) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยความสัมพันธ์กันของฝ่ายวิชาการ
และกิจการนักเรียน พบว่า ผลจากการร่วมมือกันของฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน ด้านการจัด  
หลักสูตรที่อ้างอิงประสบการณ์ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การบริการทางการเรียนการสอน ส่งผลให้ 
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และประสบความส าเร็จมากขึ้น ส าหรับ ลอรา คาเลฟ และ เกรก รีด (Laura  
Kalef, Greg Reid) ได้ศึกษา เรื่อง กิจกรรมที่เป็นเลิศ : การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณภาพของการสอน 
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แบบเพื่อนสอนเพื่อนในโรงเรียนความพิการทางกายภาพ พบว่า การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน 
ในโรงเรียนความพิการทางกายภาพ ประสบความส าเร็จ ทั้งแบบกลุ่ม และรายบุคคล ลอรา คาเลฟ  
และเกรก รีด เสนอแนะว่า ความจัดการเรียนการสอนแบบ เพื่อนสอนเพ่ือน ให้เสร็จขึ้นกว่าในปัจจุบัน  
ขณะเดียวกัน แวนเดอร์บิจ (T.van der Bij) ได้ศึกษา เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ
การประเมินตนเองระดับมัธยมศึกษา ในประเทศ เนเธอแลนด์ โรงเรียนที่ใช้ระบบการประเมินตนเอง 
จะมีส่วนกระตุ้นให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การจะท างานให้บรรลุเป้าหมายอย่าง  
มั่นใจนั้นมีความเชื่อมโยงกับการประเมินตนเองเป็นส าคัญ ซึ่งได้น าแนวทางการประเมิน สองแนวทาง
คือ การแนะแนวและประเมินนักเรียนเพื่อพัฒนา และการประเมินเพื่อตัดสินจากตัวนักเรียน และ 
ในการประเมินนั้นยังต้องอาศัยความร่วมมือของ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนสามารถจ าแนก
แนวทางสู่ความส าเร็จได้คือ จะต้องมีเกณฑ์และเครื่องมือในการวัดและประเมินผลและต้องเตรียม 
ความพร้อมให้นักเรียนในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาก่อนจึงค่อยประเมินในแง่ของการตัดสินตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว ้ซึ่งสอดคล้องกับ แซนดี ทอท (Sandy Taut) ได้ศึกษา เรื่อง การสังเกตคุณภาพการเรียน 
การสอนในบริบทของการประเมินสถานศึกษา โดยใช้เครื่องมือในการสังเกตคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ การวิจัย และการประเมินบริบทของโรงเรียน หลักของการประเมิน คือ 
ใช้ผลจากการสังเกต มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า เครื่องมือที่ใช ้ในการสังเกต 
ไม่สอดคล้องกับรูปแบบตามกฎเกณฑ์เดิมที่เคยปฏิบัติมา ทั้งนี้เนื่องมาจาก ความเหมาะสมระหว่าง 
ผู้สังเกตกับตัวชี้ ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ได้ นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ตัวชี้วัด 
ที่มีประสิทธิภาพของการประเมิน จะท าใหผ้ลลัพธ์ที่ส าคัญเกิดประโยชน์สูงสุด  

 
2. แนวทางการพัฒนางานโรงเรียนมัธยมศกึษาด้านการบริหารงานงบประมาณ  

จากการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงาน 
งบประมาณ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) จัดระบบการวางแผนงบประมาณ 2) การด าเนินงาน 
ใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 3) จัดให้มีระบบการตรวจสอบก ากับติดตาม  
งบประมาณ และ4) การสรุปผลการใช้งบประมาณ ซึ่งแนวทางการพัฒนางานด้านการบริหาร
งบประมาณมีความสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัย ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การบริหารสถานศึกษาด้าน 
การบริหารงบประมาณของส่วนราชการมีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอย่างชัดเจน และได้น าเทคโนโลยี 
มาใช้เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้มากขึ้น ส าหรับสถานศึกษามีการกระจายอ านาจมากขึ้น ดังนั้น  
การบริหารจัดการควรยึดแนวทางของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด การวางแผน 
งบประมาณ เริ่มต้นจากการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าประสงค์ ผลผลิตหลัก กลยุทธ์ โครงสร้างแผนงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของผลงาน การก าหนด
ผลผลิตและการค านวณต้นทุน เป็นการก าหนดต้นทุนในแต่ละผลผลิต ซึ่งมีการค านวณต้นทุนทางตรง 
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และต้นทุนทางอ้อม เพื่อได้ทราบถึงการใช้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิต  การจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างต้องเน้นความคุ้มค่าของ  
การใช้จ่ายเงิน การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดรายการ 
และโครงสร้างบัญชี เอกสารหลักฐานที่จ าเป็น การปรับระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดไปสู่ระบบเกณฑ์
คงค้าง มีระบบควบคุมการเบิกจ่าย และบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การรายงานทาง 
การเงินและผลด าเนินงาน ในกระบวนการรายงานต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัด กรอบและโครงสร้าง 
การประเมิน การรายงานผลที่ชัดเจนทั้งรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน การบริหารสินทรัพย์
สถานศึกษาต้องมีระบบบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงการบริหารสินทรัพย์ ที่เกิด  
ประโยชน์สูงสุด การตรวจสอบภายใน สถานศึกษาต้องมีฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน  
มีอิสระในการด าเนินงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เน้นการตรวจสอบทางการเงิน และ  
ผลด าเนินงาน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ก าหนดให้ 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ในการปกครองดูแล 
บ ารุงรักษาใช้และจัดหาผลประโยชนจากทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย และ
ภารกิจหลักของสถานศึกษา ตลอดทั้งให้มีระบบ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคลองกับหลัก การศึกษา แนวการจัด
การศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที ่
ตรวจสอบภายนอกการบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้ 1) ตรงตามวัตถุประสงค์  
กล่าวคือ ตองบริหารงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สม
บูรณตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2) ตรงตามเงื่อนไขและ หลักเกณฑ์ที่ก าหนดมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบไดม้ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุด แกนักเรียน 3) ใชง้บประมาณไดท้ันตาม 
เวลาในแต่ละงานโครงการ โดยใช้หลักการบริหารแบบ มุ่งเน้นผลงาน 4) ใช้งบประมาณถูกต้องตาม
ระเบียบการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สอดคล้องกับ พิณสุดา สิริธรังศร ได้ศึกษาวิจัย 
และพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเสนอต่อส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ในส่วนของการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ด้านการบริหารงบประมาณ  
เพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาของรัฐส่วนใหญ่ได้มาจากงบประมาณ และการบริจาคบางส่วน 
จากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามบริบทและความสามารถ ของสถานศึกษา
งบประมาณรายหัว ที่ได้รับจัดสรร สถานศึกษาสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
ได้อย่างคล่องตัว ทั้งด้านการวางแผนการใช้งบประมาณ การควบคุมก ากับติดตาม การรายงานผล  
การใช้งบประมาณ รวมถึงความสามารถในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ยัง 
สอดคล้องกับ เบญจา ศิริผล ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พบว่า ประเทศไทยใช้ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น  
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ผลงานตามยุทธศาสตร์กระบวนการงบประมาณที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ 
การบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา กระบวนการบริหารงบประมาณ 
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ มีขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ การวางแผน และจัดการท างบประมาณ  
การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล ส่วนรูปแบบที่ได้มี  
คุณสมบัติสู่ความเป็นเลิศ มีแนวทางที่ส าคัญคือ จะต้องมีการบริหารรายได้คิดค านวณต้นทุน 
ทุกขั้นตอน สร้างความหลากหลายในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ เพื่อลดการผูกขาด แยกภารกิจ  
ประจ ากับภารกิจตามนโยบายหลักของต้นสังกัดให้ชัดเจน และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน  
ลดการระดมทุน ลดการใช้ดุลยพินิจ บริหารด้วยความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้และมีเหตุผล  
นอกจากนี้การปฏิบัติต้องยึดระเบียบที่ราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด ส าหรับ จิรัชญา พัดศรีเรือง  
ได้ศึกษาเรื่อง ตัวบ่งชี้สากลของการนิเทศโรงเรียน ในส่วนของการบริหารงบประมาณ พบว่า ในการ 
นิเทศโรงเรียนนั้น การก ากับติดตามด้านการบริหารการเงินและงบประมาณเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากว่า 
ระบบราชการมีการกระจายอ านาจด้านงบประมาณให้กับโรงเรียนมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีการ 
นิเทศติดตามด้านงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับด้านการเงินและ
งบประมาณ สอดคล้องกับ วรกาญจน์ สุขสดเขียว ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แนวทางการบริหาร
งบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เป็นนิติบุคคล นั้นสถานศึกษาควรมีบุคลากรที่มีความรู้   
ความสามารถท าหน้าที่โดยตรงด้านการจัดท าบัญชี การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน  
การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ และ ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
กรณีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลขนาด เล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดระบบ 
โดยก าหนดเครือข่ายการให้บริการความรู้ด้าน การจัดท าบัญชี การรายงานทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน การบริหารการเงินและควบคุม งบประมาณ ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือจัดท าเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่เพื่อให้
การช่วยเหลือ หรือจัดท ากลุ่มเครือข่าย ระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิติบุคคลขนาดเล็กด้วยกันเอง 
และมีศูนย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการ บริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สเปนเลอร์ (Spengler) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงาน
ด้านการเงินของโรงเรียน (โรงเรียนในแถบแอฟริกาใต้) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความสนใจ  
ในการบริหารการศึกษาและการบริหารด้านการเงินควบคู่กันไป เพราะการบริหารงานทั้งสองส่วนนี้  
ไม่อาจแยกออกจากกันได้ ผู้บริหารไม่ได้ใช้แค่ทักษะด้านการบริหารงานเท่านั้น แต่มีความจ าเป็นต้อง
บริหารทรัพยากรด้วย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ได้รับการคาดหวังว่า ผู้บริหารงานของโรงเรียนในอนาคต  
จะต้องมีความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารการเงิน ส าหรับแนวทางในการบริหารโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องเอาใจใส่ทุกองค์ประกอบ ร่วมทั้งองค์ประกอบย่อย การจัดสรร 
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งบประมาณนับเป็นองค์ประกอบย่อยที่ส าคัญ นับตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมาย school act of  
1996 การบริหารด้านการเงินของโรงเรียนได้กลายเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งของระบบ  
การบริหารโรงเรียนในปัจจุบัน 

 
3. แนวทางการพัฒนางานโรงเรียนมัธยมศกึษาด้านการบริหารงานบคุคล  

จากการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ส่งเสริมและพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ก ากับติดตามการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งแนวทางการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล มีความสอดคล้องกับ
สมมติฐานงานวิจัย ทั้งนี้ เป็นเพราะว่า การบริหารสถานศึกษา หลักการบริหารโดยทั่วไปนั้น 
แบ่งออกเป็น สองส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ การบริหารงาน และการบริหารคน ส าหรับขั้นตอนในการบริหาร 
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานหรือบริหารคน ก็จะต้องเจอทั้งงานและคนควบคู่กันไปเสมอผู้บริหารที่ดี 
มีความสามารถจึงต้องท าหน้าที่พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการท างาน โดยใช้กระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
ตามเป้าหมายที่ต้องการ ส าหรับแนวทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ การให ้
รางวัลพนักงานที่ท าผลงานดีเด่น การสร้างระบบการประเมินผลงานที่เป็นธรรมแก่พนักงาน  
การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกความเห็น  
การประกาศชมเชยพนักงานดีเด่นอย่างให้รู้กันอย่างทั่วถึง การให้พนักงานมีส่วนรับรู้ในธุรกิจของ
องค์กร การส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสุขและมอบสวัสดิการด้านสุขภาพให้พนักงาน  การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญที่จะน าองค์กร ให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จ โดยเริ่ม ตั้งแต่การ 
สรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) การปลูกฝัง การฝึกอบรมและพัฒนา (Training 
and Development) และระบบการจูงใจ (Motivation) ดังนั้น เมื่อมีการคัดเลือกบุคคล ที่เหมาะสม 
เข้าร่วม ปฏิบัติงานในองค์กรแล้วจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น
อยา่งต่อเนื่องและ เป็นระบบ นอกจากนี้ ควรให้บุคลากรมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การขับเคลื่อนค่านิยม  
ไปท างานจิตอาสา การท าบุญในเดือนเกิดของบุคลากร การท ากิจกรรมร่วมกัน การพัฒนาระบบ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร
มืออาชีพเพื่อสนับสนุนการบริการ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้น่าอยู่ ดูสบาย น่าท างาน  
สอดคล้องกับ สมชัย พุทธา ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาตั วชี้วัด 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  
พบว่า ความรู้และทักษะการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร สมรรถวิสัย และการบริหาร
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แบบองค์คณะบุคคล รวมถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และความเป็นครูมืออาชีพ มีความส าคัญ 
อย่างมากทั้งนี้ สอดคล้องกับ ปริญญา จิตอร่าม ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ 
ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารมีส่วนท าให้องค์กรด าเนินไปตาม 
วัตถุประสงค์ ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น า มีการเสริมพลังอ านาจ การจูงใจ ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ 
เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ จิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ของปัจจัย
ความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษา พบว่า ตัวบ่งชี้ของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของ 
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การเป็นสมาชิกที่ดี  
การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การสื่อสารและการประสานงาน การใช้อ านาจอย่างถูกต้อง  
ความเช่ือมั่นและไว้วางใจ การสร้างชื่อเสียงที่ดีและเป็นที่รู้จัก และ ระบบการท างานที่ดี สอดคล้องกับ  
กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  
จะส าเร็จได้ ต้องค านึงถึง คุณลักษณะของครู พฤติกรรมของครู และความเป็นผู้น าของครู ในการ
น าพาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สอดคล้องกับ พิณสุดา สิริธรังศร ได้ ศึกษาวิจัยและพัฒนา  
เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเสนอต่อส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ในส่วนของการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าด้านการบริหารงานบุคคล ผู้บริหาร 
สถานศึกษาท าหน้าที่บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ในส่วนที่กฎหมายก าหนด อ านาจการบริหาร
บุคคลของสถานศึกษาส่วนใหญ่ เช่น การพัฒนาครูและบุคลากร การสร้างขวัญก าลังใจ การพิจารณา 
ความดี ความชอบ การโยกย้าย การเลื่อนและแต่งตั้ง การด าเนินงานทางวินัย การควบคุม ก ากับ  
ติดตาม ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู การส่งเสริมด้านวิทยฐานะ เพื่อความก้าวหน้าในด้านวิชาชีพ 
สอดคล้องกับ บุณยกุล หัตถกี ได้ศึกษา เรื่อง รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ด้านภาวะผู้น ามีความส าคัญในการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
ประกอบด้วย ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าทางวิชาการ และการใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม นอกจากนี้ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนและก าหนดวิสัยทัศน์ รวมถึงการสร้างทีมงาน การสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กร การสร้างบรรยากาศในการท างาน และการส่งเสริมการพัฒนาครู สอดคล้องกับ 
สุทธญาณ์ โอบอ้อม ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 
แนวพระพุทธศาสนา พบว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 
1) ด้านการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล  
2) ด้านการศึกษา ได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ 3) ด้านการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาให้มีการศึกษาเพิ่มเติม ส่วนการพัฒนาศักยภาพ คือ  
ด้านของความรู้ (knowledge) ด้านทักษะ (skills) และด้านคุณลักษณะ (attributes) ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน 
เป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา สอดคล้องกับ โกวิทย์ หน่อศรีดา  
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ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการและหน่วยงานทาง 
การศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานในเขต 
พื้นที่การศึกษาสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ การปรับวิสัยทัศน์การบริหารของผู้บริหารให้มีทิศทาง 
ที่ชัดเจนและเปิดกว้างมากขึ้น ในการจัดโครงสร้างการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องให้ทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม กระบวนการสรรหาคณะบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานในเขตพื้นที่ 
การศึกษาจะต้องมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ การก าหนดบทบาทหน้าที่ ภารกิจขององค์กร 
อย่างชัดเจน โดยมีกฎหมายรองรับ และควรการจัดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและ 
ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ธนิก คุณเมธีกุล ได้ศึกษา เรื่อง  
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหารการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน พบว่า  
ตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคลครอบคลุมองค์ประกอบ ด้านภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร ศักยภาพของผู้บริหารในด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และด้านการบริหารทรัพยากร 
มนุษย์ภายในองค์กรในการปฏิบัติตน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์  
สอดคล้องกับ สมรัฐ  แก้วสังข์ ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส าคัญ 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ได้แก่ บริหารทรัพยากรบุคคล บริหารแบบมืออาชีพ การบริหารขวัญ  
และก าลังใจ ดังนั้นผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน  
ภาคใต้ ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษในการการบริหารบุคคล ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ ณัจฉริยาร์  
พลสุลจริต ได้ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า องค์ประกอบ สุขภาพ  
องค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน สมรรถนะ
ผู้บริหาร สมรรถนะของครู การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน  
ซึ่งมีส่วนส าคัญที่จะผลักดันให้โรงเรียนมีคุณภาพ สอดคล้องกับ ทิวัตถ์ ศรีด ารง ได้ศึกษาเรื่อง  
การบริหารสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ : การศึกษาทฤษฎีฐานราก พบว่า ลักษณะของ 
โรงเรียนคุณภาพ คือ โรงเรียนที่ผู้บริหารมีภาวะผู้น าจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียนและผู้ปกครอง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เงื่อนไขการเป็นโรงเรียนคุณภาพ แยกเป็น  
เงื่อนไขภายในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ มีความเด็ดขาด และ 
เป็นผู้น าทางวิชาการ ครูมีความรักความสามัคคี รับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ กระบวนการเกิด
โรงเรียนคุณภาพ เกิดจากกระบวนการบริหารของผู้บริหาร การสร้างแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม  
การท างานเป็นทีม การด ารงอยู่ของการเป็นโรงเรียนคุณภาพ เกิดจากความตระหนักในหน้าที่และ  
ความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ ความผู้พันกับโรงเรียน การเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่การตรวจสอบ
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และการพัฒนากระบวนการท างาน ผลที่ตามมาจากการเป็นโรงเรียนคุณภาพ คือ เป็นแหล่งศึกษา  
ดูงาน นักเรียนได้รับการพัฒนาบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน มีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี สอดคล้อง 
กับ ต่วนปาตีฮะ หัวเมือง ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ส าคัญได้แก่ ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาผู้น าในการบริหารจัดการโรงเรียน  
ยุทธ์ศาสตร์การส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาครูให้เป็นยุคครูมืออาชีพ 
สอดคล้องกับ บราวน์ (Brown) ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกับการรับรู้
พฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งงานกับภาวะผู้น าแบบมุ่งคนของผู้บริหาร พบว่า การให้รางวัลตาม  
สถานการณ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของผู้น าแบบมุ่งงาน สัมพันธ์กันกับผู้น าแบบมุ่งคน ส่วนภาวะผู้น า  
แบบไม่ใช่ผู้น า มีความสัมพันธ์กับผู้น าแบบมุ่งงาน และพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งคนมีคว าม
แปรปรวนมากที่สุดต่อความผู้พันองค์การด้านจิตใจ แปรปรวนในระดับน้อยต่อความผูกพันองค์การ  
ด้านบรรทัดฐาน และไม่แปรปรวนต่อองค์การด้านการคงอยู่ ส่วนพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน  
มีความสัมพันธ์น้อยกับความผูกพันต่อองค์การทุกองค์ประกอบ สอดคล้องกับ วากเนอร์ (Wagner)  
ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและความก้าวหน้าทางอาชีพของครูบรรจุใหม่ พบว่า แรงจูงใจภายในของครู  
มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในการสอน ส่วนตัวแปรในด้านแรงจูงใจในการท างาน ได้แก่  
การสนับสนุนของผู้บริหาร ธรรมชาติของงาน และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน จากผลการวิเคราะห์  
พบว่า ปฏิกิริยาระหว่างแรงจูงใจและกิจกรรมพัฒนาอาชีพ กับบรรยากาศการท างาน มีผลกระทบต่อ  
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและทางลบ สอดคล้องกับ ซานเทียโก วาร์กัส (Santiago-Vargas)  
ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนรู้และความสัมพันธ์กันของผู้บริหารงานวิชาการและ 
ผู้บริหารงานกิจการนักเรียน พบว่า ผู้บริหารงานวิชาการและผู้บริหารงานกิจการนักเรียน มีส่วนช่วย  
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย แต่ปัญหาของการท างานร่วมกันคือการขาดความร่วมมือ  
กันและขาดการประสานงานกันในการตัดสินใจหรือการวางนโยบายต่าง ๆ ซึ่งส่งผลเสียต่อการพัฒนา
นักเรียน ดังนั้น ในการปฏิบัติงานทั้งสองฝ่ายจึงควรร่วมมือกันปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
สอดคล้องกับ ลอว์เลอร์ (Lawler) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง  พบว่า  
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและองค์กรที่พวกเขาท างานอยู่นั้นเปลี่ยนไป องค์กร ไม่สามารถให้ความ 
มั่นคงในการงานและเส้นทางอาชีพที่พวกเขาเคยท าได้ ดังนั้นบุคลากรในองค์กรต้องสร้างความสัมพันธ์
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นและจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การให้รางวัล เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานและ 
ทักษะในรูปแบบต่าง ๆ จะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ อลัมมาร์ (Alammar)  
ได้ศึกษาเรื่อง โรงเรียนที่มีประสิทธิผล: บทบาทของผู้น าด้านประสิทธิผลของโรงเรียน ในซาอุดิอาระเบีย  
พบว่า ประสิทธภิาพของผู้น า คร ูและสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน   
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4. แนวทางการพัฒนางานโรงเรียนมัธยมศกึษาด้านการบริหารงานทั่วไป  
จากการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป  

ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ 2) จัดระบบ  
การบริหารให้เป็นไปตามระเบียบข้อตกลงและเงื่อนไขความส าเร็จ 3) สนับสนุนการบริการเพื่ออ านวย
ความสะดวก 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารงานทั่วไป 5) ส่งเสริมและ  
สนับสนุนการบริหารกิจการนักเรียน 6) การสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน และ 7) ส่งเสริมให้มี 
การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งแนวทางการพัฒนางานด้านการบริหารงานทั่วไป มีความ
สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัย ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่เป็นภารกิจหนึ่ง 
ที่ส าคัญของโรงเรียนในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติ งานของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย และ
มาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนดให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เพราะงานบริหารทั่วไป 
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร เป็นการให้บริการบริหารงานด้านต่าง ๆ เช่นอาคาร
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การบริการแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอ านวย ความสะดวกต่าง ๆ  
ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาตาม  หลักการบริหารงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ  ได้ ตลอดจน 
การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ  และ 
ประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับ พิณสุดา สิริธรังศร ได้ ศึกษาวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเสนอต่อส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในส่วนของการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ด้านการบริหารทั่วไป มีการก ากับดูแล การวางแผน การพัฒนา 
ระบบข้อมูลและสารสนเทศ การพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถาน 
ที่พร้อมใช้ในกระบวนการจดัการเรียนการสอน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การประสานงาน  
กับชุมชน สอดคล้องกับ สุริยา ห้าวหาญ ได้ศึกษา เรื่อง รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษา ในส่วนของงานบริหารทั่วไป เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องด าเนินการ เช่น บริเวณอาคารสถานที่ 
รวมถึงห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย บรรยากาศอบอุ่นและส่งเสริมให้นักเรียน  
อยากมาเรียน รักโรงเรียน ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีปริมาณ
หนังสือ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอเหมาะสมและมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน  
และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมิเดีย ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระและสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 
เพื่อการเรียนรู้และสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากด้านแหล่งเรียนรู้แล้ว ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา  
ก็มีความส าคัญด้วย โรงเรียนควรมีเครือข่ายสนับสนุนจากสมาคม ชมรม สถาบันอุดมศึกษาและ 
องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ สถานศึกษาจัดเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา
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โรงเรียนในระดับเดียวกัน เป็นแหล่งองค์ความรู้ เป็นวิทยาการให้ความรู้และบริการชุมชน และการมี 
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส าหรับด้านระบบสารสนเทศ ควรมี 
การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อ การใช้งาน การน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน และการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับกิจกรรมในสถานศึกษาและ
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับ พิมพา ไชยตา ได้ศึกษา เรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล 
ต่อความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลทางบวกสูงสุด ต่อความส าเร็จของการบริหารมากที่สุดคือ ปัจจัยสภาพแวดล้อม  
รองลงมาเป็นอิทธิพลปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริหาร และปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรตามล าดับ 
โดยเฉพาะปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริหาร ส่งผลส าเร็จในการบริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม จะเห็นได้ว่า  
ปัจจัยด้านกายภาพ อาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ตลอดเวลารวมถึ ง
ห้องปฏิบัติการ หรือแหล่งเรียนต่าง ๆ ที่เอื้อต้องความส าเร็จในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ  
ทรงพล เจริญค า ได้ศึกษา เรื่อง รูปแบบความเป็นเลิศโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึง  
การบริหารอาคารสถานที่ หมายถึง การที่สถานศึกษา จัดด าเนินการให้อาคารเรียนและสถานที่ 
ทุกแห่ง เช่น ห้องเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม สนามเด็กเล่น ฯลฯ สะอาดถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย อาคาร 
มีความมั่นคงแข็งแรง และจัดสถานที่ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมเหมาะสมทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าอาคาร เช่น ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายนิเทศ อุปกรณ์
ไฟฟ้า ฯลฯ รอบบริเวณสนามที่พักผ่อน สวนหย่อม หรือมุมกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย  
และมีความเพียงพอ มีระบบการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ มีระบบสาธารณูปโภค เช่น  
ไฟฟ้า น้ าประปา อยู่ในสภาพใช้การได้ปลอดภัย มีระบบป้องกันอันตราย ที่เตรียมพร้อมใช้ตลอดเวลา 
สอดคล้องกับ เกษม อุ่นมณีรัตน์ ได้ศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พบว่า มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารทั่วไป ได้แก่ ด้านพัฒนาชุมชนและสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ด้านอาคารสถานที่และ  
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสร้างบรรยากาศให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนการสอนของครู และ
นักเรียน ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ ต่วนปาตีฮะ หัวเมือง ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป ได้แก่ ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพองค์กร ยุทธศาสตร์การจัดการเครือข่ายและการประชาสัมพันธ์  
ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ แอสเวิร์ท และ ฮาร์วีย์ (Ashworth and 
Harvey) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพจ าเป็นต้องอาศัยสิ่งอ านวยความสะดวก  
ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งครอบคลุมสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน อาคารสถานที่  
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หองสมุดและการบริการ จ านวนหนังสือ วารสาร ขนาดห้ององสมุด และจ านวนที่นั่งเพื่อการศึกษา 
ค้นคว้า หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษามีความทันสมัย อยู่ในสภาพที่ดีพอเพียงต่อจ านวน
นักเรียนและใช้ได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ ลูเนนเบิร์ก และ ออสเตน (Lunenburg and  
Ornstein) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า ลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล  
มี 7 ลักษณะ ดังนี้ 1) มีสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบและปลอดภัย 2) พันธกิจของโรงเรียนมีความ 
ชัดเจน 3) มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 4) มีบรรยากาศความคาดหวังที่สูง 5) ทุมเทเวลาในการท างาน  
6) มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 7) ผู้ปกครองช่วยเหลือสนับสนุนพันธกิจ 
ของโรงเรียนจนเกิดความส าเร็จ สอดคล้องกับ มูดาสเซอร์ (Mudassir) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของ 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนต่อผลการปฏิบัติงานทางการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ของประเทศมาเลเซีย พบว่า นักเรียนในโรงเรียนที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วนสมบูรณ์  
มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีครูเพียงพอ นักเรียนจะมีประสิทธิภาพดีกว่านักเรียน ในโรงเรียนที่มี  
สิ่งอ านวยความสะดวกน้อยกว่า สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและมีครูไม่เพียงพอ 
สอดคล้องกับ ซาเล และ อัลคาร์นี (Saleh and Alqarni) ได้ศึกษาเรื่อง การเชื่อมโยงสุขภาพองค์การ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเมือง Jeddah กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า โรงเรียน
เอกชนมีบรรยากาศที่ดีว่าโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ ของนักเรียน 
และสร้างความส าเร็จทางวิชาการให้เกิดขึ้นได้ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมขององค์การให้ดีขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2) ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ  3) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ควรน าแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศกึษา ตามขอบข่ายการบริหารงาน 4 งาน ได้แก่ การบริหารงาน 
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปก าหนดเป็น  
แนวทางการปฏิบัติงานระดับสถานศึกษา ควรจัดท าคู่มือ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษาและมอบให้โรงเรียนไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้บริหารที่เข้าสู่  
ต าแหน่งใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาควรจั ด 
อบรมให้ความรู้ หรือปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนปฏิบัติหน้าที่ ขณะเดียวกันอาจ
มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกคน เช่น ผู้อ านวยการโรงเรียน  
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รองผู้อ านวยการโรงเรียน ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงาน การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป จะท าให้การบริหารโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปปฏิบัต ิ

ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรน าข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ 
ในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยสถานศึกษาจัดให้มีการประชุมข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียน ร่วมถึงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของเกณฑ์การประเมินของ
รางวัลต่าง ๆ ที่ต้องกับความต้องการ และมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน หลังจากนั้น  
ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายความรับผิดชอบ ตามขอบข่ายการบริหารงาน 4 งาน ได้แก่ การบริหารงาน 
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ด าเนินการให้
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมินนั้น ๆ โดยให้รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือข้าราชการครู 
ผู้รับผิดชอบภาระงานปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน ดังนั้นในการส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน หรือ
การเตรียมรับการเพื่อรองรับการประเมินเพื่อของรับรางวัลต่าง ๆ จะสามารถด าเนินการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ ขณะเดียวกันในการเตรียมรับการประเมินต่าง ๆ จะไม่เพิ่มภาระ
ให้กับคณะครู เนื่องจากได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ โรงเรียน  
ยังสามารถศึกษาเกณฑ์การประเมินที่จัดการประกวดแข่งขันใหม่  ๆ และจัดส่งผลงานของโรงเรียน 
เข้าประกวดแข่งขันได้อีกด้วย 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ ์

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างองค์กรตามสมรรถนะของผู้บริหารที่ประสบ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 
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3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ขนาดกลาง 
4 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม ก าแพงเพชร ขนาดเล็ก 

ภาคกลาง 
5 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ขนาดใหญ่พิเศษ 
6 โรงเรียนอรัญประเทศ สระแก้ว ขนาดใหญ ่
7 โรงเรียนประชามงคล กาญจนบุร ี ขนาดกลาง 
8 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ราชบุร ี ขนาดเล็ก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
9 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย ขนาดใหญ่พิเศษ 
10 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี ขนาดใหญ ่
11 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม นครพนม ขนาดกลาง 
12 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร ขนาดเล็ก 

ภาคใต ้
13 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา ขนาดใหญ่พิเศษ 
14 โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล ขนาดใหญ ่
15 โรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน) ยะลา ขนาดกลาง 
16 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ ์ ปัตตานี ขนาดเล็ก 

 

  



 189 

 

 

แบบสอบถามเชิงส ารวจเพือ่การวิจัย 

เรื่อง 
การวิเคราะหต์ัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

 
1. แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับนี้ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียน 

2. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา และแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียน  
มัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถาม 
ตามสภาพจริงของโรงเรียนของท่าน ค าตอบเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน  
แต่ประการใด 

3. แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

4. เมื่อท่านให้ข้อมูลครบทุกข้อ ขอความกรุณาส่งแบบสอบถามคืนให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
ในโรงเรียนของท่าน เพื่อรวบรวมส่งคืนให้ผู้วิจัย 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอย่างสูง ส าหรับความร่วมมือ 
ในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้

 

 
นายสมพงษ์   เตชรัตนวรกุล 

นักศึกษาปริญญาเอก สาชาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

ค าชี้แจง 
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เลขที่แบบสอบถาม   
(ส าหรับผู้เรียน) 
 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเชิงส ารวจ 
เรื่อง การวิเคราะห์ตัวบ่งช้ีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1 เพศ             ชาย  หญิง   4 

2 

อายุ 
  31 – 40   ปี 
  41 – 50   ปี 
  51 – 60   ปี 

  5 

3 

อายุราชการในการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  1 – 5   ปี 
  6 – 10  ปี 
  11 – 15  ปี 
  16 – 20  ปี 
  21  ปี ขึ้นไป 

  6 

4 

วุฒิการศึกษา 
  ปรญิญาตรี 
  ปรญิญาโท 
  ปรญิญาเอก 

  7 

5 

ขนาดของโรงเรียน 
  ขนาดเล็ก 
  ขนาดกลาง 
  ขนาดใหญ ่
  ขนาดใหญ่พิเศษ 

  8 

6 

ที่อยู่สถานศึกษา 
  ภาคเหนอื 
  ภาคกลาง 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ภาคใต ้

  9 
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ตอนที่ 2  เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัยธมศึกษา  
ที่ปรากกฎในช่องซ้ายมือตามความคิดเห็นของท่านว่า ตัวบ่งชี้มีความส าคัญในการพัฒนางานของ  
โรงเรียนมัธยมศึกษา แล้วใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านวิชาการ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1 
มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานห้องสมุด และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
ห้องสมุดที่ชัดเจนว 

  

2 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขตการด าเนินงาน และมีผู้รับผิดชอบงาน 
ที่ชัดเจน 

  

3 
ก าหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนและ
การศึกษาค้นคว้าที่ชัดเจน 

  

4 ก าหนดนโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนที่เป็นรูปธรรม   

5 
ห้องสมุดมีจ านวนหนังสือและสื่อสารสนเทศเฉลี่ย 10 – 15 รายการ ต่อนักเรียน  
1 คน  

  

6 
ห้องสมุดมีจ านวนหนังสือและสื่อสารสนเทศเฉลี่ย 20 – 25 รายการ ต่อนักเรียน  
1 คน 

  

7 
มีหนังสือและสื่อสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ครบถ้วน ได้แก่ หนังสือต ารา หนังสือ
อ้างอิง (พจนานุกรม สารานุกรม ฯลฯ ) หนังสือส่งเสริมการอ่าน นวนิยาย วารสาร 
หนังสือพิมพ์สื่อดิจิตอล โสตทัศนวัสดุ เป็นต้น 

  

8 
มีหนังสือและสื่อสารสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

  

9 เปิดบริการเฉพาะเวลาที่ไม่มีการเรียนการสอน   

10 เปิดบริการตลอดทั้งวันในวันที่มีการเรียนการสอน เป็นเวลาไม่ต่ ากว่าวันละ 6 ชั่วโมง   

11 
เปิดบริการทั้งวันในวันที่มีการเรียนการสอน ทั้งก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน  
เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า วันละ 8 ชั่วโมง 

  

12 ขยายเวลาเปิดบริการในช่วงเย็น หรือวันหยุด   

13 มีบริการการอ่าน และบริการแนะน าการใช้ห้องสมุด   

14 มีบริการ ยืม – คืนหนังสือ   

15 ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนการสอน   

16 มีการบริการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต และสื่ออื่น ๆ   

17 
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น ป้ายนิเทศ เสียงตามสาย นิทรรศการในวัน
ส าคัญ แนะน าการใช้ห้องสมุด 
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านวิชาการ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

18 
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เฉพาะโอกาส เช่น กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
กิจกรรมวิชาการของโรงเรียน 

  

19 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ   

20 
มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และน าผลการประเมินมาใช้ในการ
วางแผนการพัฒนาต่อไป 

  

21 นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ และสื่อ อื่น ๆ ได้   
22 นักเรียนสามารถน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์   

23 
นักเรียนมีทักษะในการประเมินคุณค่า และความน่าเชื่อถือของข้อมูล และน าไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง 

  

24 
นักเรียนสามารถเขียนรายการบรรณานุกรมของข้อมูลที่น าไปใช้ในรายงานการศึกษา
ค้นคว้าได้อย่างถูกต้อง 

  

25 
นักเรียนร้อยละ 80 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนจัดขึ้น
สม่ าเสมอ 

  

26 
มีจ านวนนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเฉลี่ยวันละร้อยละ 20 ของจ านวนนักเรียน 
ทั้งโรงเรียน 

  

27 
มีสถิติการยืมหนังสือและสื่อสารสนเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหนังสือ และ
สื่อในห้องสมุด 

  

28 นักเรียนสามารถสรุปสาระส าคัญและบันทึกการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

29 นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ   
30 นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ดี และท างานร่วมกับผู้อื่นได้   

31 นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในความเป็นไทย   

32 นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   

33 
นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน หรือมีความสามารถพิเศษผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยรวมของสถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ 

  

34 นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสื่อความได้อย่างมีเหตุผล   

35 นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
36 นักเรียนสามารถน าความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์   

37 การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและน าผลมาพัฒนานักเรียน   

38 
การจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้
กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

  

39 การบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอื่น ๆ และหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น   

40 การจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน   
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านวิชาการ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

41 การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย   

42 การก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนที่ช่วยยกระดับคุณภาพนักเรียน   

43 ระบบการรายงานผลการเรียนต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน   
44 การน าผลการเรียนไปพัฒนานักเรียน พัฒนาการสอน และพัฒนาหลักสูตร   

45 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดหาและผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับครูผู้สอนและผู้ปกครองหรือชุมชน 

  

46 การใช้ และพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอน   

47 ระบบการให้บริการ การใช้ และการบ ารุงรักษาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้   

48 การขยายผลการใช้สื่อที่มีคุณภาพและเผยแพร่แก่ผู้สนใจ   
49 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   

50 การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   

51 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียน   

52 การจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาของนักเรียน   

53 
ห้องสมุดมีปริมาณหนังสือเพียงพอ และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้นักเรียนรัก
การอ่าน 

  

54 ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ครบถ้วน เพียงพอ และใช้ประโยชน์คุ้มค่า   
55 การจัดมุม/แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน   

56 การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในบริเวณสถานศึกษา   

57 นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ   

58 นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ดี และท างานร่วมกับผู้อื่นได้   

59 นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในความเป็นไทย   

60 นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

61 
นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน หรือมีความสามารถพิเศษผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยรวมของสถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ 

  

62 นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสื่อความได้อย่างมีเหตุผล   

63 นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

64 นักเรียนสามารถน าความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์   

65 
การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและชุมชนและการน าผลมา
วางแผนพัฒนาหลักสูตร 

  

66 
หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาและผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมก าหนดเป้าหมาย 

  

67 การก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร   



 194 

 

ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านวิชาการ 
ความคิดเห็น 
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68 การน าผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   

69 การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและน าผลมาพัฒนานักเรียน   

70 
การจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้
กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

  

71 การบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอื่น ๆ และหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น   

72 การจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน   

73 การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย   

74 การก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนที่ช่วยยกระดับคุณภาพนักเรียน   

75 ระบบการรายงานผลการเรียนต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน   
76 การน าผลการเรียนไปพัฒนานักเรียน พัฒนาการสอน และพัฒนาหลักสูตร   

77 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดหาและผลิตสื่อและเทคโนโลยี  เพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับครูผู้สอนและผู้ปกครองหรือชุมชน 

  

78 การใช้และพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอน   

79 ระบบการให้บริการ การใช้ และการบ ารุงรักษาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้   

80 การขยายผลการใช้สื่อที่มีคุณภาพและเผยแพร่แก่ผู้สนใจ   

81 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระฯ   
82 การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   

83 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียน   

84 การจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาของนักเรียน   

85 
ห้องสมุดมีปริมาณหนังสือเพียงพอ และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน 
รักการอ่าน 

  

86 ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ครบถ้วน เพียงพอ และใช้ประโยชน์คุ้มค่า   

87 การจัดมุม/แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน   
88 การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในบริเวณสถานศึกษา   

89 
การบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ การบริหารจิตเจริญปัญญา 
การออม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนใช้สื่อ และการ
ปฏิบัติจริงหลากหลายเป็นประจ า 

  

90 
การประเมินและนิเทศภายในที่เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การออม 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

91 
โครงการกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมธรรมะ กิจกรรมส่งเสริมการออม โครงการ
คุณธรรม และชมรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม การออม และ 
การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ความคิดเห็น 
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92 
การน าคนในชุมชน วิทยากร พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผู้รู้ศาสนามาบรรยายและ
ให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

  

93 
การบูรณาการหลักธรรมทางศาสนาที่ครู นักเรียนนับถือสอดแทรกในชีวิตของ
นักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  

94 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าใจหลักธรรม และยกย่องส่งเสริมความดี คนดี   

95 ครูมีความสามัคคี ทุ่มเทอุทิศแรงกาย แรงใจ ก าลังทรัพย์ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค   
96 ส่งเสริมให้นักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต   

97 จัดบรรยากาศให้โรงเรียนมีความอบอุ่น น่าอยู่ น่าเรียนเหมือนบ้าน   

98 ท าบุญวันพระ   

99 กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา   

100 

โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคมและจิตส านึกประชาธิปไตย (วัฒนธรรม
ประชาธิปไตย) 

  

101 
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเขียนแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แสดง
ให้เห็นวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจนในทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลาง 

  

102 
การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003) ครบทุกชนิดในทะเบียน
พรรณไม้ 

  

103 การถ่ายภาพพรรณไม้   

104 การน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเอกสารเพื่อรู้ชื่อวิทยาศาสตร์   

105 การจัดท าตัวอย่างพรรณไม้ ครบทุกชนิดในทะเบียนพรรณไม้   

106 การถ่ายภาพพรรณไม้แห้ง ดอง เฉพาะส่วน   

107 ระบบการจัดเก็บ และสืบค้นได้ วิธีการจัดเก็บเอกสาร      

108 การท าทะเบียนพรรณไม้ ตามแบบ อพ.สธ.     

109 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้   
110 การร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์     

111 การท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์   

112 การติดแสดงป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์     

113 การบันทึกการดูแลรักษา (การให้น้ า ปุ๋ย ตัดแต่ง)     

114 การบันทึกการเปลี่ยนแปลง     

115 การบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย     
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116 
การศึกษาคุณและสุนทรียภาพพรรณไม้ที่ปลูก คุณที่เกิดแก่สรรพสัตว์  คุณที่เกิดแก่
คน คุณที่เกิดแก่สถานที่ศึกษา   

  

117 การมีส่วนร่วมของผู้ศึกษา   

118 การศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน     

119 การศึกษาข้อมูลพรรณไม้     

120 การสรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้     

121 การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์     

122 การบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม     

123 การตรวจสอบผลงานเป็นระยะ     
124 ความเป็นระเบียบ ความตั้งใจ     

125 การศึกษาลักษณะภายนอก ภายในของพืชแต่ละส่วนโดยละเอียด     

126 การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช      

127 การเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อย     

128 การน าข้อมูลมาเปรียบเทียบความต่างในแต่ละเรื่อง ในชนิดเดียวกัน     

129 การสรุป   

130 การเรียบเรียงสาระเป็นภาษาที่สื่อ กระชับ ได้ใจความ     

131 รูปแบบและความเรียบร้อยของรายงาน     

132 แบบเอกสาร เช่น หนังสือ แผ่นพับ ซีดี       

133 แบบบรรยาย เช่น การเล่านิทาน อภิปราย สัมมนา       

134 
แบบศิลปะ เช่น การแสดงศิลปะพื้นบ้านละคร ร้องเพลง การวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์ การถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์    

  

135 แบบนิทรรศการ     

136 แผนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้     

137 
ผลงาน จ านวนชิ้นงานของนักเรียน ตามแผนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  

138 การบรรยาย เช่น การสนทนา เสวนา สัมมนา อภิปราย   

139 
การจัดแสดง เช่น นิทรรศการ นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป นิทรรศการเฉพาะ
เรื่อง เฉพาะประเภท และเว็บไซต ์  

  

140 บันทึกข้อมูลการใช้พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    

141 
บันทึกข้อมูลการใช้ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่องพิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติวิทยา 

  

142 บันทึกข้อมูลการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     
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143 มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา   

144 มีบรรยากาศของการเรียนรู้     

145 มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม     
146 พิจารณาศักยภาพของรูปลักษณ์      

147 วิเคราะห์ศักยภาพของคุณสมบัติ     

148 จินตนาการศักยภาพของพฤติกรรม     

149 จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ     

150 สรุปคุณของศักยภาพ ที่ได้จากจินตนาการ     

151 พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ        

152 สร้างแนวคิด แนวทาง วิธีการ     

153 สรุปผลการเรียนรู้ ประโยชน์แท้แก่มหาชน   

154 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูง   

155 
ผู้เรียนมีผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและได้รับการเผยแพร่ในระดับชุมชน/
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

  

156 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

157 
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

  

158 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้   

159 
ครูมีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

  

160 สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียน   

161 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น   

162 
สถานศึกษาสนับสนุนและให้ความส าคัญในการใช้สื่อการเรียนการสอน ในการเรียนรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ 

  

163 สถานศึกษาสนับสนุนในเรื่องผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์   

164 
สถานศึกษามีการจัดบริบทการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 

  

165 สถานศึกษามีการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง    

166 สถานศึกษาน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน   

167 สถานศึกษามีมาตรฐานในการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   

168 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี   

169 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระคณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูง   
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านวิชาการ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

170 
ผู้เรียนมีผลงานทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพและได้รับการเผยแพร่ในระดับชุมชน/
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

  

171 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   

172 
ผู้เรียนมีทักษะในการแสดงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

  

173 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้   
174 สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียน   

175 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น   

176 
สถานศึกษาสนับสนุนและให้ความส าคัญในการใช้สื่อการเรียนการสอนในการเรียนรู้
ด้านคณิตศาสตร์ 

  

177 สถานศึกษาสนับสนุนในเรื่องผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์   

178 
สถานศึกษามีการจัดบริบทการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ 

  

179 สถานศึกษามีการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง   

180 สถานศึกษาน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน   

181 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาของ  
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  

182 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    

183 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์    

184 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดี    

185 
ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

  

186 
ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

  

187 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและสามารถ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้    

188 ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันได้รับรางวัล ดีเด่นในด้านและระดับต่าง ๆ   

189 ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

190 
ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อ พัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา 
และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติงาน 3 

  

191 
ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย   
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านวิชาการ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

192 
ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม น าภูมิปัญญา ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  

193 
ครูบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการวิจัยและ น าผลของการวิจัยไปพัฒนา
ผู้เรียนอย่างได้ผล 

  

194 การจดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางาน อย่างสม่ าเสมอ    

195 บรรยากาศการท างานเป็นมิตรเอื้ออาทรกับผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ    
196 มีจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคันน้อยไม่เกินร้อยละ 3    

197 มีจ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95   

198 การได้รับรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในดาน และระดับต่าง   

199 ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   

200 การส่งเสริมพัฒนาการใช้สอเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน   

201 การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา   

202 การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่   

203 การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี   

204 มีการวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและชุมชน   

205 
มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และบริบทของ
สถานศึกษา 

  

206 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง   

207 
มีการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาและน าผลไป ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
สถานศึกษา 

  

208 มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา    

209 มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรครบทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้   

210 มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อจดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า    

211 มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพรองทางการเรียนรู้   

212 มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพ หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด    

213 
มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน 

  

214 
มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผลต่อนักเรียนผู้ปกครองที่ถูกต้อง
รวดเร็ว 

  

215 มีการส่งเสรมสนับสนุนการวาแผนการจัดหาและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม    

216 มีการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่าง หลากหลาย    

217 มีการส่งเสรมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการ จัดการเรียนรู้    
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านวิชาการ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

218 มีการขยายผลการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเผยแพร่ แก่ผู้สนใจ   

219 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ    

220 
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรอย่างครบถ้วน  

  

221 
มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาช่วยเหลือ และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 

  

222 มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่างต่อเนื่อง   

223 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยรวมสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาของ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  

224 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    

225 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์   

226 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดี    

227 
ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง  

  

228 
ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

  

229 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและสามารถ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้    

230 ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันได้รับรางวัล ดีเด่นในด้านและระดับต่าง ๆ   

231 ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

232 
ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา 
และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติงาน 3 

  

233 
ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย   

  

234 
ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม น าภูมิปัญญา ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู ้ 

  

235 
ครูบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการวิจัย และน าผลของการวิจัยไปพัฒนา
ผู้เรียนอย่างได้ผล 

  

236 การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ    

237 บรรยากาศการท างานเป็นมิตรเอื้ออาทรกับผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ    

238 มีจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคันน้อยไม่เกินร้อยละ 3    

239 มีจ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95   

240 การได้รับรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ   
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านวิชาการ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

241 ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   

242 การส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน   

243 การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา   
244 การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่   

245 ได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี   

246 
มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐานมีปริมาณหนังสือที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
อย่างเพียงพอทันสมัย 

  

247 
มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้อย่างครบถ้วน และมีการใช้อย่าง
คุ้มค่า  

  

248 
มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

  

249 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยรวมสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาของ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  

250 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    

251 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์   

252 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดี    

253 
ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหา ความรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

  

254 
ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

  

255 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและสามารถ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้    

256 ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันได้รับรางวัลดีเด่นในด้านและระดับต่าง ๆ   

257 ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

258 
ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา 
และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติงาน 3 

  

259 
ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย   

  

260 
ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม น าภูมิปัญญา ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาใช้
ใน การจัดกระบวนการเรียนรู้  

  

261 
ครูบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการวิจัยและ น าผลของการวิจัยไปพัฒนา
ผู้เรียนอย่างได้ผล 

  

262 การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางาน อย่างสม่ าเสมอ    



 202 

 

ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านวิชาการ 
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263 บรรยากาศการท างานเป็นมิตรเอื้ออาทรกับผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ    

264 มีจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคันน้อยไม่เกินร้อยละ 3    

265 มีจ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95   
266 การได้รับรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในดาน และระดับต่าง ๆ   

267 การส่งเสริมพัฒนาการใช้สอเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน   

268 การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา   

269 การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่   

270 การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี   

271 ผู้ปกครองทราบนโยบายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ   

272 นักเรียนทราบนโยบายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ   

273 
มีผู้น านักเรียนส่งเสริมสุขภาพหรือผู้น าเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนหรือ แกนน า
นักเรียนด้านสุขภาพปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 

  

274 การเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์   

275 การไม่รับประทานอาหารที่มีสารอันตราย   

276 การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด รวมทั้งบุหรี่   

277 การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย   

278 การหลีกเลี่ยงการพนัน การเที่ยวกลางคืน   

279 กิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตในนักเรียน   

280 
มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพในโรงเรียน (เช่นเสียงตามสายการรณรงค์ 
ป้ายนิเทศ นิทรรศการ แจกเอกสาร ฯลฯ) 

  

281 
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเขียนแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แสดงให้
เห็นวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจนในทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

  

282 
การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003) ครบทุกชนิดในทะเบียน
พรรณไม ้

  

283 การถ่ายภาพพรรณไม้   
284 การน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเอกสารเพื่อรู้ชื่อวิทยาศาสตร์   

285 การจัดท าตัวอย่างพรรณไม้ ครบทุกชนิดในทะเบียนพรรณไม้   

286 การถ่ายภาพพรรณไม้แห้ง ดอง เฉพาะส่วน   

287 ระบบการจัดเก็บ และสืบค้นได้ วิธีการจัดเก็บเอกสาร      

288 การท าทะเบียนพรรณไม้ ตามแบบ อพ.สธ.     

289 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได ้   
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290 การร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์     

291 การท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์   

292 การติดแสดงป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์     
293  การบันทึกการดูแลรักษา (การให้น้ า ปุ๋ย ตัดแต่ง)     

294 การบันทึกการเปลี่ยนแปลง     

295 การบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย     

296 
การศึกษาคุณและสุนทรียภาพพรรณไม้ที่ปลูก คุณที่เกิดแก่สรรพสัตว์ คุณที่เกิดแก่
คน คุณที่เกิดแก่สถานที่ศึกษา   

  

297 การมีส่วนร่วมของผู้ศึกษา     
298 การศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน     

299 การศึกษาข้อมูลพรรณไม้     

300 การสรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้    

301 การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์     

302 การบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม     

303 การตรวจสอบผลงานเป็นระยะ     

304 ความเป็นระเบียบ  ความตั้งใจ     

305 การศึกษาลักษณะภายนอก ภายในของพืชแต่ละส่วนโดยละเอียด     

306 การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช   

307 การเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อย     
308 การน าข้อมูลมาเปรียบเทียบความต่างในแต่ละเรื่อง ในชนิดเดียวกัน     

309 การสรุป การเขียนรายงานแบบวิชาการ  แบบบูรณาการ   

310 การเรียบเรียงสาระเป็นภาษาที่สื่อกระชับได้ใจความ   

311 รูปแบบและความเรียบร้อยของรายงาน     

312 แบบเอกสาร เช่น หนังสือ แผ่นพับ ซีดี       

313 แบบบรรยาย เช่น การเล่านิทาน อภิปราย สัมมนา       

314 
แบบศิลปะ เช่น การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ละคร ร้องเพลง การวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์ การถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์    

  

315 แบบนิทรรศการ     

316 แผนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้     

317 
ผลงาน จ านวนชิ้นงานของนักเรียน ตามแผนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  

318 การบรรยาย เช่น การสนทนา เสวนา สัมมนา อภิปราย   
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319 
การจัดแสดง เช่น นิทรรศการ นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป นิทรรศการเฉพาะ
เรื่อง เฉพาะประเภท และเว็บไซต์   

  

320 บันทึกข้อมูลการใช้พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     

321 
บันทึกข้อมูลการใช้ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่องพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา   

  

322 บันทึกข้อมูลการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     
323 มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา   

324 มีบรรยากาศของการเรียนรู้     

325 มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม     

326 การศึกษาด้านรูปลักษณ์ (ชีววิทยา) ของชีวภาพ      

327 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ ของชีวภาพ   

328 การศึกษาด้านคุณสมบัติ ของชีวภาพ     

329 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติ ของชีวภาพ      

330 
การศึกษาด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อการ
เจริญเติบโตและการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ      

  

331 
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มี
ต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ   

  

332 เปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของชีวภาพกับชีวิตตน        

333 สรุปองค์ความรู้เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต     

334 
มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 

  

335 
ด าเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 

  

336 
ติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 

  

337 
น าผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริม 
การบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 

  

338 มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้   

339 
มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การน าหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

340 
มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  



 205 

 

ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านวิชาการ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

341 
มีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

  

342 
คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

  

343 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ   

  

344 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  

345 
จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

  

346 
จัดท า/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

347 
ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะ  
“อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน 

  

348 
จัดท าเครื่องมือ และ วัดและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

349 
ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

350 
รายงานผลการประเมิน และน ามาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

351 
จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียน ที่เกิดจากการน า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

  

352 
มีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่าง
พอเพียง” 

  

353 
จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

354 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง ชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

355 
มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักค าสอนทางศาสนาในการจัด
กิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

356 ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

357 
น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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358 
ผู้ เ รี ยนมีความรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามมาตรฐาน การเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของแต่ละระดับชั้นปี
การศึกษา 

  

359 
ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ 

  

360 
ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในด้านสังคม 

  

361 
ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านสิ่งแวดล้อม 

  

362 
ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในด้านวัฒนธรรม 

  

363 สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์   

364 สื่อการเรียนรู้มีเนื้อหาหลากหลายประเภททั้งวิชาการ สารคดี บันเทิงคดี   
365 สื่อการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย   

366 สื่อการเรียนรู้มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู ้   

367 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น   

368 สื่อการเรียนรู้อยู่ในความสนใจและสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม   

369 สื่อการเรียนรู้จัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบสะดวกต่อการ ใช้บริการ   

370 
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ใน การเข้าถึง/สืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ 

  

371 สื่อการเรียนรู้มีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน   

372 กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลาย   

373 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้   

374 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   

375 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต   

376 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ   

377 
การจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าและเรียนรู้ เพิ่มเติมผ่านหนังสือ และสื่อ
การเรียนรู้อื่น ๆ 

  

378 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เสนอกระบวนการ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
ด้วยการปฏิบัติ 

  

379 การจัดกิจกรรมด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   

380 การจัดกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ   
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381 การจัดกิจกรรมส าหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ใช้ และผู้ยังไม่เคยใช้บริการห้องสมุด   

382 นิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้   

383 ความคิดสร้างสรรค์   
384 ความคิดเชิงวิเคราะห์   

385 ความเข้าใจแนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิต   

386 จิตบริการ   

387 มนุษย์สัมพันธ ์   

388 เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ   

389 การรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น   

390 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมงานและบุคคลอื่น   

391 ทักษะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้   

392 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

393 ทักษะการสื่อสาร   
394 ทักษะการแก้ปัญหา / การจัดการปัญหา   

395 ทักษะการท างานได้หลายด้าน   

396 ทักษะการประสานงาน   

397 ทักษะการท างานเป็นทีม   

398 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

399 แผนพัฒนาห้องสมุดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือ นโยบายของต้นสังกัด   

400 แผนพัฒนาห้องสมุดมีความชัดเจน   

401 แผนพัฒนาห้องสมุดสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง   

402 ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการวางแผน การบริหารจัดการหรือ ด าเนินงานห้องสมุด   

403 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน การบริหารจัดการหรือ
ด าเนินงานห้องสมุด 

  

404 กิจกรรมที่ผู้ใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือชุมชนร่วมกันจัด เพื่อพัฒนาห้องสมุด   

405 

ครูมากกว่ากึ่งหนึ่งจัดกิจกรรมมากกว่ากึ่งหนึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และครูในสถานศึกษาร่วมมือในการขายผลการ
ขับเคลื่อน สู่ภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  ครูน าสื่อ และ/หรือนวัตกรรมที่
พัฒนาตามระดับ 4 มาใช้ขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผล 

  

406 
มีนักเรียนแกนน าที่มีความรู้ความเข้าใจ และอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
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407 
นักเรียนแกนน าเกิดการเรียนรู้ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จนเห็นผล เห็นคุณค่า และเกิดศรัทธา 

  

408 
นักเรียนแกนน ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในสถานศึกษาจนมีนักเรียนที่มีคุณสมบัติอยู่อย่างพอเพียงจ านวนเพิ่มขึ้น 

  

409 
นักเรียนแกนน ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ภายนอกสถานศึกษา และนักเรียนแกนน าได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  

410 
นักเรียนแกนน าเป็นหลักในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในสถานศึกษา และ/หรือจัดกิจกรรมขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่ภายนอกสถานศึกษา 

  

411 

มีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  
และมีแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้/ฐานกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในสถานศึกษา และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ฯลฯ 

  

412 
มีแหล่งเรียนรู้ หรือฐานเรียนรู้ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่
อย่างพอเพียงใน และ/หรือภายนอกสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของ
สถานศึกษาและมีการจัดการอย่างพอเพียง 

  

413 
มีสื่อประกอบการเรียนรู้ประจ าแหล่ง/ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถสื่อความได้ถูกต้อง 

  

414 
มีวิทยากรรับผิดชอบฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
อธิบายความได้อย่างถูกต้องชัดเจน และมีแผนการจัดการเรียนรู้ของแหล่ง/ฐาน/
กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

  

415 
บุคลากรในสถานศึกษาสามารถเป็นวิทยากรอธิบายการใช้ประโยชน์จากแหล่ง/ฐาน/
กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่
อย่างพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

  

416 
มีการประเมินผลการใช้แหล่ง/ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างเป็นรูปธรรม และมีการพัฒนาแหล่ง/ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

  

417 
กิจกรรมที่จัดแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของนักเรียน โดยมีเอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายที่แสดงถึงการจัด
กิจกรรม และผลการเรียนรู้ชัดเจน และนักเรียนได้เรียนรู้ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  

418 จุดเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู ้   

419 การบูรณาการในหลักสูตรการเรียนการสอน และความเหมาะสมในองค์ความรู้   
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420 
การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับนักเรียนและบุคลากร
ภายในโรงเรียน 

  

421 แนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนากลุ่ม   

422 นวัตกรรมหรือภูมิปัญญาที่น ามาใช้ในการด าเนินการ   

423 เนื้อหาสาระ คุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง   

424 
การจัดแหล่งเรียนรู้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานการจัดการศึกษาอันเป็นที่
ยอมรับองค์ประกอบ รูปแบบ  

  

425 
การจัดท าแผนการเรียนรู้การบูรณาการการเรียนรู้รูปแบบวิธีด าเนินการหรือกิจกรรม
ของโครงการสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน   

  

426 
การจัดหาหนังสือ เอกสาร ต ารา สื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยไว้ใน
ห้องสมุดหรือมุมการเรียนรู้ของโรงเรียน ให้เหมาะสม สวยงาม มีบรรยากาศ หรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

  

427 มีเอกสารในเชิงพรรณนา พร้อมหลักฐาน รูปภาพประกอบ   

428 
การน าแผนการเรียนรู้หรือแผนการจัดกิจกรรม/โครงการไปด าเนินการ หรือการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

  

429 
ผลงาน/การด าเนินกิจกรรมมีลักษณะและองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ และส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันภัย 

  

430 
ผลงานชองสื่อการเรียนการสอนแสดงหรือสื่อให้เห็นถึงความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและผู้เรียน 

  

431 
คุณภาพการจัดล าดับเนื้อหาการน าเสนอที่มีล าดับขั้นตอน มีความต่อเนื่อง สามารถ
สื่อสาระที่ต้องน าเสนอได้กระชับ เข้าใจง่าย 

  

432 การบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

433 การบูรณาการเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา   

434 การบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล   

435 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน   

436 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน   

437 
จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการพุทธธรรมหรือหลักไตรสิกขาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 

  

438 ส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา   

439 จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   

440 จัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งผู้เรียนรู้และผู้จัดการเรียนรู้   
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441 
จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ทั้งในการเรียนการสอนและในกิจกรรมการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน  

  

442 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ   

443 นิมนต์พระสงฆ์ หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพุทธศาสนา สอนนักเรียนสม่ าเสมอ   

444 
จัดให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่วัด หรือศาสนสถานที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจ าของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

  

445 
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมตาม  
หลักภาวนา 4 (กาย ศีล จิต ปัญญา) โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนานักเรียนต่อเนื่อง 

  

446 

บรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ ที่ส่งเสริม “การสอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น” ส่งเสริม
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
ยิ้มแย้ม มีเมตตาต่อกัน ทั้งครูต่อนักเรียน ครูต่อครู 
นักเรียนต่อนักเรียน และครูต่อผู้ปกครอง 

  

447 
บรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ ที่ส่งเสริม “การสอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น” ส่งเสริม
บรรยากาศ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่สร้างสรรค์ 

  

448 
บรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ ที่ส่งเสริม “การสอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น” ส่งเสริม
บุคลากร และนักเรียนให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 

  

449 
บรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ ที่ส่งเสริม “การสอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น” ส่งเสริม  
ยกย่อง เชิดชู ผู้ท าดี เป็นประจ า 

  

450 
กิจกรรมพื้นฐานชีวิตประจ าวัน ฝึกฝนอบรมให้เกิดการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น (รู้เข้าใจ
เหตผุลและได้ประโยชน์ตามคุณค่าแท้ตามหลักไตรสิกขา) 

  

451 
กิจกรรมพื้นฐานชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบดูแลรักษาพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 

  

452 
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธศาสนาอย่างเห็น
คุณค่า รู้เข้าใจเหตุผล 

  

453 
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการระลึก และศรัทธาในพระ
รัตนตรัย เป็นประจ า และในโอกาสส าคญัอย่างต่อเน่ืองเป็นวิถีชีวิต 

  

454 
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่าในการ
รักษา และสืบต่อพระพุทธศาสนา 

  

455 
พัฒนาด้านกาย (กายภาพ) บริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม 
ได้คุณค่าแท้ 

  

456 พัฒนาด้านกาย (กายภาพ) การดูแลร่างกาย และการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย   

457 พัฒนาด้านกาย (กายภาพ) ด ารงชีวิตอย่างเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม   
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458 พัฒนาด้านศีล (สังคม) มีศีล 5 เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต   

459 พัฒนาด้านศีล (สังคม) มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา   

460 พัฒนาด้านศีล (สังคม) สามารถพึ่งตนเองได้หรือท างานเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต   
461 พัฒนาด้านจิตใจ (จิตใจ/อารมณ์) มีความกตัญญูรู้คุณ ตอบแทนคุณ   

462 
พัฒนาด้านจิตใจ (จิตใจ/อารมณ์) มีจิตใจเมตตา กรุณา (เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปัน) 
ต่อกัน 

  

463 พัฒนาด้านจิตใจ (จิตใจ/อารมณ์) ท างานและเรียนรู้อย่างตั้งใจ อดทน ขยันหมั่นเพียร   

464 พัฒนาด้านจิตใจ (จิตใจ/อารมณ์) มีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่าเริงเบิกบาน   

465 พัฒนาด้านปัญญา มีศรัทธา และความเข้าใจที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย   
466 พัฒนาด้านปัญญา รู้บาป-บุญ คุณ-โทษ ประโยชน์-มิใช่ประโยชน ์   

467 
พัฒนาด้านปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาแสวงหาความจริง และใฝ่สร้างสรรค์ พัฒนางานอยู่
เสมอ 

  

468 พัฒนาด้านปัญญา รู้เท่าทัน แก้ไขปัญหาชีวิตและการท างานได้ด้วยสติปัญญา   

469 
ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็นของสิ่งที่จะพัฒนาได้ชัดเจน 
มีการจัดล าดับความส าคัญ ของปัญหาและมีหลักฐานอ้างอิง 

  

470 
เสนอนวัตกรรมการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการในการออกแบบผลงาน 
ที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาและชุมชน 

  

471 
ก าหนดจุดประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงานได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 
และชุมชน และส่งผลในภาพกว้าง 

  

472 
ออกแบบผลงาน /นวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมาย โดยมีแนวคิด
ส าคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล สามารถอ้างอิงได้น ามาเป็นพื้นฐาน ในการออกแบบ
กิจกรรมได้ ทุกกิจกรรมมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีความคิดสร้างสรรค์ 

  

473 
ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอน มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน 
มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีหลักฐานการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

  

474 
กิจกรรมสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงมีวิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ส่งผลต่อเป้าหมาย 
และมีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนหรือหน่วยงาน 

  

475 
ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม และเป็นไปตามจุดประสงค์ทุก
จุดประสงค์ โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 
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476 
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรงตามจุดประสงค์ 
และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น 

  

477 
ผลงาน /นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียนและชุมชน 
ส่งผลต่อในการส่งเสริมสนับสนุนเชื่อมโยงยอมรับ และเคารพในอัตลักษณ์และความ
หลากหลายของแต่ละชาติในอาเซียน 

  

478 
มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานที่น าเสนอมีการแสดงข้อสังเกต /
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

  

479 การแสดงแนวคิด ทฤษฎี หลักการของการพัฒนา BP   

480 กระบวนการพัฒนา BP อย่างเป็นระบบ   

481 ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการน า BP ไปใช้   

482 กระบวนการตรวจสอบซ้ า เพื่อปรับปรุงพัฒนา BP ให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่อง   

483 ความสอดคล้องกับภารกิจ จุดเน้น สิ่งที่ต้องการพัฒนาของโรงเรียน   

484 มีการศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัย ครอบคลุม ประเด็นปัญหา   

485 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ในการสร้างสื่อ /นวัตกรรม   

486 การระบุกลุ่มเป้าหมาย   
487 การก าหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการพัฒนา Best Practice   

488 ขั้นตอนการสร้าง และพัฒนา Best Practice   

489 การตรวจสอบคุณภาพของ Best Practice   

490 การน า Best Practice ไปใช้   

491 การวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และรายงานผล   

492 ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการน า Best Practice ไปใช้   

493 
กระบวนการตรวจสอบซ้ า เพื่อปรับปรุงพัฒนา Best Practice ให้เกิดผลดีอย่าง
ต่อเนื่อง 

  

494 
มีการสร้างความเข้าใจระหว่างนักเรียนที่มีความบกพร่อง กับนักเรียนทั่วไปใน
โรงเรียน 

  

495 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้เด็กท ากิจกรรมร่วมกัน ให้เกิดการเรียนรู้  
และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

  

496 มีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่อง   

497 มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)   

498 มีการผลิตสื่อการสอน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียน   

499 มีการวัด และประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   
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500 มีการท าวิจัย เพื่อพัฒนาเด็กพิการ   

501 การส่งต่อนักเรียน   

502 มีการประสาน และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเด็กพิการเรียนร่วม/เรียนรวม   
503 มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ   

504 
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเขียนแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แสดง
ให้เห็นวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจนในทุกระดับชั้น  และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

  

505 
การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.๗-๐๐๓) ครบทุกชนิดใน
ทะเบียนพรรณไม้ 

  

506 การถ่ายภาพพรรณไม้   

507 การน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเอกสาร  เพ่ือรู้ชื่อวิทยาศาสตร์   

508 การจัดท าตัวอย่างพรรณไม้ ครบทุกชนิดในทะเบียนพรรณไม้   

509 การถ่ายภาพพรรณไม้แห้ง ดอก เฉพาะส่วน   
510 ระบบการจัดเก็บ และสืบค้นได้ วิธีการจัดเก็บเอกสาร      

511 การท าทะเบียนพรรณไม้ ตามแบบ อพ.สธ.     

512 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้   

513 การร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์     

514 การท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์   

515 การติดแสดงป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์     

516 การบันทึกการดูแลรักษา (การให้น้ า ปุ๋ย ตัดแต่ง)     

517 การบันทึกการเปลี่ยนแปลง     

518 การบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย     

519 
การศึกษาคุณและสุนทรียภาพพรรณไม้ที่ปลูก คุณที่เกิดแก่สรรพสัตว์ คุณที่เกิดแก่
คน คุณที่เกิดแก่สถานที่ศึกษา 

  

520 การมีส่วนร่วมของผู้ศึกษา   

521 การศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน     

522 การศึกษาข้อมูลพรรณไม้     

523 การสรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้     

524 การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์     
525 การบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม     

526 การตรวจสอบผลงานเป็นระยะ     

527 ความเป็นระเบียบ ความตั้งใจ     
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ความคิดเห็น 
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528 การศึกษาลักษณะภายนอก ภายในของพืชแต่ละส่วนโดยละเอียด     

529 การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช      

530 การเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อย     
531 การน าข้อมูลมาเปรียบเทียบความต่างในแต่ละเรื่อง ในชนิดเดียวกัน     

532 รวบรวมผลการเรียนรู้ คัดแยกสาระส าคัญ และจัดเป็นหมวดหมู่   

533 การสรุปการเขียนรายงานแบบวิชาการแบบบูรณาการ   

534 การเรียบเรียงสาระเป็นภาษาที่สื่อกระชับได้ใจความ   

535 รูปแบบและความเรียบร้อยของรายงาน     

536 แบบเอกสาร เช่น หนังสือ แผ่นพับ ซีดี    

537 แบบบรรยาย เช่น การเล่านิทาน อภิปราย สัมมนา       

538 
แบบศิลปะ เช่น การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ละคร ร้องเพลง การวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์  การถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์    

  

539 แบบนิทรรศการ     

540 การบรรยาย เช่น การสนทนา เสวนา สัมมนา อภิปราย   

541 
การจัดแสดง เช่น นิทรรศการ นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป นิทรรศการเฉพาะ
เรื่อง เฉพาะประเภท และเว็บไซต์   

  

542 บันทึกข้อมูลการใช้พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     

543 
บันทึกข้อมูลการใช้ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่องพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา   

  

544 บันทึกข้อมูลการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     

545 มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา   

546 มีบรรยากาศของการเรียนรู้     

547 มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม     
548 การศึกษาด้านรูปลักษณ์ (ชีววิทยา) ของชีวภาพ      

549 การศึกษาด้านคุณสมบัติของชีวภาพ     

550 การศึกษาด้านพฤติกรรม     

551 การศึกษาด้านรูปลักษณ์      

552 การศึกษาด้านคุณสมบัติ (เช่นทางกายภาพ ทางเคมี )     

553 วิเคราะห์ความสัมพันธ์การตอบสนองต่อกัน ระหว่างปัจจัยในสภาวะต่าง ๆ      

554 
วิเคราะห์ความความผูกพันพฤติกรรม การตอบสนองต่อกัน ระหว่างปัจจัยในสภาวะ
ต่าง ๆ    

  

555 วิเคราะห์ดุลยภาพ ความสมดุลที่เกิดขึ้นระหว่างปัจจัยศึกษา      
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556 สรุปให้เห็นความสัมพันธ์ ความผูกพันและความสมดุล   

557 มีการจัดตั้งกองลูกเสือ ป.ป.ส. / เครือข่ายนักศึกษา   

558 มีการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโดยใช้กระบวนการลูกเสือ   
559 ผลการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต   

560 มีการจัดตั้งทีมงานแกนน ารับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการของห้องเรียน   

561 ทีมงานแกนน ามีการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA  ของห้องเรียน   

562 
ทีมงานแกนน ามีกระบวนการช่วยเหลือเพื่อนฝ่ายวิชาการของห้องเรียน เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน 

  

563 ทีมงานแกนน าจัดท าแหล่งเรียนรู้/มุมความรู้/ป้ายนิเทศในห้องเรียน   
564 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในห้องเรียน   

565 
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้  การสร้าง
ภูมิคุ้มกันสารเสพติด เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 

  

566 
สภาพปัญหาที่ต้องแก้ไข เช่น พฤติกรรมผู้เรียน ครู ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คุณภาพ
ผู้เรียน ในด้านที่ต้องการพัฒนา ความพร้อม หรือข้อจ ากัดของสถานศึกษา 

  

567 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างปัญหา 
แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่ใช้ วิธีการพัฒนา และผลส าเร็จที่พึงประสงค์ 

  

568 
ผลงานที่เป็นชิ้นงานนวัตกรรม และผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านพฤติกรรม พัฒนาการหรือ
การเรียนรู ้

  

569 
ข้อคิด ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา รวมทั้งปัญหาที่เกิดและแก้ไข 
ปรับปรุง พัฒนาผลงานนวัตกรรมให้ดีข้ึน 

  

570 

ระบุรายละเอียดที่แสดงถึงจุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของผลงานหนึ่งโรงเรียน  
หนึ่งนวัตกรรมที่ส่งเข้ารับการคัดสรร เช่น ความโดดเด่น ความแตกต่างหรือ 
ความแปลกใหม่จากผลงานอื่น ๆ รางวัลต่าง ๆ ที่เคยได้รับในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ 

  

571 ความหลากหลายของผู้ที่เกี่ยวข้อง   

572 พฤติกรรมการมีส่วนร่วม   

573 ระยะเวลา   

574 เทคนิคการน าเสนอ   
575 รายละเอียดของข้อมูล   

576 หลักฐานร่องรอย   
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577 
ส่งเสริมให้นักเรียนจัดตั้งวงดนตรีไทยและ/หรือวงดนตรีพื้นบ้านที่เป็น แบบแผน 
ในโรงเรียน 

  

578 มีการการเรียนการสอดนตรีไทยและ/หรือดนตรีพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี   

579 มีการจัดแสดงเผยแพร่ดนตรีไทยและ/หรือดนตรีพื้นบ้าน   

580 มีการถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีไทยและ/หรือดนตรีพื้นบ้านท้องถิ่นสู่ชุมชน   

581 มีการปรับปรุงแผนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง   

582 
เคยได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ทางด้านดนตรีไทยและ/หรือดนตรีพื้นบ้านในภาครัฐ
และเอกชน 

  

583 
เคยได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ทางด้านดนตรีไทยและ/หรือดนตรีพื้นบ้านในระดับ
จังหวัด 

  

584 
เคยได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ทางด้านดนตรีไทยและ/หรือดนตรีพื้นบ้านในระดับ
ภูมิภาค 

  

585 
เคยได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ทางด้านดนตรีไทยและ/หรือดนตรีพื้นบ้านใน
ระดับประเทศ 

  

586 
เคยได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ทางด้านดนตรีไทยและ/หรือดนตรีพื้นบ้านในระดับ
นานาชาติ 

  

587 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

588 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความช่วยเหลือจากภาคหน่วยงานภาครัฐ   

589 กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจภายในสถานศึกษา   

590 กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจสู่ชุมชน   

591 การบูรณาการในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน   

592 ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนเรื่อง การคัดแยกขยะมูล   

593 การเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน   

594 
นักเรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการ
สหกรณ์ 

  

595 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์   

596 นักเรียนมีทักษะการท างานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์   

597 การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน   

598 สถานศึกษาขยายผลด้านความรู้ เรื่องการประยัดพลังงานสู่ชุมชน   
599 การจัดการเรียนการสอน   

600 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้   
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601 
ส ารวจ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งอาหาร การ
ใช้พลังงานในท้องถิ่นหรือค้นหาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมวิถีพอเพียงในชุมชน 

  

602 
ค้นหาความพอเพียงจากกิจกรรม การสืบค้นข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ที่มาแนวคิด 
แนวทางปฏิบัติของกิจกรรม 

  

603 
มีหลักฐานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดโครงสร้างรายวิชา ออกแบบ 
หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการมาตรฐาน 

  

604 
มีหลักฐานแสดงถึงการออกแบบการเรียนรู้ และการจัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการ 
ด้านการมาตรฐานในกลุ่มสาระ หรือข้ามกลุ่มสาระชัดเจน 

  

605 
มีการจัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอนได้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงวั ยของ
ผู้เรียน 

  

606 มีการจัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย   

607 
มีการประเมินผลการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภายหลังการจบหลักสูตร เพื่อ
ประเมินการรับรู้ของผู้เรียน 

  

608 
มีการสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

  

609 การบริการจัดการแนะแนวอาชีพ   

610 การปฏิบัติงานแนะแนว 5 บริการ   

611 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้รับบริการ   

612 การติดตามผู้รับบริการ   
613 การช่วยเหลือผู้บริการ   

614 ผลงานการบริการแนะแนวอาชีพดีเด่นท่ีปรากฏ   

615 การรับฟังนักเรียน   

616 ความผูกพันของนักเรียน   

617 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน   

618 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

619 ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการ   

620 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน   

621 
มีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องยานพาหนะที่มีความปลอดภัยแก่นักเรียน 
อย่างทั่วถึง 

  

622 นักเรียนเลือกใช้/โดยสารยานพาหนะท่ีมีลักษณะปลอดภัย ในการเดินทาง   

623 
การวางแผนการจัดการเรียนรู้และการวิเคราะห์ผู้เรียน ที่สอดแทรก/บูรณาการ 
คุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต 
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624 
ครูมีการใช้แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริตอย่างสม่ าเสมอ 

  

625 ครูมีการใช้สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและคุ้มค่า   

626 
ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลนักเรียนที่หลากหลาย และเหมาะสมตาม
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตอย่างเที่ยงตรง 

  

627 
ประเมินผลนักเรียนตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตอย่างเป็นธรรม
และมีผลการประเมินใน ระดับดีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ 5 

  

628 
นักเรียนจัดท าโครงการ/วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) ที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

  

629 
ครูจัดท าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และหรืองานวิจัยที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

  

630 
ผู้บริหารจัดท าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และหรืองานวิจัยที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

  

631 
มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ 
ของโรงเรียนสุจริต 

  

632 
ครูจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน  
มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ทั้งในและนอกเวลาเรียน เช่น  
ค่ายเยาวชน, กิจกรรมจิตอาสา , กิจกรรมสภานักเรียน ฯลฯ 

  

633 
ครูปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการใน การพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมอย่าง
เคร่งครัด 

  

634 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
ด้วย ความสมัครใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  

635 
สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับคุณลักษณะ 5 ประการ ของ
โรงเรียนสุจริต ถูกต้องตามความเป็นจริง 

  

636 
ครูและนักเรียนกล่าวค าปฏิญญาโรงเรียน สุจริตในกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

  

637 
จัดท าแผนการนิเทศภายในที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของ โครงการโรงเรียนสุจริต 

  

638 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการนิเทศที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริตที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับ 

  

639 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดปฏิทินและ เครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนรู้และ 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริต 
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640 
ด าเนินการนิเทศตามปฏิทินที่ก าหนดพร้อมทั้ง นิเทศจุดเน้นคุณลักษณะที่ต้องปฏิบัติ
เร่งด่วนของ ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสุจริตและให้ข้อมลู ย้อนกลับ (feedback) 
ตรงตามความเป็นจริง 

  

641 
น าผลการนิเทศมาวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนและ สะท้อนผลการนิเทศตามความเป็นจริง
เพื่อ ร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียนให้ มีคุณลักษณะ 5 ประการ ของ
โรงเรียนสุจริตที่ดีที่สุด ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด 

  

642 
มีการวางแผนการให้บริการด้านวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียน สุจริตอย่างเป็นระบบ 

  

643 
ให้บริการสื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการโรงเรียน 
สุจริตด้วยความเสมอภาค 

  

644 
บริการให้ค าปรึกษาและแลกเปลี่ยน องค์ความรู้การด าเนินงานโครงการโรงเรียน 
สุจริต ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วย ความสมัครใจ 

  

645 
มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ทั้ง ภายใน
และภายนอกโรงเรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลายและต่อเนื่อง 

  

646 
สร้างเครือข่ายการบริการด้านวิชาการที่ เกี่ยวข้องการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริต 

  

647 สรุปและรายงานผลการพัฒนา บุคลากรของโครงการโรงเรียนสุจริตอย่างสม่ าเสมอ   

648 
การบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ การบริหารจิตเจริญปัญญา
การออม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนใช้สื่อ และ 
การปฏิบัติจริงหลากหลายเป็นประจ า 

  

649 
การประเมินและนิเทศภายใน ที่เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การออม 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

650 
โครงการกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมธรรมะ กิจกรรมส่งเสริมการออม โครงการ
คุณธรรม และชมรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม การออม และ 
การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  

651 
การน าคนในชุมชน วิทยากร พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผู้รู้ศาสนามาบรรยายและ
ให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

  

652 
การบูรณาการหลักธรรมทางศาสนาที่ครู นักเรียนนับถือสอดแทรกในชีวิตของ
นักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  

653 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและ ปีการศึกษานี้โรงเรียนมีการ จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่จัดโดยครู หรือนักเรียน 
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654 
โรงเรียนมีการจัดท าโครงการ / กิจกรรมที่เน้น การสื่อสารให้ความรู้ และปลูก
จิตส านึก ในการอนุรักษ์ พลังงานและส่งเสริมการใช้ พลังงานหมุนเวียนแก่ครู 
บุคลากรอื่น ๆ และนักเรียน ในโรงเรียน 

  

655 
โรงเรียนมีการจัดท าโครงการ/ กิจกรรมสื่อสาร/รณรงค์ เพื่อให้ความรู้ และปลูก
จิตส านึก ในการอนุรักษ์แก่ครูบุคลากรอื่น ๆ และนักเรียนในโรงเรียน 

  

656 
โรงเรียนมีการจัดท าโครงการ/ กิจกรรมด้านการสื่อสาร/ รณรงค์เพื่อให้ความรู้และ
ปลูกจิตส านึกในด้านการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง และการจัดการขยะอย่าง 
เหมาะสมแก่ครู บุคลากร อื่น ๆ และนักเรียนในโรงเรียน 

  

657 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม เสริมสร้างบทบาทและการมี ส่วนร่วมของครู บุคลากรอื่น 
ๆ และนักเรียนในการอนุรักษ์พลังงาน 

  

658 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน ร่วมของครู บุคลากรอื่น ๆ 
และ นักเรียน ด้านการอนุรักษ์ 

  

659 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน ร่วมของครู บุคลากรอื่น ๆ 
และ นักเรียน ในด้านการจัดการขยะ ตามแนวคิด 1A 3Rs ได้แก่ หลีกเลี่ยงหรือ 
(Avoid) ลด (Reduce) การใช้วัสดุ สิ้นเปลือง และการใช้ซ้ า (Reuse) วัสดุครุภัณฑ์
ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการขยะ แปร สภาพโดยผ่านกระบวนการและน ากลับมาใช้ใหม่
(Recycle) (1A 3Rs) 

  

660 
โรงเรียนมีการบูรณาการความรู้ด้านการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน 
หลักสูตร /แผนการสอน/ กิจกรรม/กระบวนการเรียนการ สอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ / 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  

661 
โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้ และปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

  

662 
โรงเรียนมีการใช้ห้องเรียน สีเขียวในการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ (การใช้
ห้องเรียน สีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในรอบ1 ปีการศึกษา) 

  

663 
โรงเรียนมีการใช้ห้องเรียนสีเขียวในการให้ความรู้แก่นักเรียนจากโรงเรียนข้างเคียง/ 
โรงเรียนเครือข่าย 

  

664 โรงเรียนมกีารใช้ห้องเรียนสีเขียวในการให้ความรู้แก่ชุมชน   

665 โรงเรียนได้จัดให้มีการบ ารุงรักษาห้องเรียนสีเขียวอย่างสม่ าเสมอ   

666 
นอกจากห้องเรียนสีเขียวแล้วโรงเรียนมีการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

  

667 ครูบูรณาการโครงการ/กิจกรรม กับการเรียนการสอน   

668 นักเรียนมีส่วนร่วม ในการท าโครงการ/กิจกรรม   

669 นักเรียนเข้าใจและใช้หลัก ปศพพ. อย่างชัดเจน ในการท าโครงการ/กิจกรรม   
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670 โครงการ/กิจกรรม ส่งผลต่อนักเรียน (คุณภาพการเรียนรู้/คุณภาพชีวิต)   

671 ใช้ภาษาไทย :- ฟัง พูด อ่าน เขียน คล่องแคล่ว ถูกต้อง เหมาะสมระดับชั้น   

672 ใช้ภาษาอังกฤษ :- ฟัง พูด อ่าน เขียน คล่องแคล่ว เหมาะสมระดับชั้น   

673 
ใช้computer :- มี e-mail address และมีความสามารถสืบค้นข้อมูล สื่อสารผ่าน 
ระบบ ICT เรียนรู้ผ่านระบบ e-learning 

  

674 สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   

675 หาวิธีการแก้ปัญหา หรือแสวงหาค าตอบ   

676 ไม่ปฏิเสธที่จะตอบค าถาม   

677 ตอบค าถามอย่างมีเหตุผล และมีข้อมูลที่ถูกต้องประกอบเหตุผล   
678 ข้อมูลที่น าเสนอแสดงถึงการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย   

679 ผลงานที่น าเสนอสะท้อนความคิด-วิเคราะห์ อย่างเป็นรูปธรรม   

680 น าเสนอผลงานที่สะท้อนความคิด-วิเคราะห์ และหรือผ่านระบบ ICT   

681 ยินดีตอบค าถาม และตอบค าถามด้วย ความมั่นใจ   

682 
ค าตอบมีลักษณะการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับสาระที่ก าลังทดลอง/ปฏิบัติได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

  

683 ตอบค าถามได้ถูกต้องตามศาสตร์ของสาระที่น าเสนอ   

684 
ตอบค าถามถูกต้อง คล่องแคล่ว มีเหตุผล มีข้อมูลประกอบอย่างมั่นใจ และในกรณี 
ที่ตอบค าถามไม่ได้แสดงความพยายามใน การสืบค้นข้อมูลและสามารถตอบค าถาม
ได้ 

  

685 สรุปผลการปฏิบัติการท าโครงงาน หรือการทดลองได้   

686 ผลงานสะท้อนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ    

687 
น าผลสรุปจากการทดลองหรือค้นคว้าไปใช้หรือพัฒนาต่อยอดเป็นผลงาน ชิ้นงาน 
หรือ มีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอด 

  

688 
น าเสนอสรุปผลจากการเรียนรู้หรือการปฏิบัติจริง หรือการทดลองเสนอผ่านระบบ 
ICT 

  

689 ผลงานสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ (ไม่ลอกแบบ)   

690 จัดได้อย่างสอดคล้องกับสาระส าคัญ (Concept) และเป้าหมายของกิจกรรม   

691 นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง   

692 นักเรียนได้ฝึกการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร   

693 
ทุกกิจกรรมได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การมีส่วนร่วมและสนับสนุนการปลูกฝัง
แนวคิด  เศรษฐกิจพอเพียง 

  

694 นักเรียนได้เรียนรู้จากมืออาชีพเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับกิจกรรมนั้น ๆ   
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านวิชาการ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

695 มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากโรงเรียนอื่น โดยเป็นแหล่งศึกษาดูงาน   

696 จัดบรรยากาศห้องสมุดเหมือนบ้าน มีหนังสือสื่อใหม่เพียงพอเหมาะสม   

697 ปรับปรุงใช้สื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า   
698 ใช้ศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพครบวงจร  นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน   

699 ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการเรียนรู้   

700 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเดิม/เท่ากับ/มากกว่าค่าเฉลี่ย สพฐ. (ใฝ่เรียน)   

701 อ่านเขียนคิดเลขคล่องชั้น ป.2 และ/หรือสื่อสารภาษาอาเซียนได้ ชั้น ม.3 (ใฝ่รู้)   

702 ใช้เทคโนโลยีได้ 1 ใช้ภาษาอาเซียนได้ 1 มีงานอาชีพ 1 (ทันโลก)   

703 
มีหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ พุทธ
ธรรม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

  

704 
จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการพุทธธรรมหรือหลักไตรสิกขาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 

  

705 ส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมมาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา   

706 จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   

707 จัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งผู้เรียนรู้และผู้จัดการเรียนรู้   

708 
จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ทั้งในการเรียนการสอนและในกิจกรรม  
การด ารงชีวิตประจ าวัน 

  

709 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริม การใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ   

710 นิมนต์พระสงฆ์ หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพุทธศาสนา สอนนักเรียนสม่ าเสมอ   

711 
จัดให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่วัด หรือที่ศาสนาสถานที่ใช้แหล่งเรียนรู้ประจ าของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

  

712 
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมตามหลัก
ภาวนา 4 (กาย ศีล จิต ปัญญา) โดยมีจุดประสงค์เน้นเพื่อพัฒนานักเรียนต่อเนื่อง 

  

713 
ฝึกฝนอบรมให้เกิด การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น(รู้เข้าใจเหตุผล และได้ประโยชน์ตาม
คุณค่าแท้ตามหลักไตรสิกขา) 

  

714 มีศรัทธา และความเข้าใจที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย   

715 รู้บาป- บุญ คุณ-โทษ ประโยชน์-มิใช่ประโยชน ์   

716 ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาแสวงหาความจริง และใฝ่สร้างสรรค์พัฒนางานอยู่เสมอ   

717 รู้เท่ากัน แก้ไขปัญหาชีวิตและการท างานได้ด้วยสติปัญญา   

718 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา เช่น พระพุทธประจ าโรงเรียนแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ 

  

719 โรงเรียนจัดโครงการเรียนและสอบธรรมศึกษาเป็นประจ าทุกปี   
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านวิชาการ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

720 
โรงเรียนจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานดีเด่นของโรงเรียนทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียนอย่างหลากหลาย เช่น ป้ายนิเทศภายในโรงเรียน นิทรรศการทาง
พระพุทธศาสนา เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

  

ด้านงบประมาณ 

ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านวิชางบประมาณ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1 
มีการจัดท าแผนงาน โครงสร้างพัฒนาห้องสมุด ที่มีการก าหนดเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ แผนการด าเนินการ และการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน โดยจะต้อง
สอดรับ กับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

  

2 
มีการก าหนดแผนการพัฒนาห้องสมุดไว้ในแผนกลยุทธ์ หรือ แผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน 

  

3 
มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานห้องสมุด การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด 

  

4 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีสอดคล้องกับเป้าหมาย 
และนโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพของท้องถิ่นและสถานศึกษา 

  

5 การด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ   

6 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาง่ายอย่างต่อเนื่อง   

7 การรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ    

8 การบริหารงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ    

9 แผนการติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณชัดเจน   

10 การรายงานผลการใช้งบประมารเป็นระบบ โปร่งใสและตรวจสอบได้   

11 การจัดบริการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรตามความเหมาะสมและทั่วถึง    

12 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปีสอดคล้องกับเป้าหมาย 
และนโยบายในการจัดการศึกษาตลอดจนสภาพของท้องถิ่นและสถานศึกษา 

  

13 การด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ   

14 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ และพัฒนาง่ายอย่างต่อเนื่อง       

15 การรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ     

16 การบริหารงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ   

17 แผนการติดตามควบคุมการใช้งบประมาณชัดเจน   

18 การรายงานผลการใช้งบประมารเป็นระบบโปร่งใสและได้   
19 การจัดบริการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรตามความเหมาะสมและทั่วถึง   
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านวิชางบประมาณ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

20 
แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รวมกับแผนงานประจ าปีของโรงเรียน แสดงรายละเอียดงาน ระยะเวลางบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ 

  

21 การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน     

22 
เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ลงนามชื่อ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน    

  

23 หนังสือเชิญประชุม     

24 หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม     

25 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน/ องค์กรภาครัฐและเอกชน   

26 
ได้รับการสนับสนุนบุคลากร สถานที่ในการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียน จากชุมชน/ 
องค์กรภาครัฐและเอกชน 

  

27 มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย   

28 มีการจัดเวทีเสวนาแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างหลากหลาย   

29 มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน   

30 มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน   

31 การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจร่วมกัน   

32 การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้   

33 การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจร่วมกัน   

34 การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้   

35 
มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายความต้องการ 
และปัญหาของสถานศึกษาและท้องถิ่น 

  

36 มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง   

37 
มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน โดยใช้เครื่องมือการ
ตรวจสอบที่มีคุณภาพ   

  

38 มีการน าผลการประเมินไปใช้ในปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง   

39 มีการจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอ   

40 มีแผนติดตามควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน   

41 มีการจัดท าบัญชีการใช้งบอย่างเป็นระบบเป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้ตลอดเวลา   

42 มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

43 มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยดพลังงาน   

44 มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน   

45 การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจร่วมกัน   
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านวิชางบประมาณ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

46 การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้   

47 ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน   

48 ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มค่าสอดคลองกับบริบทของ หน่วยงาน   
49 ใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานแต่ไม่คุ้มค่า   

50 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รองรับนโยบายส่งเสริมสุขภาพ   

51 มีการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม   

52 มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน   

53 มีการระบุกิจกรรม และก าหนดเวลา   

54 มีการระบุถึงการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง   

55 มีการระบุการใช้ทรัพยากรและ/หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์   

56 มีการระบุกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน   

57 
แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รวมกับแผนงานประจ าปีของโรงเรียน แสดงรายละเอียดงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  

58 การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน     

59 
เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ลงนามชื่อ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน    

  

60 หนังสือเชิญประชุม     

61 หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม     

62 
มีนโยบายน้อมน า หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 
และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

  

63 
ด าเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

  

64 
ติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

  

65 
น าผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

  

66 
การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

67 
ด าเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ความคิดเห็น 
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68 
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

69 
น าผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

70 
มีแผนงาน/โครงการงบประมาณ  และผู้รับผิดชอบในการปรับใช้อาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อมใหเ้ป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

71 นโยบายและการสื่อสารนโยบายของผู้บริหารภายในโรงเรียน   

72 การสนับสนุนของผู้บริการโรงเรียน   

73 แผนการด าเนินงาน  ความชัดเจน และรายละเอียดวิธีการ   

74 การด าเนินงานที่สม่ าเสมอต่อเนื่อง   

75 มีแผนงานการด าเนินงานในอนาคต   

76 
การจัดหาทุนและการบริหารจัดการเงินทุนในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

77 การออมของสมาชิกกลุ่ม   

78 ฐานะทางการเงินของกลุ่ม   

79 
การก าหนดแผนกลยุทธ์ /แผนงาน/ โครงการ/ปฏิบัติงานประจ าปีที่ชัดเจน และ
สอดคล้องกับนโยบายในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

  

80 
ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษาและชุมชน 

  

81 
แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รวมกับแผนงานประจ าปีของโรงเรียน แสดงรายละเอียดงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  

82 การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน     

83 
เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ลงนามชื่อ
ผู้บริหาร  หัวหน้างาน    

  

84 หนังสือเชิญประชุม     

85 หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม     

86 
ก าหนดรูปแบบโครงการ/กิจกรรมเพื่อการต้านยาเสพติดให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และข้อก าหนดของกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด 

  

87 
ก าหนดปริมาณงานในโครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสม สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
คุณภาพตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านวิชางบประมาณ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

88 
การจัดท าแผนต้องก าหนดหัวข้อของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยในแต่ละกิจกรรม 
ต้องระบุผู้รับผิดชอบ/คณะท างานของกิจกรรมนั้น งบประมาณที่ใช้ระยะเวลา
ด าเนินการ วิธีการวัดผล รวมทั้งรายละเอียดตามข้อ 5.4.1–5.4.4 

  

89 
พิจารณากิจกรรมที่ก าหนดขึ้นว่าจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระบบต้านยา
เสพติด รวมทั้งนโยบายของสถานศึกษาที่ก าหนดขึ้น 

  

90 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นนั้น ได้มีการส ารวจความเห็น และความคาดหวังจาก 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ 

  

91 เสนอขออนุมัติแผนงานและงบประมาณต่อผู้บริหารสถานศึกษา   

92 การจัดท าแผนนั้น ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นและได้รับอนุมัติก่อนที่จะน าไปปฏิบัติ   
93 การด าเนินงานที่สม่ าเสมอต่อเนื่อง   

94 มีแผนงานการด าเนินงานในอนาคต   

95 
การจัดหาทุนและการบริหารจัดการเงินทุนในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

96 การออมของสมาชิกกลุ่ม   

97 ฐานะทางการเงินของกลุ่ม   

98 
สถานศึกษาของตนเองมีแผนงานสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีแผนงาน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน 
ในทุกครั้ง และอย่างต่อเนื่อง 

  

99 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และความช่วยเหลือจากครูหรือภาคีเครือข่ายได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณตามแผนการด าเนินงานในทุกครั้ง และอย่างต่อเนื่อง 

  

100 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และความช่วยเหลือจากองค์กรภาคเอกชนได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณตามแผนการด าเนินงานในทุกครั้งและอย่างต่อเนื่อง 

  

101 สถานศึกษาสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ร้อยละ 10   
102 ระบุโครงการงานแนะแนวอาชีพที่เป็นระบบ และงบประมาณเพียงพอ   

103 การจัดท าเชิงกลยุทธ์   

104 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ   

105 ผลลัพธ์ด้านการเงิน และสมรรถนะการให้บริการ   

106 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจ าเป็นในการใช้จ่าย งบประมาณตามแผนงาน/
โครงการของโรงเรียน 

  

107 มีแผนและปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของโรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า   
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108 
มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้ จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน และเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนได้ 

  

109 
มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมัครใจและ มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้รับผิดชอบ
งาน การเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียน 

  

110 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย มีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ 
ในแต่ละ แผนงาน/โครงการ อย่างเหมาะสม 

  

111 
มีการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงิน งบประมาณให้บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ของโรงเรียนทราบ 

  

112 
ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม ใช้จ่ายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ ด้วย
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  

113 ใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่ก าหนด   

114 มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด   

115 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณของโรงเรียนเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  

116 
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียน โดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. น้อยเข้ามามีส่วนร่วม 

  

117 
มีการจัดท าปฏิทินการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียน 

  

118 
คณะกรรมการด าเนินการก ากับติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียน อย่างถูกต้องและเป็นธรรม พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ ( feedback)  
ตามความเป็นจริง 

  

119 
คณะกรรมการบันทึกผลการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 

  

120 โรงเรียนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง   

121 
สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากร ในการพัฒนา และแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินโครงการ โรงเรียนสุจริตอย่างเหมาะสม และคุ้มค่า 

  

122 โรงเรียนมีแผนการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม   

123 โรงเรียนมีการด าเนินงานตามแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่คุณธรรม   

124 โรงเรียนมีการประเมินผลแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม   

125 โรงเรียนมีการพัฒนาการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม   

126 โรงเรียนมีนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นลายลักษณ์อักษร   

127 นโยบายดังกล่าวมีสาระครอบคลุมประเด็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ   
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128 นโยบายดังกล่าวมีสาระครอบคลุมประเด็นการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม   

129 
บุคลากรครูในโรงเรียนรับทราบเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
ของโรงเรียน 

  

130 
บุคลากรอื่น ๆ เช่น นักการภารโรง ผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน ฯลฯ รับทราบ
เกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

  

131 นักเรียนรับทราบเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม   
132 โรงเรียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม   

133 
โรงเรียนได้จัดให้มีการส ารวจปัญหาและสถานการณ์การใช้ทรัพยากร และการรักษา
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนก่อนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

  

134 
มีการวิเคราะห์หรือใช้ข้อมูลด้านพลังงานที่ส ารวจได้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ครั้งนี้ 

  

135 
มีการวิเคราะห์หรือใช้ข้อมูลการใช้น้ า และน้ าทิ้งที่ส ารวจได้ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การครั้งนี้ 

  

136 
มีการวิเคราะห์หรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับขยะในโรงเรียนที่ส ารวจได้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการครั้งนี้ 

  

137 
โรงเรียนให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดท ากิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม 

  

138 ได้มีการด าเนินงาน (จัดกิจกรรมหรือจัดท าโครงการต่าง )ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ   

139 
โรงเรียนมีมาตรการหรือระเบียบการเกี่ยวกับการตรวจสอบ และทบทวนความ
ต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อเท่าที่จ าเป็น 

  

140 

โรงเรียนมีมาตรการหรือระเบียบการเกี่ยวกับการเลือกซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์   
และผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องใช้ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
ก๊อกน้ ารุ่นประหยัดน้ า ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สิ้นเปลือง และสามารถ 
Recycle ได้ 

  

141 
โรงเรียนมีมาตรการหรือระเบียบการในการคัดเลือกสินค้า หรืออาหารที่ไม่ก่อให้เกิด
ขยะ เข้ามาวางจ าหน่ายในโรงเรียน 

  

142 มีการแสดงสถิติปริมาณขยะรายเดือน/ปี เพื่อสร้างความตื่นตัวในการลด/แยกขยะ   

143 
มีการจัดให้บุคลากร/นักเรียนแยกขยะทั้งหมดในโรงเรียน (ทุกประเภทของขยะและ 
ทุกพื้นที่) อย่างเหมาะสม และเป็นรูปธรรม 

  

144 
โรงเรียนได้มีการประสานกับผู้รับซื้อหรือรับวัสดุจากการคัดแยกมูลฝอย เพื่อน า
กลับมา ใช้ใหม่ (Recycle) 
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านวิชางบประมาณ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

145 
โรงเรียนมีการน าขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร) มาท าน้ าหมักชีวภาพ (EM) ท าปุ๋ยหมัก 
หรือมอบให้กับโรงเลี้ยงสุกรหรืออื่น ๆ โดยมีระบบการจัดเก็บ และขนย้ายอย่าง
เหมาะสม 

  

146 โรงเรียนมีการลดปริมาณขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม   

147 สถานศึกษามีนโยบาย และยุทธศาสตร์   

148 
มีวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เป้าหมาย ธรรมนูญ แผนกลยุทธ์เน้นในการพัฒนา
โรงเรียน วิถีพุทธ 

  

149 
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และ
บริหารการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่องโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (บ ว ร) มีส่วนรวม 

  

150 
ปลูกฝังศรัทธาสร้างเสริมปัญญาในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นกับบุคลากร และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

  

151 ร่วมมือกับผู้ปกครอง วัด และชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชน   

152 
มีระบบตรวจสอบประเมินผล และเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะอย่างเป็น
กัลยาณมิตร เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง          

  

 

 

ด้านบริหารบคุคล 

ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบุคคล 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1 มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หลักในการบริหารงาน ให้บริการละจัดกิจกรรมห้องสมุด   

2 
มีบุคลากรอย่างน้อย 1 คน ส าเร็จการศึกษาอย่างต่ าปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณรักษ์
ศาสตร์ หรือ/และ สารนิเทศศาสตร์ หรือ/และ สาขาวิชาอื่น ๆ 

  

3 
บรรณารักษ์จะต้องมีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจในการบริการงาน 
ห้องสมุด สามารถประเมินความต้องการของผู้ใช้บริการ และวางแผนพัฒนา 
ห้องสมุด 

  

4 

บรรณารักษ์จะต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิคของห้องสมุด ได้แก่  
การวิเคราะห์เรื่องและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานสากล การสืบค้น
สารสนเทศ เป็นต้น และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
พัฒนาบริการห้องสมุด 

  

5 
ครูบรรณารักษ์ให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนในการจัดหาหนังสือ และสื่อสารสนเทศ
ประกอบการเรียนการสอน 

  

6 
ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการเสนอหรือคัดเลือกหนังสือ และสื่อสารสนเทศประกอบ 
การเรียน การสอน 
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบุคคล 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

7 ครูผู้สอนวางแผนการสอนโดยใช้ห้องสมุด เพื่อการเรียนการสอน   

8 
ครูผู้สอนร่วมกับครูบรรณารักษ์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการ เพื่อการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระฯ 

  

9 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการ และการบริหารสถานศึกษา   

10 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และความเป็นผู้น า   

11 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย และยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม   

12 
ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

  

13 
ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร จิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียน สามารถ
น ามาใช้ในการส่งเสริม และพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 

  

14 
ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียน  
มีความสามารถในการจัดชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  

15 
ครูผู้สอนมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอย่างดี 

  

16 
ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ  และใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียน 
การสอน 

  

17 บุคลากรสนับสนุนเข้าใจบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ   

18 บุคลากรสนับสนุนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา   

19 บุคลากรสนับสนุนตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดี   

20 บุคลากรสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา   

21 โครงสร้างการบริหารงานและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรก าหนดไว้ชัดเจน   

22 การจัดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมิน และพัฒนางานด าเนินไปอย่างสม่ าเสมอ   

23 การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  จัดให้แก่บุคลากรทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม   
24 การพัฒนาบุคลากรด าเนินอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง   

25 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา   

26 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้น า   

27 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม   

28 
ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

  

29 
ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร จิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียน สามารถ
น ามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบุคคล 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

30 
ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียน  
มีความสามารถในการจัดชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  

31 
ครูผู้สอนมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอย่างดี 

  

32 
ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ และใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียน 
การสอน 

  

33 บุคลากรสนับสนุนเข้าใจบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ   

34 บุคลากรสนับสนุน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา   

35 บุคลากรสนับสนุนตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดี   

36 บุคลากรสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา   

37 โครงสร้างการบริหารงาน และบทบาทหน้าที่ของบุคลากรก าหนดไว้ชัดเจน   

38 การจัดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมิน และพัฒนางานด าเนินไปอย่างสม่ าเสมอ   

39 การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ จัดให้แก่บุคลากรทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม   
40 การพัฒนาบุคลากรด าเนินอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  และทั่วถึง   

41 
ลักษณะการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่
สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเท มุ่งมั่น ฝ่าฟันอุปสรรค 

  

42 

นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและใกล้ชิด ส่งผลคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรมีทักษะชีวิตปลอดจากการออกกลางคันระหว่างเรียน และปลอดสาร
เสพติดรวมทั้งอบายมุขท้ังปวง 

  

43 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทุ่มเท มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักและความเมตตาอัน
ดีงามต่อนักเรียน โดยไม่มีเงื่อนไข ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีในการปฏิบัติงานตาม 

  

44 
การบริหารจัดการที่มีระบบการส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม นิเทศและประเมินผล
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้ 

  

45 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนทั้ง 3 ฝ่าย เป็นแบบอย่างที่ดี โรงเรียนได้รับ
เลือกเป็นตัวแทนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการปลูกฝังคุณธรรม 

  

46 
การจัดกิจกรรมส่ ง เสริมการเรียนรู้ คุณธรรมให้กับบุคลากรและนัก เรี ยน 
ในสถานศึกษา กิจกรรมวันพระการปฏิบัติประจ าเดือน ประจ าปี 

  

47 ค าสั่งแต่งตั้งในแต่ละปี ต้องระบุหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานให้ชัดเจน        

48 คณะกรรมการการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบุคคล 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

49 
คณะกรรมการพืชศึกษา สาระธรรมชาติแห่งชีวิต สาระสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
สาระประโยชน์แท้แก่มหาชน   

  

50 มีความรับผิดชอบ     

51 มีความซื่อตรง     

52 มีความอดทน     

53 มีความเพียร        

54 มีความสามัคคี     

55 มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน   

56 มีความเมตตา กรุณา     
57 การดูแล และรักษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วัสดุ อุปกรณ์   

58 
ครูมีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

  

59 
ครูมีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

  

60 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมการ  ประเมินวิทยฐานะหรือ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง  

  

61 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาใน ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในด้าน
ต่าง ๆ 

  

62 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ได้รับรางวัลดีเด่น ทางด้านและระดับต่าง ๆ 

  

63 
การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว ้ 

  

64 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

65 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกันทั้งหน่วยงาน   

66 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกัน เฉพาะกลุ่ม   

67 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกันเฉพาะบุคคล   

68 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนหรือคณะท างานที่ท าหน้าที่
เ กี่ ยวกับการส่ ง เสริ มสุ ขภาพของ โรง เรี ยน  อย่ า ง เป็นลายลั กษณ์อั กษร  
ซึ่งประกอบด้วยครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้แทนองค์กร 
ในชุมชน 

  

69 บุคลากรในโรงเรียนทราบนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ   
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบุคคล 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

70 
คณะท างานรับผิดชอบในแต่ละโครงการ ส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยครู นักเรียน 
และผู้ปกครอง / เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / องค์กรในชุมชน 

  

71 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ มีการนิเทศ / ติดตาม โดยระบบของโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง 
มีสรุปผลการนิเทศ และมีการน าผลการนิเทศไปใช้พัฒนางาน 

  

72 
ผู้บริหาร / ครู / บุคลากร ในโรงเรียนมีการประเมินสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และน าข้อมูลไปใช้ในการจัดกลุ่มบุคลากรตามภาวะสุขภาพ (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่ม พบโรค) 

  

73 
บุคลากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มพบโรคได้รับบริการปรึกษา / แนะน า ด้านสุขภาพโดย
บุคลากรสาธารณสุข 

  

74 
บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่อง สุขภาพอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (จากทุก
แหล่งข้อมูล เช่น โทรทัศน์ เสียงตามสาย หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น) 

  

75 
บุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหา
สุขภาพ เช่น กิจกรรมออกก าลังกาย, ส่งเสริมโภชนาการ, นันทนาการ ฯลฯ 

  

76 ค าสั่งแต่งตั้งในแต่ละปี  ต้องระบุหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานให้ชัดเจน        

77 คณะกรรมการการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

78 
คณะกรรมการพืชศึกษา สาระธรรมชาติแห่งชีวิต สาระสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
สาระประโยชน์แท้แก่มหาชน   

  

79 มีความรับผิดชอบ     

80 มีความซื่อตรง     

81 มีความอดทน     

82 มีความเพียร        

83 มีความสามัคคี     

84 มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน   

85 มีความเมตตา กรุณา     

86 การดูแล และรักษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วัสดุ อุปกรณ์   

87 
มีแผนงาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

88 
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 

  

89 
ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
อย่างสม่ าเสมอ 
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบุคคล 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

90 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา 

  

91 
ติดตามผลการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม พัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริม การด าเนิน
ชีวิต และปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

92 
น าผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
เพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  

93 
ขยายผลและเผยแพร่ ผลการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ของบุคลากรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

94 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง   

95 
บุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  

96 
บุคลากรจัดการทรัพยากร และด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจอย่างสอดคล้อง  กับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

97 
บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตน เพื่อส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์ 

  

98 
บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล และ
พร้อมรับต่อการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ 

  

99 
บุคลากรด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัฒน์ 

  

100 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง    

101 ผู้น าเชิงกลยุทธ ์   

102 ความคิดสร้างสรรค์   

103 ความสามารถในการตัดสินใจ   

104 
วิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

  

105 ความสามารถในการวางแผนก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์   

106 ความสามารถในการบริหารจัดการ องค์การและบุคลากร   

107 ความสามารถในการสื่อสารภายในองค์กร   

108 ความสามารถในการสื่อสารภายนอกองค์กร   

109 ความสามารถในการประสานงานและท างานร่วมกับบุคคล และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง   

110 ใจกว้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง   



 236 

 

ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบุคคล 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

111 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง   

112 
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  

113 
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
สถานศึกษา และมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 

  

114 
ร้อยละ 25 ของจ านวนครูในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีสื่อและ/หรือ
นวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอธิบายหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

  

115 

ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และครูน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้รับผิดชอบจนเห็นผล 
และครูใช้สื่อ และ/หรือนวัตกรรม การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้จนเห็นผล 

  

116 
ครูถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครูในสถานศึกษา จนมีครูทุกระดับชั้น และทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนเห็นผล 

  

117 
มีครูแกนน าน าบทเรียนความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จากการถอดบทเรียนของตนมาจัดท าเป็นสื่อ ขยายผลสู่ภายนอก
สถานศึกษา จนเห็นผล 

  

118 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการครบทุกฝ่ายสมบูรณ์    

119 มีบันทึกการประชุมคณะกรรมการชัดเจน                    

120 มีผลสรุปการประชุมด้านการวางแผนชัดเจน                  

121 
มีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการประพฤติตนเป็น
คนดีให้นักเรียนร่วมกิจกรรม 3 กิจกรรมขึ้นไป และจัดอย่างมีคุณภาพ/ชัดเจน 

  

122 ลักษณะกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีได้ดีมาก   

123 ผู้น าเสนอสามารถน าเสนอผลงานได้ชัดเจน เข้าใจ ครอบคลุมการด าเนินงาน   

124 ภาพประกอบ/เอกสารน าเสนอมีความน่าสนใจ   

125 
การพัฒนาครู /บุคลากร เพื่ อน า ไปสู่ กระบวนการส่ ง เสริมและสนับสนุน  
การด าเนินงานโรงเรียน 

  

126 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของกลุ่ม   

127 การวางแผนกิจกรรมของกลุ่ม   

128 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม   
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ความคิดเห็น 
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129 การสร้างผู้น า และการพัฒนาศักยภาพผู้น ากลุ่มยุวเกษตรกร   

130 การสร้างข้อตกลง และระเบียบในการท ากิจกรรมของกลุ่ม 12   

131 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม   
132 การประเมินผลงานของกลุ่ม   

133 การเลือกตั้งคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรเป็นไปตามข้อบังคับกลุ่ม   

134 
คณะกรรมการสภายุวเกษตรกร/สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในบทบาทและท าหน้าที่ตามบทบาทอย่างครบถ้วน 

  

135 
คณะกรรมการสภายุวเกษตรกร/สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร มีส่วนร่วมกันในการ
ก าหนด แผนงานร่วมกันด าเนินการตามแผนงาน และร่วมรับผลประโยชน์ 

  

136 มีการมอบหมายหน้าที่ในการด าเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรอย่างชัดเจน   

137 
ผู้บริหารมีวิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ เลิก อบายมุข) ถือศีล 5 และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

  

138 ผู้บริหารมีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ   
139 ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ จริงใจในการท างาน   

140 ผู้บริหารมีความเข้าใจที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย นับถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา   

141 
ครูมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ เลิกอบายมุข) มีศีลธรรม และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

  

142 
ครูมีพรหมวิหารธรรม มีความเป็นกัลยาณมิตร มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความเจริญ
งอกงามตามหลักไตรสิกขา 

  

143 ครูรู้ เข้าใจ หลักการพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา   

144 
ระบบบริหารมีวิสัยทัศน์หรือปรัชญา พันธกิจ เป้าหมาย ธรรมนูญ หรือแผนกลยุทธ์  
ที่มีจุดเน้นในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 

  

145 
ระบบบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธและบริหารการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (บ ว ร)  
มีส่วนร่วม 

  

146 
ระบบบริหารปลูกฝังศรัทธา สร้างเสริมปัญญาในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 

  

147 ระบบบริหารร่วมมือกับผู้ปกครอง วัดและชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชน     

148 
ระบบบริหารมีการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
อย่างต่อเนื่อง 

  

149 
ระบบบริหารมีระบบตรวจสอบประเมินผล และเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะ 
อย่างเป็นกัลยาณมิตร เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบุคคล 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

150 
ระบบหลักสูตรสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนและแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการพุทธธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  

151 
สภาพแวดล้อม จัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียนและประจ าห้องเรียน
เหมาะสม 

  

152 
สภาพแวดล้อม มีป้ายนิเทศ ป้ายคติธรรม ค าขวัญ คุณธรรมจริยธรรมโดยทั่วไปใน
บริเวณโรงเรียน 

  

153 
สภาพแวดล้อม สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย สงบ ร่มรื่น เรียบง่าย ใกล้ชิด
ธรรมชาติ 

  

154 สภาพแวดล้อม บริเวณโรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติด อบายมุข สิ่งมอมเมาทุกชนิด   
155 มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ   

156 ค าสั่งแต่งตั้งในแต่ละปี ต้องระบุหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานให้ชัดเจน        

157 คณะกรรมการการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

158 
คณะกรรมการพืชศึกษา สาระธรรมชาติแห่งชีวิต สาระสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
สาระประโยชน์แท้แก่มหาชน   

  

159 มีความรับผิดชอบ     

160 มีความซื่อตรง     
161 มีความอดทน     

162 มีความเพียร        

163 มีความสามัคคี     

164 มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน   

165 มีความเมตตา กรุณา     

166 การดูแล และรักษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วัสดุ อุปกรณ์   

167 
ผู้บริหารต้องถ่ายทอดนโยบาย แนวทาง กลยุทธ์การด าเนินงาน และเป้าหมายไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้มี
ความเข้าใจร่วมกัน 

  

168 ผู้บริหารต้องก าหนดอ านาจ หน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของบุคลากร   

169 
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบภายในสถานศึกษา โดยมีการก าหนดหน้าที่ 
เพื่อตรวจสอบ การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดของสถานศึกษา 

  

170 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของกลุ่ม   

171 การวางแผนกิจกรรมของกลุ่ม   

172 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม   

173 การสร้างผู้น า และการพัฒนาศักยภาพผู้น ากลุ่มยุวเกษตรกร   
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบุคคล 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

174 การสร้างข้อตกลง และระเบียบในการท ากิจกรรมของกลุ่ม   

175 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม   

176 การประเมินผลงานของกลุ่ม   
177 ครูผู้สอน/ครูผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์ในโรงเรียน   

178 
มีหลักฐานชัดเจนในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงงาน 

  

179 ผู้บริหารมีการติดตามผลการด าเนินโครงงาน และน าไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   

180 มีครูแนะแนวที่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชา   

181 มีการพัฒนาครูแนะแนวอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ   
182 มีการพัฒนาครูสาขาวิชาอื่น  ๆ ให้เป็นครูแนะแนว   

183 การน าองค์กร   

184 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม   

185 สภาพแวดล้อมในการท างาน   

186 ความผูกพันของบุคลากร   

187 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร   

188 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร   

189 
มีแผนงาน/โครงการพัฒนา บุคลากรของโรงเรียน เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนัก ในการด าเนินงานโครงการโรงเรียน สุจริต 

  

190 
มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนาและแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

  

191 
ยกย่อง ชมเชยบุคลากรที่เป็น แบบอย่างตามคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียน
สุจริต  

  

192 
มอบรางวัล (โล่/เกียรติบัตร/ อื่น ๆ) ให้กับบุคลากรที่เป็น แบบอย่างตามคุณลักษณะ 
5 ประการของโรงเรียนสุจริต  

  

193 จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับ บุคลากรโรงเรียนสุจริต    

194 
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรน าผลงานที่เกิดจากการด าเนินงาน โครงการโรงเรียน
สุจริต ไปใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

  

195 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานความส าเร็จที่เกิดจาก การด าเนินงานโครงการ
โรงเรียน สุจริต 

  

196 มีการวางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ    

197 
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ
และ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบุคคล 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

198 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหา ผลประโยชน์อันมิชอบ    

199 ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักพอเพียงอย่างมี ความสุขและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณะชน    

200 อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และส่วนรวม   
201 มีการวางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ    

202 
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

  

203 ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาและเต็มความสามารถ    

204 ด ารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง   

205 อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการและส่วนรวม   
206 มีการท างานเป็นขั้นตอน    

207 ปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อปฏิบัติ และข้อตกลงของโรงเรียน    

208 ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา ไม่ถือเอาสิ่งของ หรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน    

209 มีพฤติกรรมประหยัด อดออมและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า    

210 ช่วยเหลืองานผู้อื่นและส่วนรวมด้วยความเต็มใจ   

211 บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้    

212 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนทั้ง 3 ฝ่าย เป็นแบบอย่างที่ดี โรงเรียนได้รับ
เลือกเป็นตัวแทนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการปลูกฝังคุณธรรม 

  

213 ผู้น ามีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ   

214 โรงเรียนมีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ   

215 โรงเรียนมีการประเมินผลการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

216 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

217 
โรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อด าเนินงานทางด้าน การ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนครอบคลุมทั้ง 8 ประเด็น 

  

218 
มีการก าหนดบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะ ท างานแต่ละชุดอย่าง
ชัดเจน 

  

219 
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มีการจัดประชุม 

  

220 ผู้บริหารเข้าใจและใช้หลัก ปศพพ. อย่างชัดเจน ในการท าโครงการ/กิจกรรม   

221 

ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน โดยก าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนิน
กิจกรรม พร้อมทั้งเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและปิดประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
รับทราบ   
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบุคคล 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

222 

ก าหนดและเลือกใช้วิธีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามความเสี่ยง ทั้งนี้ควรเป็นกระบวนการ
สื่อสารแบบ 2 ทาง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการรับและให้ข้อมูลข่าวสาร 
ไม่ได้เป็นผู้รับข้อมูลอยา่งเดียว 

  

223 

ตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตามแผนและมีการ
ตรวจสอบผลลัพธ์ เช่น จ านวนวันลาที่ลดลง ความสนใจด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น การ
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการจัดสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างานดี
ขึ้น เป็นต้น 

  

224 
ก าหนด/เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง    

  

225 
พัฒนาตนเองโดยเฉพาะด้านความสามารถ ใช้Computer หรือ ICT เพื่อการเรียน
การสอน 

  

226 
กระตือรือร้นในการท างาน สามารถ อธิบายหรือตอบข้อซักถามสอดคล้องกับ ผลงาน 
ที่ปรากฏอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

  

227 
ผลงานนักเรียนที่น าเสนอ สะท้อนการ ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน สอดคล้องกับด้าน
ย่อยที่ 2.1   

  

228 พัฒนาการท า งานอย่างสอดคล้องกับเป้า หมายโรงเรียนในฝันภายใต้ข้อจ ากัด   

229 
ให้การดูแล ช่วยเหลือ แนะน า นักเรียนตาม หลักการและแนวทางวินัยเชิงบวก 
(Positive Discipline) ด้านคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้ (ทั่วไป) 

  

230 เต็มใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน     

231 
มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญ (Concept) และแนวทางด าเนินงาน โครงการ
โรงเรียนในฝัน 

  

232 ข้าราชการครูเป็นผู้น าทางวิชาการ   

233 
ด าเนินการให้ครูนักเรียน ชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและยินดีเข้าร่วมโครงการ 
โรงเรียนในฝัน 

  

234 
มีผลงานที่ ได้รับยกย่องเชิดชู เกียรติทั้งผลงานในภาพรวมของโรงเรียนและ 
ของบุคลากร 

  

235 ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผู้น าการเปลี่ยนแปลง   

236 สถานศึกษามีคณะกรรมการด าเนินงานมีค าสั่ง และการประชุม   

237 สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

238 มีวิถีชีวิตสอดคล้องหลักพุทธธรรม (มีศีล5)    
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบุคคล 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

239 มีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ   

240 มีความซื่อสัตย์ จริงใจในการท างาน   

241 มีความเข้าใจพระรัตนตรัย นับถือศรัทธาพระพุทธศาสนา   
242 มีวิถีชีวิตสอดคล้องหลักพุทธธรรม (เป็นแบบอย่างที่ดี)   

243 มีพรหมวิหารธรรม มีความเป็นกัลยาณมิตร   

244 พัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา   

245 
ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน ยิ้มแย้ม มีเมตตาต่อกัน ทั้งครูต่อนักเรียน ครูต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน และครู
ต่อผู้ปกครอง 

  

246 ส่งเสริมบรรยากาศใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่สร้างสรรค์    

247 ส่งเสริมบุคลากรและนักเรียน ให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น   

248 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้ท าดีเป็น   

249 โรงเรียนโครงการครูพระมาปฏิบัติหน้าที่สอนเป็นประจ า   

 

ด้านบริหารงานทั่วไป 

ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1 
ขนาดพื้นที่และสถานที่ตั้งห้องสมุด  2–4 ห้องเรียนขึ้นไป หรือเป็นอาคารเอกเทศ และ
ตั้งอยู่ศูนย์กลางของโรงเรียน สะดวกต่อการเข้าใช้ 

  

2 สะอาด สดชื่น ไม่มีมุมอับ มีแสงสว่างเพียงพอต่อการอ่านหนังสือ   

3 
มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการใช้บริการ ใช้ครุภัณฑ์ห้องสมุดที่เหมาะสม
กับผู้ใช้บริการ 

  

4 
มีการออกแบบ ตกแต่งห้องสวยงาม ทันสมัย ดึงดูดการเข้าใช้บริการ มีการจัดแบ่ง
พื้นที่ โดยค านึงถึงการให้บริการ การจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถ
รองรับการเพิ่มข้ึนของทรัพยากรห้องสมุด และการขยายบริการในอนาคต 

  

5 
มีการประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการวางแผนในการ
พัฒนาห้องสมุดต่อไป 

  

6 
มีการจ าแนกประเภทหนังสือและสื่อสารสนเทศ (Collections) อย่างชัดเจน เช่น 
หนังสือต ารา หนังสืออ้างอิง คู่มือเตรียมสอบ นวนิยาย วารสาร ซีดี ฯลฯ 

  

7 วิเคราะห์และจัดแบ่งหมวดหมู่หนังสือตามเนื้อหาวิชาด้วยระบบมาตรฐานสากล   

8 จัดท าเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศ   

9 ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการจัดการฐานข้อมูลและสืบค้นสารสนเทศ   
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

10 ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการจัดการฐานข้อมูลและสืบค้นสารสนเทศ   

11 
ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการบริหารงานห้องสมุด จัดการฐานข้อมูล สืบค้น
สารสนเทศ และบริการยืม-คืน 

  

12 ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

13 มีเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการสื่อสาร สนเทศผ่านระบบเครือข่าย   

14 
นักเรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ ตามวัย แต่งกายสะอาดออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

  

15 นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวได้ และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข         

16 นักเรียนเป็นผู้ห่างไกลจากสารเสพติด ปัญหาทางเพศ และอบายมุขทั้งปวง   

17 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา   

18 การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน   

19 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัยและพัฒนาต่อเนื่อง   
20 การน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน   

21 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในสถานศึกษาและผลการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

  

22 
อาคารสถานที่ทุกแห่ง มีความสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะมั่นคงแข็งแรงเหมาะสม 
แก่การท ากิจกรรม 

  

23 
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าอาคารมีปริมาณเพียงพอรอบบริเวณอยู่ใน
สภาพดี สะอาด และปลอดภัย 

  

24 การจัดระบบซ่อมบ ารุงเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์   

25 ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัยและมีระบบป้องกันอันตราย   

26 การส ารวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
27 การก าหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการจัดการศึกษาร่วมกัน   

28 สมาคม ชมรม หรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษา   

29 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   

30 สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน   

31 ผลการพัฒนาเกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมและสังคม   

32 สถานศึกษาให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง   

33 สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริการชุมชน   

34 
โครงการ / กิจกรรมดีเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

  

35 การด าเนินโครงการ / กิจกรรมใช้หลักการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม     
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

36 การด าเนินโครงการเน้นการท างานเป็นระบบและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง   

37 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและยึดเป้าหมายความส าเร็จของงาน
ร่วมกัน 

  

38 ผลงานเกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการของนักเรียนรอบด้าน   

39 ผลงานเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนครอบคลุมทั้งสถานศึกษา   

40 ผลงานได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและชุมชน   

41 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างแพร่หลาย   

42 นักเรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ตามวัย แต่งกายสะอาดออกก าลังกายสม่ าเสมอ   

43 นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวได้ และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข   
44 นักเรียนเป็นผู้ห่างไกลจากสารเสพติด ปัญหาทางเพศ และอบายมุขทั้งปวง   

45 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา   

46 การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน   

47 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัย และพัฒนาต่อเนื่อง   

48 การน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน   

49 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

  

50 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในสถานศึกษาและผลการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

  

51 
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าอาคารมีปริมาณเพียงพอรอบบริเวณอยู่ใน
สภาพดี สะอาด และปลอดภัย 

  

52 การจัดระบบซ่อมบ ารุงเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์   

53 ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัยและมีระบบป้องกันอันตราย   

54 การส ารวจความต้องการของผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   

55 การก าหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการจัดการศึกษาร่วมกัน   

56 สมาคม ชมรม หรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษา   

57 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้   

58 สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ/กิจกรรม  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน   

59 ผลการพัฒนาเกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม และสังคม   

60 สถานศึกษาให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง   
61 สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้ และบริการชุมชน   

62 
โครงการ / กิจกรรมดีเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

63 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมใช้หลักการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม     

64 การด าเนินโครงการเน้นการท างานเป็นระบบและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง   

65 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและยึดเป้าหมายความส าเร็จของงาน
ร่วมกัน 

  

66 ผลงานเกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการของนักเรียนรอบด้าน   

67 ผลงานเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนครอบคลุมทั้งสถานศึกษา   

68 ผลงานได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและชุมชน   

69  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างแพร่หลาย   

70 
ลักษณะการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความทุ่มเท มุ่งมั่น ฝ่าฟันอุปสรรค 

  

71 

นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและใกล้ชิด ส่งผลคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรมีทักษะชีวิตปลอดจากการออกกลางคันระหว่างเรียนและปลอดสารเสพติด
รวมทั้งอบายมุขทั้งปวง 

  

72 
การบริหารภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองเด็ก อย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน 

  

73 นักเรียนได้รับการพิทักษ์คุ้มครองและดูแล   

74 นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตและการปรับตัว   

75 นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองสังคมอย่างรอบด้าน   

76 การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนสงบ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดอบายมุข   

77 
การจัดสถานที่ มุมกิจกรรมหรือมุมประสบการณ์ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การ
ออม และลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในห้องเรียนและจัดจุดเรียนรู้หรือ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสูงสุด 

  

78 
มีการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้ปกครอง หรือคนในชุมชนมาร่วมคิดร่วมวางแผนในการ
พัฒนาชุมชน ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การออม และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน 

  

79 
มีการสร้างเครือข่ายขยายผลด้านการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมสู่สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

  

80 
มีการจัดประชุมหรือเวทีธรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นการดูแลสอดส่องและส่งเสริม 
บุตรหลาน เยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 

  

81 
โครงการ/กิจกรรมด้านการฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน (การแสดงออก/ 
การแลกเปลี่ยนแนวความคิด/ความเห็นของนักเรียนด้านประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

เช่น กลุ่มสนใจ ชุมนุม ชมรม ค่ายประชาธิปไตย เยาวชนยุติธรรม ฯลฯ ทั้งนี้เป็น
กิจกรรมซึ่งสะท้อนถึงวิถีประชาธิปไตย/ความเท่าเที ยมกัน หรือเวทีที่แสดง
ความสามารถของนักเรียนในเชิงสร้างสรรค์ 

82 

โครงการ/กิจกรรมด้านการประยุกต์ใช้และขยายผลประชาธิปไตยในชุมชน  
(การส่งเสริมความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยให้แพร่หลายในชุมชนและสังคม ทั้งนี้ 
อาศัยความรู้จากโครงการตามข้อ 1 และ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ และด้านการฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียนขยายผลสู่การพัฒนา
ประชาธิปไตยในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจแนวทาง
ประชาธิปไตยและน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันจนเป็นวิถีชีวิต) 

  

83 

โครงการ/กิจกรรมที่ เป็นนวัตกรรม ซึ่ ง นักเรียนเป็นผู้ ริ เริ่มด้วยการน าหลัก
ประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และมีความ
ความยั่งยืน เช่น การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยวิถีประชาธิปไตย การจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน ฯลฯ 

  

84 วาระการประชุมเรื่องเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

85 
รายชื่อ ลายมือชื่อ คณะกรรมการสถานศึกษา และ/หรือคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และ/หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  

86 บันทึกการประชุม   

87 ภาพถ่าย   

88 ผลการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     

89 
ผลการด าเนินงานพืชศึกษา สาระการเรียนรู้ สาระธรรมชาติแห่งชีวิต สาระสรรพสิ่ง
ล้วนพันเกี่ยว สาระประโยชน์แท้แก่มหาชน   

  

90 วิเคราะห์ปัญหา และหาข้อสรุป     

91 วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป     

92 การก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา      

93 การส ารวจพรรณไม้     

94 การจ าแนกชนิดพืช     

95 การติดป้ายรหัสประจ าต้น   

96 วิธีการหาต าแหน่งต้นไม้     
97 การจัดท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้เฉพาะพื้นที่การจัดท าผังพรรณไม้รวมทั้งโรงเรียน     

98 รายงานสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตามผังพรรณไม้ ฝึกการวิเคราะห์        

99 ก าหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่      
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

100 ก าหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูกวัสดุปลูก     

101 จัดท าผังภูมิทัศน์ แสดงรายละเอียดการปลูกพรรณไม้     

102 การสนับสนุน     
103 การขยายพันธุ์ การตอน การเพาะเมล็ด การปักช า การติดตา ฯลฯ        

104 การปลูกพรรณไม้เพิ่มเติม        

105 มีความสะอาด     

106 มีความเป็นระเบียบ     

107 มีความร่มรื่นน่าอยู่     

108 นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้      

109 การเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากหน่วยงานอื่น ๆ   

110 
การไปให้ความรู้เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่นหนังสือเชิญ หนังสือ
ขอบคุณ สมุดเยี่ยมชม ภาพถ่าย   

  

111 มีแผนงานโครงการส่งเสริมสภานักเรียน และประชาธิปไตยในโรงเรียน     

112 มีระเบียบ/ข้อบังคับ/ธรรมนูญว่าด้วยสภานักเรียน ของโรงเรียน   

113 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ครูที่ปรึกษา กิจกรรมสภานักเรียน   

114 มีการประชุม/วางแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน   

115 มีห้อง/สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมของสภานักเรียน   

116 มีการอบรม/พัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน   

117 มีกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์การท างานจาก สภารุ่นพี่   

118 
มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของการ ส่งเสริม 
ประชาธิปไตยของสถานศึกษา 

  

119 มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สภานักเรียน     

120 มีกระบวนการรับสมัครตัวแทนนักเรียน   

121 มีการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัคร   

122 มีการเลือกตั้งตัวแทนนักเรียน ทุกคนมีส่วนร่วม ด้วยกระบวนการประชาธิปไตย   

123 มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ   

124 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นไปตามระเบียบ /ข้อบังคับ/ ธรรมนูญว่า
ด้วยสภานักเรียนของโรงเรียน 

  

125 
มีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนเป็นไปตามระเบียบ /ข้อบังคับ /
ธรรมนูญว่าด้วยสภานักเรียนของโรงเรียน 

  

126 
มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นไปตามระเบียบ /
ข้อบังคับ /ธรรมนูญว่าด้วยสภานักเรียนของโรงเรียน 
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

127 มีคู่มือการด าเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียนตามแนวทางการด าเนินงานของ สพฐ.   

128 การก าหนดแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม   

129 การจัดตั้งชุมนุม/ชมรม   
130 การประชุม   

131 การลงมือปฏิบัติกิจกรรม   

132 การประเมินผล   

133 การรายงานผล   

134 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยนักเรียน/ ครู/ ผู้ปกครอง/
ชุมชน  มีส่วนรวมครบ 6 รายการ ตามที่ก าหนดในตัวบ่งชี้ 

  

135 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยนักเรียน/ ครู/ ผู้ปกครอง/
ชุมชน  มีส่วนรวม 5 รายการ ตามที่ก าหนดในตัวบ่งชี้ 

  

136 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยนักเรียน/ ครู/ ผู้ปกครอง/
ชุมชน  มีส่วนรวม 4 รายการ ตามที่ก าหนดในตัวบง่ชี้ 

  

137 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยนักเรียน/ ครู/ ผู้ปกครอง/
ชุมชน  มีส่วนรวมจ านวน 1-3 รายการ ตามที่ก าหนดในตัวบ่งชี้ 

  

138 คารวะธรรม เช่น การท าความเคารพ ยิ้ม ไหว้ ทักทายฯลฯ   

139 สามัคคีธรรม เช่น การรวมมือ ชวยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ฯลฯ   

140 ปัญญาธรรม เชน การใช้-เหตุผล การแก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นฯลฯ   

141 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหาสาระ/กระบวนการที่ครอบคลุมแสดงถึงการมีคารวะธรรม 
สามัคคีธรรมปัญญาธรรม จ านวน 6 กิจกรรมขึ้นไป 

  

142 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหาสาระ/กระบวนการที่ครอบคลุมแสดงถึงการมีคารวะธรรม 
สามัคคีธรรมปัญญาธรรม จ านวน 4-5 กิจกรรม 

  

143 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหาสาระ/กระบวนการที่ครอบคลุมแสดงถึงการมีคารวะธรรม 
สามัคคีธรรมปัญญาธรรม จ านวน 2-3 กิจกรรม 

  

144 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหาสาระ/กระบวนการที่ครอบคลุมแสดงถึงการมีคารวะธรรม 
สามัคคีธรรมปัญญาธรรม หรือสอดคล้องหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อย  
1 กิจกรรม 

  

145 ความพอประมาณ   

146 ความมีเหตุผล   

147 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีภายใต้เงื่อนไข ความรู้  /คุณธรรม/มิติด้านวัตถุ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

  



 249 

 

ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

148 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจ านวน 6 กิจกรรมขึ้นไป 

  

149 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจ านวน 4-5 กิจกรรม 

  

150 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจ านวน 2-3 กิจกรรม 

  

151 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

  

152 กิจกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ   

153 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/ กระบวนการที่แสดงถึงการส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ จ านวน 6 กิจกรรมขึ้นไป 

  

154 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/ กระบวนการที่แสดงถึงการส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ จ านวน 4-5 กิจกรรมขึ้นไป 

  

155 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/ กระบวนการที่แสดงถึงการส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ จ านวน 2-3 กิจกรรมขึ้นไป 

  

156 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/ กระบวนการที่แสดงถึงการส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ จ านวน 1 กิจกรรมขึ้นไป 

  

157 สิทธิที่จะมีชีวิต     

158 สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง   

159 สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา   

160 สิทธิที่จะมีส่วนรวม   

161 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการส่งเสริมสิทธิเด็กครบทั้ง  
4 ประการ จ านวน 6 กิจกรรมขึ้นไป 

  

162 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการส่งเสริมสิทธิเด็กครบทั้ง  
4 ประการ จ านวน 4-5 กิจกรรมขึ้นไป 

  

163 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการส่งเสริมสิทธิเด็กครบทั้ง  
4 ประการ จ านวน 2-3 กิจกรรมขึ้นไป 

  

164 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการส่งเสริมสิทธิเด็กครบทั้ง  
4 ประการ จ านวน 1 กิจกรรมขึ้นไป 

  

165 ความเป็นประชาคมอาเซียน   

166 ความเป็นพลโลก   
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167 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการส่งเสริมความเป็นประชาคม
อาเซียนและความเป็นพลโลก จ านวน 5 กิจกรรมขึ้นไป 

  

168 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการส่งเสริมความเป็นประชาคม
อาเซียนและความเป็นพลโลก จ านวน 3-4 กิจกรรมขึ้นไป 

  

169 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการส่งเสริมความเป็นประชาคม
อาเซียนและความเป็นพลโลก จ านวน 2 กิจกรรมขึ้นไป 

  

170 การรณรงค์/เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสู่โรงเรียนท้องถิ่นหรือระดับชาติ    

171 การเลือกตั้งสภานักเรียน   

172 การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือระดับชาติ   

173 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการส่งเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้ง
ระดับโรงเรียนท้องถิ่นหรือระดับชาติ จ านวน 5 กิจกรรม ขึ้นไป 

  

174 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการส่งเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้ง
ระดับโรงเรียนท้องถิ่นหรือระดับชาติ จ านวน 3-4 กิจกรรม ขึ้นไป 

  

175 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการส่งเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้ง
ระดับโรงเรียนท้องถิ่นหรือระดับชาติ จ านวน 2 กิจกรรม ขึ้นไป 

  

176 หลักธรรมาภิบาล   

177 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมโดยการน า
หลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติ ครบ 6 ประการ 

  

178 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมโดยการน า
หลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติ ครบ 4-5 ประการ 

  

179 
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมโดยการน า
หลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติ ครบ 3 ประการ 

  

180 
มีกิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม/ มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนจ านวน 5 
กิจกรรมขึ้นไป  

  

181 
มีกิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม/ มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน จ านวน  
3-4 กิจกรรมขึ้นไป 

  

182 
มีกิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม/ มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน จ านวน  
2 กิจกรรมขึ้นไป 

  



 251 

 

ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

183 
มีการประเมิน สรุป และรายงานผลการจัดโครงการ/ กิจกรรมของสภานักเรียน  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สภานักเรียนด าเนินการ 

  

184 
มีการประเมิน สรุป และรายงานผลการจัดโครงการ/ กิจกรรมของสภานักเรียน  
ร้อยละ 60-79 ขึ้นไป ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สภานักเรียนด าเนินการ 

  

185 
มีการประเมิน สรุป และรายงานผลการจัดโครงการ/ กิจกรรมของสภานักเรียน  
ร้อยละ 60 ขึ้นไป ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สภานักเรียนด าเนินการ 

  

186 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการสร้างเครือขายอยางชัดเจน    

187 มีปฏิทินและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก าหนดอย่างชัดเจน   

188 มีการประเมิน สรุป และรายงานผลกิจกรรม   

189 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการสร้างเครือข่าย   

190 มีเครือข่ายการท างานระหว่างสภานักเรียน /ชุมชน/องค์กรภาครัฐ และเอกชน   

191 เครือข่ายให้การสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน   

192 สภานักเรียนให้ความร่วมมือ สนับสนุนเครือข่าย   

193 
มีการประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานสภานักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
เครือข่าย 

  

194 
ให้ความรวมมือในการด าเนินกิจกรรมประชาธิปไตยกับชุมชน/ องค์กรภาครัฐและ
เอกชน  

  

195 
ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ ประสบการณในด้านประชาธิปไตยกับชุมชน/ องค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

  

196 มีการให้ความรู้ เรื่องประชาธิปไตยแกนักเรียนและชุมชน   

197 
มีการท าข้อตกลงเกี่ยวกับประชาธิปไตยรวมกับเครือขายชุมชน/องค์กรภาครัฐและ
เอกชน 

  

198 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน/ ท้องถิ่น    

199 รวมกิจกรรมสาธารณะ วันส าคัญ โอกาสพิเศษต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น   

200 น าเสนอผลงานของสภานักเรียนในระดับต่าง ๆ   

201 ผลงานที่ได้รับการเผยแพรทางสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย   

202 ได้รับการยกย่องชมเชยจากองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ   

203 มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    

204 มีการสรุป รายงานผล   
205 มีการประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่อที่หลากหลาย (อย่างน้อย 2 ช่องทางขึ้นไป)   

206 น าผลที่ได้รับมาวางแผนพัฒนากิจกรรมของสภานักเรียน   

207 สถานศึกษามีมาตรฐานในการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   
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208 จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกับการใช้งาน   

209 ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี   

210 จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้   

211 
จัดสภาพแวดล้อม อาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นระเบียบเรียบรอยโดยค านึงถึง 
ความปลอดภัยเป็นส าคัญ 

  

212 ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   

213 
การให้บริการอาคาร สถานที่แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงาน
อื่น  

  

214 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

  

215 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น   

216 การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการ พัฒนาการศึกษา   

217 มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชา   

218 
มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาอย่าง
ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

  

219 
มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

  

220 มีการน าข้อมลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่า   

221 
มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษาย่างสม่ าเสมอ
รวดเร็ว 

  

222 
มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพกายอารมณ์และจิตใจ
อย่างเหมาะสม 

  

223 อาคารสถานในสถานศึกษาทุกแห่งอยู่ในสภาพที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ    

224 
มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่ งอ านวยความสะดวกในให้บริการ อาคารสถานที่ 
อย่างเหมาะสม  

  

225 
มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงสะอาดและปลอดภัย
อยู่เสมอ  

  

226 มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ ในสภาพที่ใช้การได้ และปลอดภัย   

227 เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน     

228 เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่   

229 เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรับปรงหรือพัฒนาบางส่วน   
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230 
วัตถุประสงค์เป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ ต้องการพัฒนา โดยมีวิธีการ
และเครื่องมือในการตรวจสอบ  

  

231 
วัตถุประสงค์เป้าหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาสามารถ
ตรวจสอบได้ 

  

232 วัตถุประสงค์เป้าหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ ต้องการ   

233 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก  
หรือแนวคิดส าคัญรองรับอย่าง สมเหตุสมผลสามารถอ้างอิงได้น ามาเป็นพื้นฐาน  
การออกแบบและทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน  

  

234 
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการ พัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรือ
แนวคิดส าคัญรองรับอย่าง สมเหตุสมผล น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ และ 
ทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 

  

235 
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรือ
แนวคิดส าคัญน ามาเป็น พื้นฐานในการออกแบบ 

  

236 
ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว้ทุกขั้นตอน และมีการปรับปรุงตลอดจน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

  

237 
ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว้ทุกขั้นตอน และมีการปรับปรุงหรือ
พัฒนา 3 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว้ 

  

238 
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินการ ประเมิน
และสรุปผล  

  

239 ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผน และการด าเนินการ   

240 ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผน   

241 
ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและเป็นไปตามจุดประสงค์ 
ทุกจุดประสงค์โดยมีหลักฐานหรือ ข้อมูลประกอบ 

  

242 
ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมทออกแบบเป็นไปตาม จุดประสงค์บางจุดประสงค์  
โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ  

  

243 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเป็นไปตาม จุดประสงค์บางจุดประสงค์   

244 
แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน 
โดยมีข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาก  

  

245 
แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่ม เป้ าหมายได้ตรงตาม จุดประสงค์และเป้าหมาย 
อย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดง ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

  

246 
แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่ม เป้ าหมายได้ตรงตาม จุดประสงค์และเป้าหมาย 
อย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูล แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 

  



 254 

 

ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

247 การน าไปใช้มีข้อจ ากัด   

248 มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้ทั้งในและนอกหน่วยงาน   

249 การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน   
250 การส่งเสริมสุขภาพจิต เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพ   

251 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ   

252 การคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน   

253 การส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง   

254 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านสุขภาพโดยมีผู้เรียนเป็นส าคัญ   

255 การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน   

256 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชน 

  

257 ผู้ปกครองทราบนโยบายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ   

258 นักเรียนทราบนโยบายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ   

259 มีการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ   

260 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น า/แกนน านักเรียนด้านสุขภาพ   

261 โครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน   

262 
โรงเรียนจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพของคน
ในชุมชน 

  

263 
โรงเรียนร่วมกับชุมชนพัฒนาพื้นที่เพื่อด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

  

264 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน   

265 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน   

266 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน   

267 
การเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจนไม่สามารถมาเรียนได้ (ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน) 

  

268 
โรงเรียนมีมาตรการและการด าเนินงาน ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และบุหรี่ 
ในโรงเรียน 

  

269 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศภายในโรงเรียน   

270 นักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ได้รับการตรวจสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุขปีละ 1 ครั้ง   

271 
นักเรียนชั้น ม.1 ขึ้นไป ประเมินสุขภาพตนเองและบันทึกลงในแบบบันทึกฯ ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

  

272 นักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ได้รับการทดสอบสายตาปีละ 1 ครั้ง   
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

273 นักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ (เช่น มีไข้ เป็นหวัด ปวดท้องฯลฯ) ได้รับการรักษา   

274 
นักเรียนที่เจ็บป่ายเกินขอบเขตการบริการของห้องพยาบาล (เช่น หอบหืด โลหิตจาง 
ฯลฯ) ได้รับการแนะน าช่วยเหลือ/ส่งต่อเพื่อการรักษา 

  

275 นักเรียนมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน   

276 นักเรียนที่มีปัญหาภาวะเริ่มอ้วน ผอมและเตี้ย ได้รับการแก้ไข   

277 นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 กลุ่ม อาหารตามสัดส่วนของธงโภชนาการทุกวัน   

278 
นักเรียนมีความรู้เรื่อง ธงโภชนาการและสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า  
ถูกหลักโภชนาการและความปลอดภัย 

  

279 
การจัดวางเครื่องปรุงทุกชนิดที่จุดบริการและร้านค้าที่จัดจ าหน่ายอาหารในโรงอาหาร
หรือภายในโรงเรียน 

  

280 
การจัด จ าหน่าย หรือบริการอาหาร / อาหารว่าง / ขนม ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ  
ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีรสหวานจัด เค็มจัด และมันจัด (เช่น ขนมถุง ท็อฟฟี่ 
ขนมกรุบกรอบ อาหารน้ ามันทอดซ้ า น้ าอัดลม เป็นต้น) 

  

281 
มีสถานที่และอุปกรณ์ออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการที่อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน
และปลอดภัย 

  

282 จัดกิจกรรม / มีเวลาว่างในการออกก าลังกาย / กีฬา ส าหรับนักเรียน   

283 มีชมรม / ชุมนุม / กลุ่มจัดกิจกรรม ออกก าลังกาย กีฬา นันทนาการในโรงเรียน   

284 
นักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพตามเกณฑ์ทดสอบที่ ได้รับ 
การยอมรับ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  

285 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   

286 
ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพ และติดตาม
ความก้าวหน้า 

  

287 ครูประจ าชั้นคัดกรองและสามารถระบุนักเรียนที่มีปัญหาได้   

288 
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือคดกรองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัญหาได้รับการ
เฝ้าระวังและช่วยเหลือเบื้องต้น 

  

289 
โรงเรียนมีกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนเฉพาะรายที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนโดยการ
ประสานงานขอค าปรึกษาจากเครือข่าย บุคลการสาธารณสุขหรือผู้เกี่ยวข้อง 

  

290 
นักเรียนที่มีปัญหาเกินขีดความสามารถของโรงเรียนได้รับการส่งต่อ เพื่อช่วยเหลือ / 
รักษา / บ าบัด 

  

291 
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและมีปัญหาที่ได้รับการช่วยเหลือหรือส่งต่อได้รับ 
การติดตามและดูแลเนื่องจากครู 
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

292 
โรงเรียนมีบุคลากรหรือบริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตหรือป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ส าหรับนักเรียน 

  

293 วาระการประชุมเรื่องเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    

294 
รายชื่อ ลายมือชื่อ คณะกรรมการสถานศึกษา และ/หรือคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และ/หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  

295 บันทึกการประชุม/ภาพถ่าย   

296 ผลการด าเนินงาน  5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     

297 
ผลการด าเนินงานพืชศึกษา สาระการเรียนรู้ สาระธรรมชาติแห่งชีวิต สาระสรรพสิ่ง 
ล้วนพันเกี่ยว สาระประโยชน์แท้แก่มหาชน   

  

298 วิเคราะห์ปัญหา และหาข้อสรุป     

299 วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป     

300 การก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา      

301 การส ารวจพรรณไม้     

302 การจ าแนกชนิดพืช     

303 การติดป้ายรหัสประจ าต้น   

304 วิธีการหาต าแหน่งต้นไม้     

305 การจัดท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้เฉพาะพื้นที่ การจัดท าผังพรรณไม้รวมทั้งโรงเรียน   

306 รายงานสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตามผังพรรณไม้ ฝึกการวิเคราะห์        
307 ก าหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่     

308 ก าหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูกวัสดุปลูก     

309 จัดท าผังภูมิทัศน์ แสดงรายละเอียดการปลูกพรรณไม้     

310 การสนับสนุน      

311 การขยายพันธุ์ การตอน การเพาะเมล็ด การปักช า การติดตาม ฯลฯ        

312 การปลูกพรรณไม้เพิ่มเติม        

313 มีความสะอาด      

314 มีความเป็นระเบียบ     

315 มีความร่มรื่นน่าอยู่     

316 
การดูแล และรักษาห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติวิทยา   

  

317 นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้   

318 การเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากหน่วยงานอื่น ๆ   
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

319 
การไปให้ความรู้เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น หนังสือเชิญ หนังสือ
ขอบคุณ สมุดเยี่ยมชม ภาพถ่าย   

  

320 
พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่กดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบ
สกปรก อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ 

  

321 
น้ าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ ายุง ภาชนะเก็บกักน้ า ขันตักน้ า สะอาด อยู่ใน
สภาพดีใช้งานได้ 

  

322 
กระดาษช าระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจ าหน่ายหรือ
บริการฟรี) หรือสายฉีดน้ าช าระ ที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ 

  

323 อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้   
324 สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ   

325 
ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ 
หรือบริเวณใกล้เคียง 

  

326 มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น   

327 สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่วแตกหรือช ารุด   

328 จัดให้มีการท าความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตรา เป็นประจ า   

329 
จัดให้มีส้วมนั่งราบส าหรับผู้พิการผู้สูงวัยหญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างน้อย
หนึ่งที ่

  

330 ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ   

331 บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ท่ีลับตา/เปลี่ยว   

332 
กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมส าหรับชาย–หญิง โดยมีป้าย 
หรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน 

  

333 ประตู ที่จับเปิด – ปิด และที่ล็อกด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้   

334 พื้นห้องส้วมแห้ง     

335 แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ   

336 
บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

337 
ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน 

  

338 
มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

339 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหา/พัฒนา สถานศึกษา/ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/
สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  



 258 

 

ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

340 
ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียนตาม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

341 
น าผลการติ ดตามมา  ปรั บปรุ ง /พัฒนา  การด า เนิ นกิ จกรรม  เพื่ อ สั ง คม
สาธารณประโยชน์ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

  

342 คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง   

343 ที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชน   
344 การคมนาคมสะดวก มีรถประจ าทาง/บริการสาธารณะ   

345 ตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษา   

346 ป้ายบอกทางหรือการสื่อสารชัดเจน ให้สามารถเข้าถึงห้องสมุดได้   

347 บรรยากาศผ่อนคลาย อบอุ่น เป็นกันเอง   

348 สภาพแวดล้อมภายในปลอดโปร่งและสะอาดตา   

349 การจัดระบบแสงสว่างค านึงถึงการประหยัดพลังงาน   

350 ระบบการถ่ายเทอากาศดี   

351 การมองเห็นกันได้อย่างทั่วถึง   

352 การออกแบบตกแต่งสร้างสรรค์   

353 สะอาด สวยงาม เชิญชวนให้เข้าใช้บริการ   
354 ผสมผสาน สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น   

355 โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นหนังสือสามารถ เคลื่อนย้ายได้ง่าย   

356 การออกแบบพื้นที่เอื้ออ านวยในการใช้บริการส าหรับ ผู้พิการ   

357 การจัดแบ่งพื้นที่ตามกลุ่มอายุ   

358 การจัดแบ่งพื้นที่เอนกประสงค์สอดคล้องกับการให้บริการ   

359 
การจัดแบ่งพื้นที่ เอนกประสงค์สอดคล้องกบพฤติกรรมและความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายการออกแบบพื้นที่สะดวกต่อการใช้บริการ 

  

360 จัดระบบบริการที่เอื้อต่อการใช้บริการด้วยตนเอง   

361 การจัดบริการเชิงรุกถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ใช้และผู้ยัง ไม่เคยใช้บริการ   

362 การจัดบริการสอดคล้องกับความต้องการ และแสดงความเอื้ออาทรต่อผู้ใช้   

363 ความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ   

364 การได้รับบริการตรงกับความต้องการ   

365 การได้รับบริการที่เชื่อถือได้   

366 ความเอื้ออาทรของผู้ให้บริการ   

367 ความสามารถในการตอบค าถาม และให้ค าแนะน าของผู้ ให้บริการ   

368 ความเพียงพอของสื่อการเรียนรู้ที่มีให้บริการ   



 259 

 

ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

369 ความทันสมัยของสื่อการเรียนรู้ที่มีให้บริการ   

370 การสร้างเครือข่ายห้องสมุดอย่างเป็นทางการ   

371 การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ   
372 การสร้างและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกลุ่มสมาชิกผู้ใช้บริการ   

373 กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดเครือข่ายหน่วยงาน อื่น ๆ และเครือข่ายสมาชิก   

374 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการของผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน   

375 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการผู้ใช้ของผู้ปฏิบัติงาน   

376 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์   

377 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้บริการด้วยตนเอง   

378 การสื่อสารชัดเจน   

379 การสื่อสารมีหลากหลายช่องทาง   

380 การประชาสัมพันธ์เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย   

381 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลาย   
382 ผู้ใช้บริการเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา   

383 การใช้บริการเพิ่มขึ้น   

384 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา   

385 สื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา   

386 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผน   

387 การน าสถิติ และผลสรุปการด าเนินงานมาใช้ในการ วางแผนและพัฒนางาน   

388 
ขยายผลการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา 
เช่น ชุมชน สถานศึกษาอื่น ฯลฯ 

  

389 
ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเห็นคุณค่า ยอมรับ และให้ความร่วมมือในการขยายผล
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา 

  

390 รับรู้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา   

391 
มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของสถานศึกษา 

  

392 
เห็นคุณค่า และศรัทธาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของสถานศึกษา 

  

393 
สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
จนเห็นผล 

  

394 
สนับสนุนกิจกรรมการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่ภายนอกจนเห็นผล 
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395 
มีผู้รับผิดชอบการใช้ ปรับปรุง ดูแล อาคารสถานที่และจัดการสภาพแวดล้อมส าหรับ 
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

  

396 
ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอาคาร สถานที่ ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

397 
ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นได้ใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการ
ดูแลรักษา และพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

  

398 มีเครือข่ายการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

399 มีประสบการณ์ในการรับสถานศึกษาอื่นมาศึกษาดูงาน   

400 
สามารถบริหารจัดการเพื่อรองรับการขอศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอื่น โดยไม่กระทบ
ภารกิจหลักของสถานศึกษา 

  

401 เป็นสถานศึกษาแกนน าของเครือข่ายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

402 
สามารถเป็นพี่ เลี้ยงในการพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้ 
อย่างน้อย 1 แห่ง 

  

403 ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ   

404 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้และ/หรือ รับการสนับสนุน  
เพื่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

405 
สามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

  

406 
ได้รับการยอมรับ และความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการขยายผลการขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หน่วยงานภายนอก 

  

407 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ จนสามารถพัฒนาสถานศึกษาอื่น  
ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้อย่างน้อย 1 แห่ง 

  

408 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้แทนชุมนุม   
409 ชุมชนให้ความร่วมมือด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ   

410 ชุมชนร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรม   

411 ชุมชนให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ   

412 
คณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความร่วมมือและข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่โรงเรียน 
มากขึ้น 

  

413 ชุมชนร่วมสนับสนุนในการสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ครู และสถานศึกษา   

414 
รายงานผลที่ให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินการ ผลการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

  

415 กระบวนการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในโรงเรียน   
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416 
กระบวนการส่งเสริมและการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ผู้เรียน และ
บุคลากรในโรงเรียน 

  

417 การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียน   

418 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคส่วนต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน เพื่อด าเนินงาน
โรงเรียนปลอดขยะ 

  

419 
การประเมินผลการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับปรุง 
และพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 

  

420 กิจกรรมการลด การใช้ซ้ า และคัดแยกน ากลับมาใช้ประโยชน์   

421 กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน   

422 กิจกรรมการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน   

423 กิจกรรมการจัดการขยะท่ัวไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน   

424 การจัดการขยะมูลฝอย โดยการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง   

425 การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
426 ผลส าเร็จการด าเนินกิจกรรม   

427 ความยั่งยืนในการด าเนินงาน   

428 
การปลูกฝั งและสร้ า งจิ ตส านึกกับสมาชิกด้ านสาธารณประโยชน์อนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  

429 
กิจกรรมการผลิตทุกกิจกรรมต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติ 

  

430 การมีส่วนร่วมของบุคลากรนอกโรงเรียน   

431 ความหลากหลายของกิจกรรม   

432 ความต่อเนื่อง และสม่ าเสมอในการจัดกิจกรรม   

433 ความเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน   

434 การเข้าใช้ห้องสมุดของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน   

435 การยืมหนังสือ และสื่ออื่น ๆ ในห้องสมุดของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน   

436 
บ้าน (ผู้ปกครองและชุมชน) บ้านและชุมชนมีสมาชิกที่เป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
เพิ่มข้ึน 

  

437 บ้าน (ผู้ปกครองและชุมชน) ชุมชนมีผู้ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น   

438 วัดได้ศาสนาทายาทและก าลังช่วยงานส่งเสริมพระพุทธศาสนามากขึ้น   

439 
โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และได้รับความร่วมมือจากผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง (บ้าน วัด ราชการ) 

  

440 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่มีการน าไปใช้ทั้งในและนอกโรงเรียน /หน่วยงาน   
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441 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับภาค   

442 
มีการน าเสนอเป็นขั้นตอน ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น และตอบค าถามได้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ มีเอกสาร /หลักฐาน ประกอบการน าเสนอที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

  

443 การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และขยายผลในวงกว้าง   

444 การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา   

445 
จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาส าหรับ
คนพิการ 

  

446 ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กพิการ   

447 
สร้างความตระหนักให้กับครู ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการในชั้นเรียน 

  

448 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาพิเศษ   

449 รายงานการประชุม   

450 หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม   
451 ผลการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     

452 
ผลการด าเนินงานพืชศึกษา สาระการเรียนรู้ สาระธรรมชาติแห่งชีวิต สาระสรรพสิ่ง
ล้วนพันเกี่ยว สาระประโยชน์แท้แก่มหาชน   

  

453 วิเคราะห์ปัญหา และหาข้อสรุป     

454 วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป     

455 รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง   
456 การก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา    

457 การส ารวจพรรณไม้     

458 การจ าแนกชนิดพืช     

459 การติดป้ายรหัสประจ าต้น   

460 วิธีการหาต าแหน่งต้นไม้     

461 การจัดท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้เฉพาะพื้นที่การจัดท าผังพรรณไม้รวมทั้งโรงเรียน    

462 รายงานสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตามผังพรรณไม้ ฝึกการวิเคราะห ์   

463 ก าหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่     

464 ก าหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูกวัสดุปลูก     

465 จัดท าผังภูมิทัศน์ แสดงรายละเอียดการปลูกพรรณไม้   
466 การสนับสนุน   

467 การขยายพันธุ์ การตอน การเพาะเมล็ด การปักช า การติดตาม ฯลฯ   

468 การปลูกพรรณไม้เพิ่มเติม   
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469 มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา   

470 มีบรรยากาศของการเรียนรู้     

471 มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม     

472 
การดูแล และรักษาห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติวิทยา   

  

473 นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้   

474 การเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากหน่วยงานอื่น ๆ   

475 
การไปให้ความรู้เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น หนังสือเชิญ  หนังสือ
ขอบคุณ  สมุดเยี่ยมชม ภาพถ่าย   

  

476 

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องก าหนดนโยบายในการต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษาให้
ชัดเจนโดยนโยบายต้องแสดงถึงเจตจ านงหรือความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนภายใน
สถานศึกษาปลอดภัยจากยาเสพติดและสอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานระบบ
ต้านยาเสพติดของส านักงานอาสากาชาด 

  

477 
ผู้บริหารต้องก าหนดแนวทาง กลยุทธ์การด าเนินงานผู้เกี่ยวข้อง และเป้าหมายที่
สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนดขึ้น โดยการก าหนดเป้าหมายนั้นจะต้องมีก าหนดเวลา 
และสามารถวัดได้ 

  

478 

ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องก าหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อการต้านยาเสพติดและแต่งตั้ง
บุคลากรเพื่อรับผิดชอบตามหน้าที่ต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร  
ทุกระดับทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนน า และนักเรียนแกนน าโดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถและความตั้งใจของบุคลากร 

  

479 
สถานศึกษามีการจัดตั้ง “ชมรมที่มีกิจกรรมสอดคล้องกับการต่อต้านสิ่งเสพติด”  
และผู้รับผิดชอบ ในระดับต่าง ๆ เพื่อการขยายเครือข่ายสมาชิกในการต้านยาเสพติด
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

  

480 
ผู้บริหารต้องพิจารณาความสัมพันธ์ของงานในโครงสร้างองค์กร การท างาน และ 
ความเกี่ยวข้องร่วมกัน ของผู้ปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรมเพื่อการต้านยาเสพติด 

  

481 ผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานต้องด าเนินงานตามวิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้   

482 
มีการประชุมผู้ร่วมงานอย่างสม่ าเสมอเพื่อจัดเตรียมขั้นตอนต่าง ๆ มอบหมายงาน
ชี้แจง ผู้ร่วม งานให้เข้าใจถึงวิธีการด าเนินงาน เป้าหมาย งบประมาณ การบันทึกผล 
การทบทวนแผนงาน และการประเมินผลแผนงานนั้น 

  

483 
มีการบันทึกผลการด าเนินงานและการวัดผลที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง 
เพื่อตรวจสอบภายหลังได้ 
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484 
ผู้รับผิดชอบนโยบายและผู้รับผิดชอบแผนงานต้องจัดให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

  

485 

ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารสถานศึกษาจะท าการตรวจสอบผล
การ ด าเนินงานทุกแผนงานที่ได้มีการด าเนินการ โดยตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ผลการด าเนินงาน แล้วสรุปผลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบ 

  

486 
ผู้รับผิดชอบนโยบายและผู้รับผิดชอบแผนงาน ร่วมกับผู้ร่วมงาน จะต้องด าเนินการ
วิเคราะห์ผลการประเมินและตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและจากกลุ่มของ
ตนเองเพื่อสรุปปัญหาและค้นหาสาเหตุต่าง ๆ ของปัญหา 

  

487 
เมื่อทราบปัญหาและสาเหตุแล้ว ให้ก าหนดวิธีการในการด าเนินงานใหม่ น าเสนอผู้ 
บริหารซึ่งจะน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานครั้งต่อไป 

  

488 สถานศึกษาด าเนินโครงการห้องเรียนสีขาว   

489 สถานศึกษาด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE   

490 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการป้องกัน ยาเสพติด    

491 สถานศึกษามีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา   
492 สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะหายาเสพติด อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง   

493 สถานศึกษามีการคัดกรองส ารวจสภาพการใช้ ยาเสพติด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   

494 
สถานศึกษามีระบบการค้นหาโดยให้นักเรียน นักศึกษา  แกนน าครูประจ าชั้น  
ครูที่ปรึกษาสังเกตพฤติกรรม ทุกสัปดาห์ 

  

495 สถานศึกษามีระบบการส่งต่อให้หน่วยงานที่ดูแล บ าบัดรักษาฟื้นฟู   

496 สถานศึกษาจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   

497 สถานศึกษามีแนวทางการด าเนินงานด้านจิตสังคม บ าบัดในสถานศึกษา   
498 สถานศึกษามีแนวทางการด าเนินงานด้านการให้ ค าปรึกษาในสถานศึกษา   

499 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง    

500 
สถานศึกษามีนักเรียน นักศึกษาแกนน าหรือจิตอาสาใน การด าเนินงานด้านยาเสพติด 
อย่างน้อยห้องเรียนละ 5 คน หรือ ตามสัดส่วน 1 : 20 

  

501 
สถานศึกษามีครู อาจารย์แกนน า ห้องเรียนละ 1 คน  สถานศึกษามีเครือข่าย 
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

  

502 
สถานศึกษามีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
ปลอดยาเสพติด  
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503 
ผลการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
สรุปผลงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ 

  

504 
ผลการด าเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว/คณะสีขาวที่ด าเนินการครบ
ทุกห้องและระดับชั้น 

  

505 
ผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ  ระดับจังหวัด/ระดับภาค/
ระดับประเทศ  และผลงานการด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
สังคม 

  

506 มีการจัดตั้งทีมงานแกนน ารับผิดชอบงานฝ่ายการงานของห้องเรียน   

507 ทีมงานแกนน ามีการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA ของห้องเรียน   
508 ทีมงานแกนน าดูแลพื้นที่ภายในห้องเรียนและรอบห้องเรียน   

509 ทีมงานแกนน าดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในห้องเรียน   

510 
ทีมงานแกน าจัดท าสมุดบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ฝ่าย  
ตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาว  

  

511 มีการจัดตั้งทีมงานแกนน ารับผิดชอบงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนของห้องเรียน   

512 ทีมงานแกนน ามีการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA  ของห้องเรียน   

513 ทีมงานแกนน ามีกระบวนการด าเนินงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนของห้องเรียน   

514 
ทีมงานแกนน ามีการก าหนดมาตรการในการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน 
ในห้องเรียน 

  

515 มีระบบการดูแบช่วยเหลือนักเรียนของห้องเรียน   

516 มีการจัดตั้งทีมงานแกนน ารับผิดชอบงานฝ่ายกิจกรรมของห้องเรียน   

517 ทีมงานแกนน ามีการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA ของห้องเรียน   

518 ทีมงานแกนน าจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายในห้องเรียน   

519 ทีมงานแกนน าให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา   
520 ทีมงานแกน าให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา   

521 สถานศึกษาด าเนินการห้องเรียนสีขาว   

522 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อป้องกันยาเสพติด   

523 สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียน   

524 สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด   

525 สถานศึกษามีการคัดครองจ าแนกกลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยว/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่มค้า   

526 สถานศึกษามีการรายงานการส ารวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด   

527 
สถานศึกษามีนโยบายในการบ าบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น 
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528 สถานศึกษามี “คลินิกเสมารักษ์” (จิตสังคมบัดในสถานศึกษา)   

529 สถานศึกษามีตู้เสมารักษ์ (รับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข)   

530 สถานศึกษามีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังปัญหาเสพติดและอบายมุข   
531 สถานศึกษามีนโยบายและยุทธศาสตร์   

532 สถานศึกษามีแผนงานและโครงการ/กิจกรรม   

533 สถานศึกษามีคณะกรรมการด าเนินงานและมีห้องปฏิบัติกิจกรรม   

534 สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหาร   

535 มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน   

536 แนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนากลุ่ม   

537 นวัตกรรมหรือภูมิปัญญาที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน   

538 การเลือกตั้งคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรเป็นไปตามข้อบังคับกลุ่ม   

539 
คณะกรรมการสภายุวเกษตรกร/ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจ 
ในบทบาท และท าหน้าที่ตามบทบาทอย่างครบถ้วน 

  

540 
คณะกรรมการสภายุวเกษตรกร/ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร มีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนงานร่วมกันด าเนินการตามแผนงาน และร่วมรับผลประโยชน์ 

  

541 มีการมอบหมายหน้าที่ในการด าเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรอย่างชัดเจน   

542 
การปลูกฝั งและสร้ างจิตส านึกกับสมาชิกด้ านสาธารณประโยชน์  อนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

543 
กิจกรรมการผลิตทุกกิจกรรมต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเอื้อต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

  

544 
มีการถ่ายทอดกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและ/หรือดนตรีพื้นบ้าน และ 
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลุ่มหรือชมรมทางสื่อต่าง ๆ 

  

545 มีการถ่ายทอดกิจกรรมทางวัฒนาธรรมด้านดนตรีไทยและ/หรือดนตรีพื้นบ้านสู่ชุมชน   

546 มีการขยายความร่วมมือและสร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานศึกษา   

547 มีการจัดตั้งชมรมดนตรีไทยและ/หรือดนตรีพื้นบ้าน   

548 
มีครูภูมิปัญญาด้านดนตรีไทยและ/หรือดนตรีพื้นบ้านของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรม 

  

549 
เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและ/หรือดนตรีพื้นบ้านกับหน่วยงาน 
อื่น ๆ ในภาครัฐและเอกขน 

  

550 
เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและ/หรือดนตรีพื้นบ้านกับหน่วยงาน 
อื่น ๆ ในระดับอ าเภอ 
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551 
เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและ/หรือดนตรีพื้นบ้านกับหน่วยงาน 
อื่น ๆ ในระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) / ระดับเขต (กทม.) 

  

552 
เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและ/หรือดนตรีพื้นบ้านกับหน่วยงาน 
อื่น ๆ ในระดับภูมิภาค 

  

553 
เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและ/หรือดนตรีพื้นบ้านกับหน่วยงาน 
อื่น ๆ ในระดับประเทศ 

  

554 นโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการ   

555 ความชัดเจนของแผนการด าเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล   

556 การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา   

557 การมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคเอกชน ส่วนราชการ/องค์กร   

558 กระบวนการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ   

559 การจัดรูปแบบและสถานที่ตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล   

560 การจัดระบบเอกสารข้อมูลการด าเนินงาน   
561 การบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล   

562 การประเมินผลความส าเร็จของโครงการและสรุปผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ   

563 
จิตส านึก และพฤติกรรมของนักเรียนในการคัดแยะขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบของโรงเรียน 

  

564 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับธนาคารขยะรีไซเคิล   

565 การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน   
566 การลดมลพิษ ได้แก่ น้ าเสีย หรือปริมาณขยะมูลฝอย เป็นต้น   

567 โรงเรียนมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดี   

568 การขยายแนวคิดในการจัดท ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม   

569 การผลิต การใช้ การพัฒนา/เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้การสหกรณ์   

570 การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน   

571 การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   

572 การบริหารคุณภาพงานการสหกรณ์ในโรงเรียน   

573 การบริหารงานทั่วไป   

574 ความส าเร็จของการสหกรณ์ในโรงเรียน   

575 ความดีเด่นของการสหกรณ์ในโรงเรียน   
576 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การใช้พลังงานอย่างประหยัด   

577 สถานศึกษามีนักเรียนแกนน าด้านพลังงาน   

578 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน   
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579 สถานศึกษามีกิจกรรมลดการใช้พลังงาน   

580 สถานศึกษามีกิจกรรมเกี่ยวกับขยะในโรงเรียน   

581 สถานศึกษามีกิจกรรม หรือมีการใช้พลังงานทดแทน   
582 สถานศึกษามีเครือข่ายกับสถานศึกษาอื่น   

583 
สถานศึกษามีโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานทดแทน หรือด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

  

584 การบริหารจัดการ   

585 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์   

586 ชุมชนในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม   
587 การหาวัตถุดิบ   

588 การผลิต   

589 การจัดจ าหน่าย   

590 การบริโภค   

591 การก าจัด ท าลาย   

592 การเปรียบเทียบปริมาณอัตราไฟฟ้ารายเดือน   

593 การลดปริมาณอัตราการใช้ไฟฟ้า   

594 
การเปรียบเทียบปริมาณอัตราเพิ่ม/ลดของอัตราหน่วยไฟฟ้าต่อปี โดยเฉลี่ยเป็นค่า 
ร้อยละ 

  

595 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในการท าโครงงาน   

596 ผู้ปกครองหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการท าโครงงาน   

597 มีการเผยแพร่ความรู้เรื่อง มอก. ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย   

598 
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง มอก. ที่ถูกต้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 

  

599 มีการประเมินผลการเผยแพร ่   

601 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ   

602 การด าเนินโครงงานสอดคล้อง PDCA และต่อเนื่อง   

603 มีการขยายเครือข่ายอัศวิน มอก. ภายในโรงเรียน   

604 มีการขยายเครือข่ายไปสู่โรงเรียนใกล้เคียงชุมชน   

605 สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเพ่ือการด าเนินงานแนะแนวอาชีพที่มีประสิทธิภาพ   

606 สร้างเครือข่ายเพื่อให้บริการด้านการแนะแนวอาชีพ   

607 ผลที่เกิดขึ้นต่อผู้รับบริการด้านการส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   

608 การมุ่งเน้นการด าเนินการ   
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609 ก าหนดหน่วยงานหลักพร้อมกับประสานงานเครือข่ายนักเรียน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม   

610 การด าเนินงานลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา   

611 การวางเป้าหมายระยะยาวในอนาคต   
612 สภาพถนนมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งาน   

613 ระบบการจราจร   

614 พาหนะที่นักเรียนขับขี่/โดยสารมีความปลอดภัย   

615 การมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียน   

616 ด้านวินัยในการใช้รถใช้ถนน   

617 มีการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหต ุ   

618 มีการฝึกสอนการปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนของสถานศึกษา   

619 มีการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้น และมีการจัดท ารายงาน   

620 
มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน การพัฒนาบุคลากร
ของโครงการ โรงเรียนสุจริตอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

  

621 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานความส าเร็จที่เกิดจาก การด าเนินงานโครงการ
โรงเรียน สุจริต 

  

622 
ส ารวจและวางแผนการพัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนสุจริต  

  

623 
เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม ในการก าหนดแนวทางและข้อตกลง 
ในการใช้อาคารสถานที่และห้องพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียน 

  

624 
จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด  ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อ  
การเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

  

625 
บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน การบ ารุงดูแล รักษาและใช้อาคารสถานที่   
ด้วยความสมัครใจ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ สูงสุด 

  

626 
มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้อาคาร สถานที่และรายงานผล ต่อผู้เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ าเสมอ 

  

627 
วิเคราะห์สภาพชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การวางแผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียน 
สุจริต  

  

628 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านความสัมพันธ์ ชุมชนโดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
และ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย เข้ามามีส่วนร่วม  

  

629 
ก าหนดแผนงาน/โครงการ ที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ  
โรงเรียนสุจริต  
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630 
โรงเรียนและชุมชนร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริตด้วยความ 
สมัครใจ  

  

631 
ประเมินความพึงพอใจของชุมชนที่เข้ามามี ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการโรงเรียน
สุจริต 

  

632 สภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม เป็นสัดส่วน และปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้    

633 มีข้อตกลง และแนวปฏิบัติร่วมกันในการ ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
634 บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้    

635 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด    

636 เป็นต้นแบบโรงเรียนโครงการโรงเรียนสุจริต   

637 มีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานตาม โครงการโรงเรียนสุจริต    

638 ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับชุมชน    

639 ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน    

640 ด ารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง    

641 ร่วมปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและเต็มใจ กับโรงเรียนและชุมชน   

642 การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนสงบ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดอบายมุข   

643 
การจัดสถานที่ มุมกิจกรรมหรือมุมประสบการณ์ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
การออม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในห้องเรียนและจัดจุดเรียนรู้
หรือแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสูงสุด 

  

644 
มีการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้ปกครอง หรือคนในชุมชนมาร่วมคิดร่วมวางแผนในการ
พัฒนาชุมชน ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การออม และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในชุมชน 

  

645 มีการสร้างเครือข่ายขยายผลด้านการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมสู่สถานศึกษาอื่น ๆ   

646 
มีการจัดประชุมหรือเวทีธรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นการดูแล สอดส่องและ
ส่งเสริมบุตรหลาน  เยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 

  

647 โครงการด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   

648 โครงการค่ายคุณธรรม   

649 โครงการด้านกิจกรรมพุทธศาสนา   

650 
โรงเรียนมีการก าหนดแนวปฏิบัติ เพื่อเป็นทิศทางในการปลูกฝังผู้เรียนและบุคลากร 
ให้มีคุณธรรม และเผยแพรให้ผู้เกี่ยวข้องไดท้ราบ 

  

651 โรงเรียนมีการด าเนินงานตามแผนการปลูกฝังคุณธรรม   

652 โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปลูกฝังคุณธรรม   
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653 
โรงเรียนมีการพัฒนาผลการด าเนินงานด้านการปลูกฝังคุณธรรม สามารถเป็นต้นแบบ
ของการเรียนรูในเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 

  

654 
โรงเรียนมีอาคารที่มีการออกแบบและอุปกรณ์ที่เอื้อตามหลักของการประหยัดพลังงาน 
(ค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากลม แสงธรรมชาติ การป้องกันรังสีความร้อนเข้าทาง
หลังคา และผนัง) 

  

655 
โรงเรียนจัดให้มีการบันทึกหน่วยการใช้ไฟฟ้าค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยมีการ
เปรียบเทียบ หน่วยการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า (ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี) 

  

656 
มีการแสดงสถิติหน่วยการใช้ไฟฟ้า  และค่าไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก  
ในพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในแต่ละอาคาร/ห้อง 

  

657 
มีระบบตรวจสอบการปิดไฟ ปิดเครื่องครับอากาศ ปิดพัดลม และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า  
ต่าง ๆ ในห้องเรียน เมื่อไม่มีผู้ใช้งานหรือหลังเลิกเรียน 

  

658 
มีระบบตรวจสอบการปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ พัดลม อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในห้อง
อื่น ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องปฐมพยาบาล ฯลฯ เมื่อไม่มี
ผู้ใช้ 

  

659 
มีมาตรการดูแลบ ารุง รักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

660 
โรงเรียนมีมาตรการเพื่อควบคุมดูแลให้มีการตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ที่ 
25 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

  

661 โรงเรียนมีมาตรการในการก าหนดเวลา เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ   

662 
โรงเรียนมีมาตรการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในห้อง/อาคารต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 

  

663 โรงเรียนมีการใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5   

664 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในต าแหน่งที่เหมาะสม   

665 ลักษณะของห้องที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   

666 
มีร่มเงาของพรรณไม้ หรือมีวัสดุป้องกันความร้อน เช่น ม่าน ระเบียง ชายคา ฯลฯ เพื่อ
ช่วยลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร/ห้องที่มีการปรับอากาศ 

  

667 
ห้องที่เครื่องปรับอากาศไม่มีต้นไม้ ตู้ปลา อ่างลอย อ่างลอยดอกไม้ท่ีก่อให้เกิดความชื้น 
(ยกเว้นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) 

  

668 
มีการเก็บกองกระดาษ ลัง เอกสาร ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ยกเว้นห้องธุรการ 
และห้องถ่ายเอกสาร 

  

669 
มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ (เช่น เครื่องถ่าย
เอกสาร กระติกต้มน้ าร้อน เตาไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง 
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670 มีการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ตั้งแต่ 25 องศาเซลเซียสขึ้นไป ในขณะใช้งาน   

671 มีการเปิด – ปดิ เครื่องปรับอากาศ  เป็นเวลาหรือตามเวลาที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้   

672 มีการเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่ในห้อง   
673 มีการดูแล บ ารุงรักษา เครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

674 มีการดูแล รักษาหลอดไฟให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

675 มีการดูแล รักษาพัดลมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

676 การดูแล รักษาตู้เย็น ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

677 มีการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น โทรทัศน์    

678 มีการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า   

679 การใช้หลอดไฟประเภทหลอดไส้ (Incandescent) ในพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน   

680 มีการใช้หลอดไฟ LED  ภายในโรงเรียน   

681 

มีการใช้สวิตซ์แยกหรือสวิตซ์กระตุกในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากห้องเรียน เช่น ห้อง
ธุรการ ห้องสมุด ห้องพักครู หรือระเบียงทางเดิน (การใช้สวิตซ์แยกเหมาะกับพื้นที่
บางส่วน การใช้สวิตซ์กระตุกเหมาะกับพื้นที่ที่ใช้พื้นที่น้อยหรือพื้นที่จ ากัดเฉพาะ
เท่านั้น) 

  

682 
มีการท าสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกต าแหน่งของหลอดไฟท่ีแผงสวิตซ์ไฟ และโคมไฟสัมพันธ์
กัน ในกรณีที่มีหลอดไฟมากกว่า 1 ต าแหน่งในห้องเรียน 

  

683 
มีการท าสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกต าแหน่งของหลอดไฟท่ีแผงสวิตซ์ไฟ และโคมไฟสัมพันธ์
กัน ในกรณีที่มีหลอดไฟมากกว่า 1 ต าแหน่งในห้องอื่น ยกเว้นห้องเรียน เช่น ห้องพัก
ครู ห้องธุรการ เป็นต้น 

  

684 มีการเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง   

685 
มีการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกหลังเลิกใช้งาน หรือหลังเลิกเรียนหรือในวันหยุด 
(ยกเว้นตู้เย็น ตู้แช่ ไอศกรีม หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จ าเป็น) 

  

686 
มีการเก็บบันทึกข้อมูลหน่วยการใช้น้ า เพื่อน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรื่องน้ า
ใช้ในโรงเรียน 

  

687 
มีการแสดงสถิติหรือปริมาณการใช้น้ ารายเดือน/ปี เพื่อสร้างความตื่นตัวในการ
ประหยัดน้ า 

  

688 โรงเรียนมีระบบตรวจสอบการรั่วไหลของน้ า   

689 
โรงเรียนมีมาตรหรือก าหนดเวลาในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้น้ า 
อย่างสม่ าเสมอ 

  

690 โรงเรียนมีการใช้ก๊อกน้ ารุ่นประหยัดน้ า (มี Aerator)  หรือรุ่นก้านโยก   



 273 

 

ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

691 
โรงเรียนมีการใช้สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ าในห้องน้ าที่มีการใช้ 670 สุขภัณฑ์แบบ 
ชักโครก 

  

692 
อุปกรณ์จ่ายน้ าในโรงเรียน (ท่อ และวาวล์ ก๊อกน้ า สุขภัณฑ์ ฯลฯ) มีการรั่วไหลของ 
น้ าหรือไม ่

  

693 
โรงเรียนได้ก าหนดและสร้างระบบการคัดแยกเศษอาหารออกจากภาชนะที่จะล้าง  
ทุกครั้ง 

  

694 มีการติดตั้งถังดักไขมัน  เพื่อดักไขมันของน้ าทิ้งจากโรงครัว/โรงอาหาร   

695 มีการน าไขมันออกจากถังดักไขมันอย่างสม่ าเสมอ   

696 การจัดการกักไขมันที่ดักได้อย่างเหมาะสม   

697 
โรงเรียนจัดให้มีการบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีการอื่น ๆ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าในโรงเรียน
หรือชุมชน (ถ้ามี) 

  

698 
โรงเรียนมีการป้องกันกลิ่นจากแหล่งก าเนิดกลิ่นทุกชนิด เช่น กองขยะ/ถังขยะ  
ห้องส้วมหรือท่อน้ าทิ้งในโรงเรียน 

  

699 โรงเรียนมีการปลูกพันธุ์ไม้ เพื่อช่วยดดูซับสารพิษ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน   

700 
โรงเรียนมีการจัดระเบียบการจราจรหน้าโรงเรียนในช่วงเวลารับ -ส่งนักเรียน  
เพื่อหลีกเลี่ยง ภาวการณ์จราจรติดขัด 

  

701 มีการเผาขยะในโรงเรียน   

702 มีการใช้ฆ่าแมลง หรือยาปราบศัตรูพืช ที่ผลิตจากสารเคมี ภายในโรงเรียน   

703 โรงเรียนได้ก าหนดให้พื้นที่ทั้งหมดภายในโรงเรียน เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100%   

704 
โรงเรียนมีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างความร่มเย็น และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์
ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

  

705 โรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน   

706 
โรงเรียนมีการก าหนดช่วงเวลาท าความสะอาดอาคาร ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
(นอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า) อย่างชัดเจน 

  

707 
โรงเรียนมีพื้นที่หรืออาคารจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ที่รอใช้หรือไม่ได้ใช้  เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

  

708 
โรงเรียนมีพื้นที่หรืออาคารจัดเก็บ(พัก)ขยะและเศษอาหารก่อนน าไปจัดการด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ และเป็นพื้นที่ที่ไม่ส่งกลิ่นรบกวนสมาชิกในโรงเรียนหรือผู้ที่สัญจรไปมา 

  

709 
โรงเรียนมีมาตรการการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของสัตว์ที่เป็นพาหนะน าโรค
อย่างไร 

  

710 โรงเรียนมีมาตรการและควบคุมดูแลไม่ให้มีสุนัขจรจัด เข้ามาอาศัยใน 6 โรงเรียน   
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711 
ในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 

  

712 
โรงเรียนมีการจัดท ากิจกรรมเผยแพร่รณรงค์ด้านการ อนุรักษ์พลังงานสู่ครอบครัว และ
ชุมชน (โรงเรียนจัดเองโดยจัดในพื้นที่ของโรงเรียน หรือชุมชน) 

  

713 
ในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนมีการเชิญครูหรือนักเรียนจาก โรงเรียนอื่นเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่จัดโดยโรงเรียน 

  

714 
ในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนมีการส่งครูหรือนักเรียนใน โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่จัดโดยโรงเรียนอื่น 

  

715 
โรงเรียนด าเนินการขยายผลไปสู่บ้านนักเรียนโดยให้ครูนักเรียนกรอกข้อมูลการใช้
พลังงานไฟฟ้าในบ้านตนเอง 

  

716 โครงการ/กิจกรรม ของผู้บริหาร ครู นักเรียน เป็นกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกัน   

717 โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน   

718 ครูเข้าใจและใช้หลัก ปศพพ. อย่างชัดเจน ในการท าโครงการ/กิจกรรม   

719 
โครงการ/กิจกรรม ส่งผลต่อโรงเรียนโดยรวม (สภาพแวดล้อม/การอยู่ร่วมกันตามหลัก 
ปศพพ.) 

  

720 ชุมชนมีส่วนร่วม ในการท าโครงการ/กิจกรรม   

721 
ก าหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงาน การจราจร  
ขนย้ายวัสดุ จัดเก็บวัสดุ/สารเคมี จัดเก็บวัสดุเหลือใช้ พื้นที่ส าหรับพักผ่อน พื้นที่
ส าหรับรับประทานอาหาร/ดื่มน้ า และพื้นที่อื่น ๆ ที่จ าเป็นพร้อมมีป้ายแสดงบอกไว้ 

  

722 
ไม่แขวนวัสดุต่าง ๆ ตามเสาหรือผนังของอาคาร เว้นแต่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเฝ้า
ระวัง ตรวจตราหรือใช้เพื่อการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้น และวัสดุอื่น ๆ  
ที่จ าเป็น เช่น นาฬิกาแขวนผนัง ปฏิทินแขวนผนัง  เป็นต้น 

  

723 สภาพของหน้าต่าง ประตู ขั้นบันได ราวบันได อยู่ในสภาพดีและสะอาด   

724 อุปกรณ์และหลอดไฟฟ้าตามที่ต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาพดี และสะอาด   

725 
พื้นอยู่ในระนาบเดียวกัน เรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้ า หากเป็นบริเวณต่างระดับต้องมี
สัญลักษณ์บอกความแตกต่าง  มีการกันลื่น อยู่ในสภาพดีและสะอาด   

  

726 
บริเวณที่ต้องมีเศษวัสดุเหลือใช้หรือเป็นผลิตภัณฑ์กลาง จะต้องมีภาชนะรองรับ หรือ 
มีการจัดเก็บอย่างถูกวิธีและเหมาะสม 

  

727 
ขนาดความกว้างของพื้นทางเดิน ทางขนย้าย หรือทางเพื่อการจราจร มีขนาดเหมาะสม 
ที่จะใช้เพื่อจุดประสงค์ในการนั้น  อยู่ในสภาพดีและสะอาดไม่มีสิ่งกีดขวาง 

  

728 ตู้เก็บของหรือชั้นวางของอยู่ในสภาพดีและสะอาด ติดป้ายแสดงชนิดสิ่งของ   
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729 

ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย เช่น สถานที่รับประทาน/ เตรียม
ปรุง/ ประกอบอาหาร ต้องสะอาด เป็นระเบียบและจัดเป็นสัดส่วน ผู้สัมผัสอาหารแต่ง
กายสะอาด สวม เสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อน และสวมหมวกหรือเน็ตคลุมผม 
อาหารปรุงสุกมีการปกปิด หรือมีการป้องกันสัตว์แมลงน าโรค เป็นต้น 

  

730 
ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย ของกรมอนามัย เช่น ห้องน้ า ห้องส้วม มีการระบาย
อากาศและแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีกลิ่น รวมทั้งมีเครื่องใช้และสิ่งอ านวยความสะดวก  

  

731 

มีการควบคุมสัตว์และแมลงน าโรค ได้แก่ แมลงสาบ แมลงวัน หนู และยุง ในสถานที่
ท างาน เช่น การท าลายแหล่งอาหาร/แหล่งเพาะพันธุ์ และมีการก าจัดโดยการใช้
เครื่องมือดักจับ หรือการใช้ยาเบื่อ หรือใช้สมุนไพรฉีดพ่น ที่ไม่มีสารพิษตกค้างและ
ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน 

  

732 
อุบัติเหตุจากการท างานที่รายงานตามแบบ กท.16 หรือแบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุ 
ลดลงจากรอบปีที่ผ่านมา 

  

733 
ไม่มีผู้เจ็บป่วยรายใหม่ที่ป่วยเป็นโรคอันเนื่องจากการท างาน ตลอดระยะเวลา 1 ปี                      
ที่ผ่านมา 

  

734 
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ เช่น  
ที่อุดหูหรือที่ครอบหูกรณีเสียงดัง  หน้ากากป้องกันฝุ่นหรือสารเคมี แว่นตาป้องกันแสง
หรือประกายไฟ หมวกนิรภัย ถุงมือ เป็นต้น 

  

735 มีการก าหนดกฎระเบียบและขั้นตอนการท างานที่ปลอดภัย   

736 
ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์อย่างมั่นคงและปลอดภัย  เช่น ติดตั้งฝาครอบส่วนที่
เคลื่อนไหวของเครื่องจักร/อุปกรณ์  ตลอดระยะเวลาการท างานเป็นต้น 

  

737 
เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี และ 
ไม่มีชิ้นส่วนที่ช ารุด หรือส่วนแหลมคมที่อาจท าอันตรายได้ 

  

738 
การเดินสายไฟเป็นระเบียบ ใช้สายไฟถูกประเภท และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 

  

739 สวิตช์สายไฟ ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย   

740 มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมีอันตรายหรือห้ามเข้าใกล้   
741 มีอุปกรณ์ตัดไฟ (Safety Cut/ Breaker) รองรับกรณีเกิดไฟช็อต / ร่ัว   

742 
มีเครื่องดับเพลิงอย่างเพียงพอ ได้รับการตรวจสอบให้พร้อมใช้งาน และติดตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งที่สามารถน ามาใช้ได้ทันที 

  

743 ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีสิ่งกีดขวางหรือ ถูกปิดตาย   

744 มีการจัดการด้านแสงสว่างให้มีความเข้มแสงเพียงพอต่อการท างานหรือท ากิจกรรม   

745 ภายในห้องหรือบริเวณที่ท างานมีการระบายอากาศที่ดี อุณหภูมิเหมาะสม   
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746 
ไม่มีเสียงดังและความสั่นสะเทือน ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความ
เดือดร้อนร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

  

747 
กลุ่มของสารเคมีประเภทวัตถุอันตราย หรือวัตถุไวไฟ ต้องแยกเก็บไว้เฉพาะตามหลัก
ปฏิบัติส าหรับสารเคมีประเภทนั้น ๆ 

  

748 
ไม่มีปัญหาฝุ่นหรือควันที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเดือดร้อนร าคาญ
ต่อชุมชนใกล้เคียง 

  

749 
ไม่มีกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นรบกวนที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความ
เดือดร้อนร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง    

  

750 
มีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอมีฝาปิดมิดชิด และแยกมูลฝอยสารพิษ/ติดเชื้อ ออกจากมูล
ฝอยทั่วไป 

  

751 
มีการจัดการมูลฝอยอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้าง
ความเดือดร้อนร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

  

752 
น้ าเสียหรือสิ่งปฏิกูลได้รับการบ าบัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อนระบายออกนอก
อาคารสถานที่  ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และไม่สร้างความเดือดร้อน
ร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

  

753 
มีสถานที่เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเพิ่มพูนความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
และอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกล่องรับความคิดเห็น และ/หรือกระดานสนทนา 
(เว็บบอร์ด) 

  

754 
มีการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
7 เรื่อง/ปี คือ เรื่องการออกก าลังกาย โภชนาการ สุขภาพจิต สุขภาพช่องปาก อนามัย
การเจริญพันธุ์ การจัดการความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน 

  

755 
มีการให้ความรู้และจัดกิจกรรมการรณรงค์การลด เลิกบุหรี่ และสิ่งเสพติด รวมทั้งห้าม
สูบบุหรี่ในอาคารสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้สามารถจัด “เขตสูบบุหรี่” เป็นการ
เฉพาะได ้

  

756 
มีการจัดหรือสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคน และ  
มีการตรวจตามความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัส 

  

757 
มีตู้ยา ชุดปฐมพยาบาล และเครื่องชั่งน้ าหนัก พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการรักษา และ
การใช้ยา 

  

758 
สถานที่ท างานต้องก าหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

  

759 
มีการจัดตั้งกลุ่มแกนน าหรือชมรมสร้างเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี 
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760 
มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้ออกก าลังกาย เช่น มีสถานที่ อุปกรณ์ และจัด
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา พร้อมทั้งก าหนดวัน เวลาการ
ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที 

  

761 
มีการจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายความเครียดและส่งเสริมความ
สามัคคีของผู้ปฏิบัติงาน เช่น จัดการแข่งขันกีฬา และจัดงานรื่นเริงในเทศกาลต่าง ๆ 
เป็นต้น 

  

762 
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟัน โดยจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานได้
มีโอกาสแปรงฟันในที่ท างาน หรือให้มีสวัสดิการในการใช้บริการรักษาโรคฟัน 

  

763 
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ คือ ดูแลการจัดจ าหน่ายอาหารให้มีความ
หลากหลายครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาบัญญัติ และใช้เกลือเสริมไอโอดีน 

  

764 
มีการประเมินความเครียดด้วยตนเอง (ภาคผนวก ง) และ/หรือมีบริการให้ค าปรึกษา 
เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาสุขภาพจิต 

  

765 มีการประเมินภาวะโภชนาการ โดยใช้ค่าดัชนีมวลกายและวัดรอบวงเอว   

766 มีการทดสอบ/ประเมินสมรรถภาพร่างกายเกี่ยวกับหัวใจ ปอด และกล้ามเนื้อ     

767 
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ/กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี การท านุ
บ ารุงด้านศาสนกิจ และการร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพื่อความมั่นคงของประเทศ 

  

768 
ประโยชน์และการเป็นแบบอย่างของโครงการพระราชด าริ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับ 
การเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

  

769 
ผลงานโครงการพระราชด าริ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเทิดทูน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

  

770 
ระยะเวลาในการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเทิดทูนชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์

  

771 
มีผลงานโครงการพระราชด าริ และผลงานที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี ท านุบ ารุง
ศาสนา และเสียสละเพ่ือความมั่นคงของประเทศ 

  

772 ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

773 
ประโยชน์และการยอมรับเป็นแบบอย่างของโครงการสถานศึกษาพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

774 
ผลงานโครงการสถาน ศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับ
เผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

  

775 
ระยะเวลาในการด าเนินการตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

776 ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินงาน   
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777 ผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   

778 
ประโยชน์และการเป็นแบบอย่างของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข 

  

779 ผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข    

780 
ระยะเวลาในการด าเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติ และ
อบายมุข 

  

781 
การประพฤติตนของบุคลากรเป็นแบบอย่างและสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  

782 
ด าเนินงานโครงการวิถีพุทธ โครงการสถานศึกษา คุณธรรม และโครงการเรียนธรรม
ศึกษา 

  

783 
ประโยชน์และการยอมรับเป็นแบบอย่างด้านวิถีพุทธพุทธโครงการสถานศึกษา
คุณธรรม และโครงการเรียนธรรมศึกษา 

  

784 
ผลการด าเนินงานโครงการวิถีพุทธพุทธ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม และโครงการ 
เรียนธรรมศึกษาได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

  

785 ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต   

786 
การด าเนินงานโครงการดนตรีไทยหรือการแสดงและกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย  
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

  

787 
ด าเนินโครงการดนตรีไทย หรือการแสดงและกิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย มีผลงานเกิด
ประโยชน์ต่อประชากรในวัยศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศ 

  

787 
ด าเนินโครงการดนตรีไทย หรือการแสดง และกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี 

  

789 
ด าเนินงานดนตรีไทยหรือการแสดงและการอนุรักษ์มรดกไทย เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน ชุมชน ผู้น าชุมชน เครือข่ายและบุคคลทั่วไป 

  

790 มีการประสานงานและบูรณาการ การท างานการอนุรักษ์มรดกไทยร่วมกัน   

791 ยิ้มไหว้ทักทาย สนทนาอย่างมีสัมมาคารวะ    

792 ใช้ภาษา พูด อ่าน เขียน ได้ถูกต้องเหมาะ สมกับกาลเทศะ    

793 
ค าตอบ บทสนทนา สะท้อนให้เห็นการได้ รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความเพียงพอ อย่างมีเหตุผล  

  

794 แต่งกายสะอาด เหมาะสม    

795 กิจกรรมการแสดง สะท้อน ความสามารถ ที่เหมาะสมกับวัยและสถานภาพนักเรียน    

796 
ผลงานหรือกิจกรรมที่แสดง สะท้อนการ อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ท้องถิ่น 
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797 
บริเวณอาคาร สถานที่ รวมถึงห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้สะอาดร่มรื่น ปลอดภัย 
บรรยากาศอบอุ่น ส่งเสริมให้นักเรียนอยากมาเรียนรักโรงเรียน  

  

798 
ห้องเรียนปกติแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการ มีสื่อ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ มีความ
เหมาะสม ตรงตามจุดประสงค์ของ ห้องหรือแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ  

  

799 มีห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงฯ    

800 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้สื่ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงมีร่องรอยการใช้ และ
ใช้อย่างคุ้มค่า  

  

801 
น า Computer และระบบ ICT มาใช้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและหรือ 
การบริหารจัดการ 

  

802 ระบบ ICT มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ    

803 จัดระบบการให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   

804 
ระบบการให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ มีประสิทธิภาพโดย ส่งผล
ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ข้อจ ากัดด้านปัจจัยสนับสนุน  

  

805 มีมาตรการในการดูแล ซ่อมบ ารุงและมีแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ   

806 ครูที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมนั้น ๆ เป็นอย่างดี    

807 พัฒนาผลงานและหรือการด าเนินงานสู่การมีรายได้   
808 ใช้ ICT สนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม    

809 เผยแพร่ผลหรือวิธีการด าเนินงานจากกิจกรรมนั้น ๆ สู่ชุมชน   

810 มีความเหมาะสม สอดคล้องกับจ านวน และระดับของนักเรียน    

811 
ตรงตามวัตถุประสงค์ มีความสะดวกต่อการใช้สอย สะอาดปลอดภัย ปรากฏร่องรอย
การใช้อย่างคุ้มค่าและอยู่ในสภาพ พร้อมใช้  

  

812 
ห้องพยาบาลมีอุปกรณ์ประกอบเหมาะสม ปลอดภัย สะอาด อบอุ่น รวมถึงยาเพียงพอ 
ไม่หมดอายุมีความเหมาะสมที่จะเป็น แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย  

  

813 
ห้องสุขา มีจ านวนเพียงพอเหมาะสมสอดคล้องกับระดับของนักเรียนถูกสุขลักษณะ 
สะอาดปราศจากกลิ่นและปลอดภัย 

  

814 
จัดระบบการดูแล การซ่อมบ ารุง เพิ่มขีดความสามารถ การให้บริการบริเวณอาคาร 
สถานที่ เครื่องมือการออกก าลังกาย นาฏศิลปะดนตรีและศิลปะ 

  

815 
ผู้ดูแลและรับผิดชอบ ห้องหรืองานพยาบาล มีความรู้ความเข้าใจ การพยาบาลเบื้องต้น 
หรืองานอนามัยโรงเรียนเป็นอย่างดีและ จัดให้มีการเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย  

  

816 
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีแนวคิด แนวปฏิบัติสะท้อนวินัยเชิงบวก รวมถึง 
จัดอย่างเป็นระบบส่งผลต่อการดูแลที่มีประสิทธิภาพ 
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817 
มีกิจกรรมสนับสนุน การดูแลสุขภาพ อนามัย การออกก าลังกาย ศิลปะ และนาฏศิลป์
ดนตร ี 

  

818 มีกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้ด้านการดูแล สุขภาพอนามัยสู่บ้านและชุมชน    

819 
มีผลงานด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีกีฬาและหรือการรักษาสุขภาพอนามัยที่เป็นที่
ยอมรับ  

  

820 ด าเนินการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งระบบโรงเรียน    
821 จัดระบบประกันคุณภาพครบทั้ง 8 รายการ    

822 จัดระบบและมาตรการในการดูแลซ่อมบ ารุงและคงสภาพเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน   

823 น าระบบ ICT มาใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่า    

824 
การบริหารจัดการทุกระบบมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถแสดงผลเชิงคุณภาพ 
ด้านต่าง ๆ อย่างสอดคล้องกับการสนับสนุนด้านปัจจัย  

  

825 มีจ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น    

826 มีสถิตินักเรียนต่อหรือประกอบอาชีพที่ใช้ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น    
827 มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเชื่อมั่นว่าท าได้จริง   

828 มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกัน   

829 มีความสะอาดเป็นระเบียบ  สวยงามเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน   

830 มีบริเวณโดยรอบร่มรื่นสวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติ   

831 มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน สีสันสดใส   

832 มีความปลอดภัยปลอดสารเสพติดและอบายมุข   

833 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนิเทศ ประเมินและพัฒนาโรงเรียน   

834 เป็นศูนย์กีฬาชุมชนแบบครบวงจร  มีสนามกีฬากิจกรรมดูแลรักษา   

835 มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ   

836 ฝึกความมีวินัย   
837 ฝึกการแสดงความเคารพ   

838 ฝึกความอดทน   

839 ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติจากการมีส่วนร่วมของ “บวร” “บรม”   

840 ปลูกฝังจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน)   

841 สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนท าความดีทุกวัน (กาย วาจา ใจ)   

842 ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี (กาย วาจา ใจ)   

843 ชื่อเสียงโรงเรียนด ี   

844 มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน (ใฝ่ดี)   

845 มีจิตอาสาและมีจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(รับผิดชอบส่วนรวม)   
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846 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี (สุขภาพดี)   

847 สถานศึกษาด าเนินโครงการห้องเรียนสีขาว    

848 สถานศึกษาด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE   
849 สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสื้อ ป.ป.ส. ต้านยาเสพติด   

850 สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้/กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันยาเสพติด   

851 สถานศึกษามีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา   

852 สถานศึกษามีการสุ่ม  ตรวจปัสสาวะหายาเสพติด อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง   

853 สถานศึกษามีการคัดกรองส ารวจสภาพการใช้ยาเสพติด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   

854 
สถานศึกษามีระบบการค้นหาโดยให้นักเรียน นักศึกษาแกนน า ครูประจ าชั้น  
ครูที่ปรึกษาสังเกตพฤติกรรม ทุกสัปดาห์ 

  

855 สถานศึกษามีระบบการส่งต่อให้หน่วยงานที่ดูแลบ าบัดรักษาฟื้นฟู   

856 สถานศึกษาจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   

857 สถานศึกษามีแนวทางการด าเนินงานด้านจิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา   

858 สถานศึกษามีแนวทางการด าเนินงานด้านการให้ค าปรึกษาในสถานศึกษา   

859 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง   

860 
สถานศึกษามีนักเรียน นักศึกษาแกนน าหรือจิตอาสาในการด าเนินงานด้านยาเสพติด 
อย่างน้อยห้องเรียนละ 5 คน หรือ ตามสัดส่วน 1:20 

  

861 
สถานศึกษามีครู อาจารย์แกนน า ห้องเรียนละ 1 คน สถานศึกษามีเครือข่าย 
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

862 
สถานศึกษามีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
ปลอดยาเสพติด 

  

863 
สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
บูรณาการ บริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

  

864 
พื้น ผนัง เพดานโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่กดโดปัสสาวะ สะอาดไม่มีคราบ
สกปรกอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ 

  

865 
น้ าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ ายุง ภาชนะเก็บกักน้ า ขันตักน้ า สะอาด อยู่ในสภาพดี 
ใช้งานได ้

  

866 
กระดาษช าระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจ าหน่ายหรือบริการ
ฟร)ี หรือสายฉีดน้ าช าระ ที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได ้

  

867 อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้   
868 สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ   

869 
ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือ
บริเวณใกล้เคียง 
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

870 มีการระบายอากาศดี และ ไม่มีกลิ่นเหม็น   

871 สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่วแตกหรือช ารุด   

872 จัดให้มีการท าความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตรา เป็นประจ า   

873 
จัดให้มีส้วมนั่งราบส าหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างน้อย 
หนึ่งที ่

  

874 ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ   

875 บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ท่ีลับตา/เปลี่ยว   

876 
กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมส าหรับชาย – หญิง โดยมีป้าย
หรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน 

  

877 ประตูที่จับเปิด – ปิด และที่ล็อกด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้   

878 พ้ืนห้องส้วมแห้ง     

879 แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ   

880 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ   

881 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน   

882 มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน   

883 มีพระพุทธศาสนาสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัสติดตามที่ต่าง ๆ   
884 มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น   

885 มีห้องพระพุทธสาสนาหรือลานธรรม   

886 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่ 100%   

887 ใส่เสื้อขาวทุกคน   

888 ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์   

889 รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน   

890 สวดมนต์แปล   

891 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และนักเรียน   

892 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   

893 ครู พานักเรียนท าโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   

894 
ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

  

895 ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

896 รักษาศีล 5   

897 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม   
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

898 
ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก  
ไม่เหลือ 

  

899 ประหยัด ออม ถนอมใช้เงิน และสิ่งของ   

900 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก   

901 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน   

902 ไม่ดุ ด่า นักเรียน   

903 ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน   

904 โฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก  เช่น ความรู้สึกที่ได้ท าความดี   

905 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความด ี   
906 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย   

907 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง   

908 มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ   

909 กายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ   

910 
ส่งเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
อย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 

  

911 ส่งเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธศาสนาอย่างเห็นคุณค่ารู้เข้าใจเหตุผล   

912 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการระลึก ศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นประจ า และในโอกาสส าคัญ 
อย่างต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิต 

  

913 ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และคุณค่าในการรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนา   

914 บริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมได้คุณค่าแท้   

915 การดูแลร่างกาย และการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย   

916 ด ารงชีวิตอย่างเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม   

917 มีศีล 5 เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต   
918 มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์   

919 สามารถพึ่งตนเองได้หรือท างานเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต   

920 มีความกตัญญูรู้คุณ ตอบแทนคุณ   

921 มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปัน)   

922 ท างานและเรียนรู้อย่างตั้งใจ อดทน ขยัน หมั่นเพียร   

923 มีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่างเริงเบิกบาน   

924 บ้านและชุมชนมีสมาชิกที่เป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเพิ่มขึ้น   

925 ชุมชนมีผู้ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น   

926 ได้ศาสนาทายาทและก าลังช่วยงานส่งเสริมพระพุทธศาสนามากขึ้น   
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ท่ี ตัวบ่งชี้ด้านบริหารทั่วไป 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

927 
โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้อง (บ้าน วัด ราชการ) 

  

928 
โรงเรียนด าเนินกิจกรรมด้านพุทธศาสนาประจ าวัน เช่น การนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน 
อบรมหน้าเสาธง น้องไหว้พี่ เป็นต้น 

  

929 
โรงเรียนด าเนินกิจกรรมด้านพุทธศาสนาประจ าสัปดาห์ เช่น สวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 
ท าบุญวันพระ คนดีประจ าสัปดาห์ 

  

930 
โรงเรียนด าเนินกิจกรรมด้านพุทธศาสนาประจ าภาคเรียน เช่น คนดีศรีโรงเรียน 
ห้องเรียนคุณธรรม นักเรียนต้นแบบด้านพุทธศาสนา ครูต้นแบบด้านพุทธศาสนา 

  

931 โรงเรียนด าเนินกิจกรรมด้านพุทธศาสนาประจ าปี เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
932 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   

933 
ชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านพุทธศาสนาของโรงเรียน เช่น ชุมชนมีส่วนร่วมท า
กิจกรรมทางโรงเรียน 

  

934 
โรงเรียนส่งเสริมการประกวดแข่งขัน กิจกรรมด้านพุทธศาสนา ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เช่น การประกวดนักเรียน ครู ผู้บริหาร
และโรงเรียน 

  

935 
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เช่น วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และอื่น ๆ 

  

936 
ผลงานและหลักฐานที่ปรากฏ (ลักษณะงานเป็นการส่งเสริม สนับสนุนกระทรวง
วัฒนธรรมในการด าเนินงานศาสนา ศิลปะ) 

  

937 คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม   

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคณุวุฒ ิ

แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญเพื่อการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ในการสัมภาษณ์เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการวิจัย  
 เรื่อง การวิเคราะห์บ่งชีเ้กณฑ์การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนมัธยมศกึษา 

 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 ดร.รัชชัยย์  ศรสุวรรณ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

2 ดร.นิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

3 ดร.ศรายุทธ  รัตนปัญญา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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แบบสอบถามผู้เชีย่วชาญเพือ่การวิจัย 

เรื่อง 
การวิเคราะหต์ัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
ค าชี้แจง   

จากข้อค้นพบ ตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน 
มัธยมศึกษาวัตถุประสงค์ เพื่อทราบผลการยืนยันความถูกต้องของตัวบ่งชี้ร่วมของเกณฑ์การประเมิน 
คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ ขอความกรุณา  
ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับข้อค้นพบดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 แบบแสดงความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและมีประโยชน์ โปรดท าเครื่องหมาย 
 ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
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ด้านการบริหารวิชาการ 

1. สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตร การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาและชุมชน 

        

2. มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ
บริบทของสถานศึกษา 

        

3. มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

        

4. มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐาน          
การเรียนรู ้
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5. มีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน             
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

        

6. มีแผนการจัดการเรียนรู้ของแหล่ง ฐานกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

        

7. มีหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การพุทธธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

        

8. มีหลักฐานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดโครงสร้างรายวิชา 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
มาตรฐาน มอก. 

        

9. การวางแผนการจัดการเรียนรู้และการวิเคราะห์ผู้เรียนที่สอดแทรกบูรณา
การคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

        

10. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น ป้ายนิเทศ เสียงตามสาย 
นิทรรศการในวันส าคัญ แนะน าการใช้ห้องสมุด กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด กิจกรรมวิชาการของโรงเรียน 

        

11. การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         
12. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         
13. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน          
14. การบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ การบริหารจิต

เจริญปัญญา การออม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอน 

        

15. ทุกกิจกรรมครูผู้สอนได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนการปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

        

16. การน าคนในชุมชน วิทยากร พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผู้รู้ศาสนามา
บรรยายและให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

        

17. การบูรณาการความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         
18. การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         
19. การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003) ครบทุกชนิด 

ในทะเบียนพรรณไม ้
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20. การศึกษาคุณและสุนทรียภาพพรรณไม้ที่ปลูกคุณที่เกิดแก่สรรพสัตว์      
คุณที่เกิดแก่คน คุณที่เกิดแก่สถานที่ศึกษา  

        

21. มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านสุขภาพโดยมีผู้เรียนเป็นส าคัญ         
22. มีวิทยากรรับผิดชอบฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

ที่สามารถอธิบายความได้อย่างถูกต้องชัดเจน  
        

23. รูปแบบวิธีด าเนินการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันภัยของโครงการ
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน       

        

24. บูรณาการงานกิจกรรมสภานักเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้          
25. บูรณาการกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันภัยในแผนการเรียนรู้          
26. ส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมมาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
        

27. จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาทั้งในการเรียนการสอน และ 
ในกิจกรรมการด ารงชีวิตประจ าวัน  

        

28. นิมนต์พระสงฆ์ หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสอนนักเรียน
สม่ าเสมอ  

        

29. จัดให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่วัด หรือที่ศาสนาสถานที่ใช้แหล่งเรียนรู้ประจ า
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  

        

30. มีการบูรณการการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติดในทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

        

31. มีการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโดยใช้กระบวนการลูกเสือ         
32. มีการเรียนการสอดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านอย่างต่อเนื่อง          
33. การบูรณาการโครงการธนาคารขยะ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้          
34. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ            

การเรียนรู ้
        

35. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง การใช้พลังงานอย่างประหยัด          
36. มีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องยานพาหนะที่มี ความปลอดภัยแก่

นักเรียนอย่างทั่วถึง  
        

37. มีครูภูมิปัญญาด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรม 
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38. มีการฝึกสอนการปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนของ
สถานศึกษา 

        

39. ครูมีการใช้แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตอย่างสม่ าเสมอ  

        

40. ผู้บริหาร ครู นักเรียนจัดท าโครงการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ5 ประการของโรงเรียนสุจริต  

        

41. ครูจัดกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  

        

42. การจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ
จริงโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

        

43. โรงเรียนมีการบูรณาการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดเป็นแนวคิดที่จะพัฒนาผลงาน
ใหม ่

        

44. โครงการครู D.A.R.E. สถานีต ารวจจ าลอง         
45. มีกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยสู่บ้านและชุมชน          
46. ผู้ดูแลและรับผิดชอบ ห้องหรืองานพยาบาลมีความรู้  ความเข้าใจ         

การพยาบาลเบื้องต้นหรืองานอนามัยโรงเรียนเป็นอย่างดีและจัดให้มี            
การเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย 

        

47. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิต การจัดหา การใช้              
การพัฒนาปรับปรุงสื่อ การสอน   

        

48. การท าทะเบียนพรรณไม้ตามแบบ อพ.สธ.          
49. การจัดท าระบบการจัดเก็บและสืบค้นตัวอย่างพรรณไม้ครบทุกชนิด                

ในทะเบียนพรรณไม้  
        

50. การท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์         
51. สถานศึกษาสนับสนุนและให้ความส าคัญในการใช้สื่อการเรียนการสอน

ในการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
        

52. สถานศึกษาสนับสนุนในเรื่องผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
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53. การส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อน ามาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

        

54. การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม ่

        

55. นวัตกรรมใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้เรียนหรือ
ข้อจ ากัดของสถานศึกษา 

        

56. กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมแสดงให้เห็น ความเชื่อมโยงสัมพันธ์
ระหว่างปัญหา แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่ใช้วิธีการพัฒนาและ
ผลส าเร็จที่พึงประสงค์ 

        

57. รายละเอียดที่แสดงถึงจุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของผลงานหนึ่งโรงเรียน 
หนึ่งนวัตกรรม 

        

58. มีการจัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย         
59. บริการสื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้และให้ค าปรึกษาและแลกเปลี่ยน         

องค์ความรู้การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

        

60. น า Computer และระบบ ICT มาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และหรือการบริหารจัดการ 

        

61. ระบบ ICT มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ         
62. มีสื่อสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลอย่างหลากหลายเพียงพอ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์

และสื่อ ICT 
        

63. การจัดข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัยและพัฒนาต่อเนื่อง
สามารถใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 

        

64. ห้องสมุดมีหนังสือและสื่อสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ครบถ้วน สอดคล้อง
กับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการได้แก่ หนังสือต ารา 
หนังสืออ้างอิง หนังสือส่งเสริมการอ่าน นวนิยาย วารสาร หนังสือพิมพ์ 
สื่อดิจิตอล โสตทัศนวัสดุ เป็นต้น ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

        

65. กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจโครงการธนาคาร
ขยะภายในและภายนอกสถานศึกษา 

        

66. สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         
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67. จัดท าแหล่งเรียนรู้ด้านสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน         
68. บันทึกข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ เช่น พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
        

69. สถานศึกษามีการจัดบริบทการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริม     
การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

        

70. สถานศึกษาจัดท าแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้  เกี่ยวกับ           
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        

71. มีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               
ของสถานศึกษาและมีแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ ฐานกิจกรรมการเรียนรู้           
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา และมีสภาพแวดล้อม                 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        

72. มีแหล่งเรียนรู้ หรือฐานเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
อุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 

        

73. การจัดแหล่งเรียนรู้กิจกรรมเกี่ยวกับการประกันภัย         
74. การจัดหาหนังสือเอกสารต ารา สื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย 

ไว้ในห้องสมุดหรือมุมการเรียนรู้ของโรงเรียนให้เหมาะสมสวยงาม              
มีบรรยากาศ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

        

75. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ในโครงการห้องเรียนสีขาว         
76. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้โครงการธนาคารขยะสู่ชุมชน         
77. จัดให้มีสหกรณ์ร้านค้าเพื่อเป็นแหล่งเรียนในโรงเรียน         
78. โรงเรียนมีการใช้ห้องเรียนสีเขียวในการเรียนการสอน และเป็น             

แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่ายและชุมชน 
        

79. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม                
ในโรงเรียน 

        

80. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา เช่น พระพุทธประจ าโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

        

81. การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและน าผลมาพัฒนานักเรียน         
82. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและใกล้ชิด ส่งผล

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น นักเรียน 
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มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตปลอดจากการ
ออกกลางคันระหวา่งเรียน และปลอดสารเสพติดรวมทั้งอบายมุขทั้งปวง 

83. ภาพความส าเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนได้รับ             
การพิทักษ์คุ้มครองและดูแลนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกัน               
ในการด ารงชีวิตและการปรับตัว นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองสังคม               
อย่างรอบด้าน 

        

84. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาช่วยเหลือและแก้ปัญหาผู้เรียน    
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

        

85. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้         
86.  มีการจัดกิจกรรมแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนให้สามารถ 

แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

        

87. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        

88. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง ชุมนุม ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

        

89. การเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนประเมินสุขภาพตนเองและบันทึก         
90. การตรวจสุขภาพนักเรียนโดยบุคลากรสาธารณสุข         
91. โรงเรียนมีกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนเฉพาะรายที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน

โดยการประสานงานขอค าปรึกษาจากเครือข่ายบุคลการสาธารณสุขหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

        

92. มีการสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้อง             
กับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

        

93. การบริการจัดการแนะแนวอาชีพและผลงานการแนะแนวอาชีพดีเด่น         
94. การจัดการสารสนเทศความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแนะแนว         
95. สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะหายาเสพติดอย่างน้อยภาคเรียนละ       

1 ครั้ง 
        

96. สถานศึกษามีระบบการค้นหานักเรียนส่งต่อให้หน่วยงานที่ดูแล
บ าบัดรักษาฟื้นฟู 
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97. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีแนวคิดแนวปฏิบัติสะท้อนวินัย            
เชิงบวกรวมถึงจัดอย่างเป็นระบบส่งผลต่อการดูแลที่มีประสิทธิภาพ 

        

98. สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลายและการน าผลการเรียนไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาหลักสูตร 

        

99. การสรุปรวบรวมผลการเรียนรู้ คัดแยกสาระส าคัญและจัดเป็นหมวดหมู่
เรียบเรียงสาระเป็นภาษาที่สื่อกระชับได้ใจความ 

        

100. มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 

        

101. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผลต่อนักเรียน
ผู้ปกครองที่ถูกต้องรวดเร็ว 

        

102. มีการประเมินผลการใช้แหล่ง ฐาน กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและมีการพัฒนาแหล่ง ฐาน 
กิจกรรม การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

        

103. มีการประเมินและรายงานผลการด า เนินงานของการส่ง เสริม
ประชาธิปไตยของสถานศึกษา 

        

104. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลนักเรียนตามคุณลักษณะ 5 
ประการ ของโรงเรียนสุจริตอย่างเป็นธรรม 

        

105. มีการประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและน าผลการประเมินมา
ใช้ในการวางแผนการพัฒนาต่อไป 

        

106. มีการประเมินโครงการ กิจกรรม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้น า แกนน านักเรียน 

        

107. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 

        

108. ประเมินความพึงพอใจของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการโรงเรียนสุจริต 

        

109. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา               
น าผลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

        

110. การประเมินและนิเทศภายใน ที่เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
การออม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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111. จัดท าแผนการนิเทศภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริต 

        

112. ด าเนินการนิเทศภายในตามปฏิทินโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและน าผล
การนิเทศมาวิเคราะห์ เพื่อร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต   

        

113. นักเรียนมีความสนใจเข้าใช้ห้องสมุดและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม               
การอ่านที่โรงเรียนจัดขึ้นสม่ าเสมอ  

        

114. นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือและสื่ออื่น ๆ และ
สามารถน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

        

115.นักเรียนมีความรู้ความสามารถเขียนรายงานบรรณานุกรม สรุป
สาระส าคัญและบันทึกการอ่าน 

        

116. นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ นักเรียน มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิใจในความเป็นไทย 

        

117. นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน หรือมีความสามารถพิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของสถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์  

        

118. นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านภาษา เทคโนโลยี คิดวิเคราะห์
ค้นคว้าหาข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        

119. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส และมีสุนทรียภาพ           
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

        

120. นักเรียนเป็นผู้ห่างไกลจากสารเสพติด ปัญหาทางเพศและอบายมุข          
ทั้งปวง  

        

121. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวได้ และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข         
122. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์          
123. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
        

124. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานและสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้     
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125. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการแข่งขันได้รับรางวัลดีเด่น
ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในระดับต่าง ๆ  

        

126. นักเรียนเคยได้รับการฝึกทักษะในเรื่องการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ 
การไม่รับประทานอาหารที่มีสารอันตราย การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ สารเสพติดรวมทั้งบุหรี่ การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย                
การหลีกเลี่ยงการพนัน การเที่ยวกลางคืน กิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่อง
เพศศึกษาและทักษะชีวิตของนักเรียน 

        

127. ผู้ เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

        

128. นักเรียนแกนน าที่มีความรู้ความเข้าใจ และอธิบายหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

        

129. นักเรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ 
หลักการและวิธีการสหกรณ์ 

        

130.  นัก เรียนมีความรู้ ความเข้ า ใจ  มีทักษะการท างานสอดคล้อง  
กับอุดมการณ์สหกรณ์ 

        

131. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง มอก. ที่ถูกต้อง สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

        

132.  นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย การใช้ภาษาอังกฤษ การใช้
คอมพิวเตอร ์

        

133. นักเรียนมีทักษะการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
มีการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา หรือแสวงหาค าตอบ 

        

134. นักเรียนสามารถสรุปผลการปฏิบัติการท าโครงงาน หรือการทดลองได้ 
และน าไปใช้หรือพัฒนาต่อยอด เป็นแนวคิดที่จะพัฒนาผลงานใหม่ 

        

135. ผลงานการด าเนินกิจกรรมก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านประกันภัย 

        

136. มีการอบรม พัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน และการถ่ายทอด
ประสบการณ์การท างานจากสภารุ่นพี่ 

        

137. มีผู้น านักเรียนส่งเสริมสุขภาพปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่         
138. การดูแลร่างกาย และการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ด ารงชีวิตอย่าง

เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม 
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139. มีศีล 5 เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต มีวินัย มีความรับผิดชอบ อดทน 
ขยัน หมั่นเพียรซื่อสัตย์ มีจิตใจ เมตตา กรุณา กตัญญูรู้คุณ 

        

140. รู้เท่ากัน มีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่างเริงเบิกบาน สามารถพึ่งตนเองแก้ไข
ปัญหาชีวิตและการท างานได้ด้วยสติปัญญา 

        

141. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์               
อยู่ในระดับสูง 

        

142. ผู้เรียนมีผลงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ และได้รับ                      
การเผยแพร่ในระดับชุมชน/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

        

143. เคยได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ทางด้านดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน       
ในภาครัฐและเอกชน  

        

การบริหารงานงบประมาณ 

1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขตการด าเนินงาน และมีผู้รับผิดชอบ
งานที่ชัดเจนมีการจัดท าแผนงาน 

        

2. โครงสร้างพัฒนาโครงการ กิจกรรม ที่มีการก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
แผนการด าเนินการ และการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนโดยจะต้องสอด
รับกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

        

3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีสอดคล้องกับ
เป้าหมายและนโยบายในการจัดการศึกษาตลอดจนสภาพของท้องถิ่นและ
สถานศึกษา 

        

4. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม         
5. มีแผนและปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณการปฏิบัติงานตามโครงการ/

กิจกรรมของโรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
        

6. มีนโยบายน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนใน
สถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

        

7. มีการจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอ         
8. มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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9. การจัดท าแผนต้องก าหนดหัวข้อของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยในแต่ละ
กิจกรรมต้องระบุผู้รับผิดชอบ/คณะท างานของกิจกรรมนั้น งบประมาณ 
ที่ใช้ระยะเวลาด าเนินการวิธีการวัดผล 

        

10. การจัดหาทุนและการบริหารจัดการเงินทุนในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

        

11. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความช่วยเหลือบุคคล ชุมชน องค์กร
ภาครัฐ และเอกชน 

        

12. มีการวางแผนงานการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมในอนาคต         
13. การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ

จ าเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียน 
        

14. โรงเรียนมีนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

        

15. โรงเรียนให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดท ากิจกรรมด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

        

16. การด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง         
17. การบริหารงานงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้         
18. ด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่น้อมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 
        

19. ด าเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

        

20. มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน
และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้   

        

21. บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุดโปร่งใสตรวจสอบได้ 

        

22. มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

        

23. สถานศึกษาสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย         
24. มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด         
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25. ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่าสอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงาน 

        

26. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนโดยใช้
เครื่องมือการตรวจสอบที่มีคุณภาพ 

        

27. มีการจัดท าบัญชีการใช้งบอย่างเป็นระบบเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

        

28. มีแผนติดตามควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน         
29. ติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่น้อม

น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 
        

30. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตาม              
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        

31. มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมัครใจและมีความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้ง             
ให้รับผิดชอบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียน 

        

32. มีการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้บุคลากรและ               
ผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนทราบ 

        

33. มีการจัดท าปฏิทินการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียน 

        

34. คณะกรรมการด าเนินการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม พร้อมให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ตามความเป็นจริง 

        

35. โรงเรียนมีมาตรการหรือระเบียบการเกี่ยวกับการตรวจสอบและทบทวน
ความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อเท่าที่จ าเป็น 

        

36. การรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

        

37. มีการรายงานสรุปผลค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

        

38. น าผลการติดตามมาพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ ขับเคลื่อน             
หลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
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39. มีการประเมินผลการด า เนินงาน และน าผลการประเมินมาใช้                  
เพื่อการวางแผนในการพัฒนาต่อไป 

        

40. น าผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        

41. ผลลัพธ์ด้านการเงิน และสมรรถนะการให้บริการ         
ด้านการบริหารงานบุคคล 

1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา         
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้น า         
3. ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบ                  

มีส่วนร่วม 
        

4. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา 

        

5. โครงสร้างการบริหารงานและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรก าหนดไว้ชัดเจน         
6. การจัดระบบการนิ เทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางานด า เนิน              

อย่างสม่ าเสมอ 
        

7. การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจจัดให้แก่บุคลากรทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม         
8. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่             

อย่างชัดเจน    
        

9. ผู้บริหารต้องถ่ายทอดนโยบาย แนวทาง กลยุทธ์ เป้าหมายของโครงการ
และกิจกรรมไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

        

10. ผู้บริหารต้องก าหนดอ านาจ หน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของ
บุคลากร 

        

11. ผู้บริหารมีการติดตามผลการด าเนินโครงงานและน าไปพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

        

12. ผู้บริหารมีการก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม         
13. ผู้บริหารประสานความช่วยเหลือและหรือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จากบุคลากร สถาบันหน่วยงานด้านการศึกษา 
        

14. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการภายใต้ข้อจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
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15. การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด าเนินอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง         
16. จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่                  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        

17. ติดตามผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริม             
การด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

        

18. น าผลการติดตามมาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินโครงการ กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรเพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        

19. ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน 

        

20. สถานศึกษามีหลักฐานชัดเจนในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี    
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงงานและกิจกรรม 

        

21. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองสม่ าเสมอและใช้กระบวนการวิจัย
พัฒนาการเรียนการสอน 

        

22. ครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ หรือสวัสดิการ 
อย่างทั่วถึง 

        

23. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติและได้รับรางวัลดีเด่นระดับต่าง ๆ 

        

24. มีครูผู้สอนมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ
และกิจกรรม 

        

25. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการและ
กิจกรรม 

        

26. ครูผู้สอนบูรณาการโครงการและกิจกรรมในทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้         
27. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร จิตวิทยาและพัฒนาการของ

นักเรียน 
        

28. ครูผู้สอนมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างดี         
29. บุคลากรสนับสนุนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี  และให้ความร่วมมือกับ

สถานศึกษา 
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30. บุคลากรสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา         
31. ครูผู้สอนมีความรับผิดชอบ ซื่อตรง อดทน สามัคคี ความเพียร เอื้ออาทร 

เมตตากรุณาและเกื้อหนุนกัน 
        

32. ครูผู้สอนมีผลงานทางด้านการวิจัย และน าผลของการวิจัยไปพัฒนา
ผู้เรียนอย่างได้ผล 

        

33. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทราบนโยบายที่เกี่ยวกับ
โครงการและกิจกรรม 

        

34. ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 

        

35. ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล 

        

36. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

        

37. มีครูแกนน าสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผล 

        

38. บุคลากรในสถานศึกษาสามารถเป็นวิทยากรอธิบายการใช้ประโยชน์        
จากแหล่ง ฐานกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน          
การเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

        

39. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิถีชีวิตสอดคล้องหลักพุทธธรรม                 
(มีศีล 5) มีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ 

        

40. คณะกรรมการด าเนินโครงการและกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาท และท าหน้าที่ตามบทบาทอย่างครบถ้วน 

        

41. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ              
แบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

        

42. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้ าที่ เต็ม เวลาและเต็ม
ความสามารถอุทิศตน เพื่อประโยชน์ของทางราชการและส่วนรวม 

        

43. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างหลากหลาย         
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44. ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจของ
นักเรียน 

        

45. บุคลากรสนับสนุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบ 

        

46. บุคลากรสนับสนุนมีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดี         
47. ครูผู้สอนมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียน         
48. ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ

หลากหลาย 
        

49. ครูผู้สอนมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

        

50. ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา
และเป็นแบบอย่าง ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

        

51. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามโครงการและกิจกรรม 

        

52. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเสี่ยง และกลุ่มพบโรคได้รับบริการ
ปรึกษาแนะน า ด้านสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุข 

        

53. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
เพื่อส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

        

54.ผู้บริหารประสานความช่วยเหลือและได้รับการดูแลจากผู้อุปถัมภ์               
(ในชุมชน หรือหน่วยงานหรือบุคคล หรือองค์กรภายนอกชุมชน ฯลฯ)  

        

55. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนมีการประเมิน
สุขภาพ  

        

ด้านการบริหารงานทั่วไป 

1. จัดห้องสมุดขนาด 2-4 ห้องเรียนขึ้นไป หรือเป็นอาคารเอกเทศ และตั้งอยู่
ศูนย์กลางของโรงเรียนสะดวกต่อการเข้าใช้ 

        

2. มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน สะอาด สดชื่น ไม่มีมุมอับ มีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการอ่านหนังสือสะดวกต่อการใช้บริการใช้ครุภัณฑ์ห้องสมุด               
ที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ 
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3. มีการออกแบบ ตกแต่งห้องสวยงาม ทันสมัย ดึงดูดการเข้าใช้บริการ               
มีการจัดแบ่งพื้นที่ โดยค านึงถึงการให้บริการการจัดกิจกรรม และ            
การปฏิบัติงานอีกทั้งสามารถรองรับ การเพิ่มขึ้นของทรัพยากรห้องสมุด        
และการขยายบริการในอนาคต 

        

4. อาคารสถานที่ทุกแห่ง มีความสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะมั่นคง
แข็งแรงเหมาะสมแก่การท ากิจกรรม 

        

5. การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนสงบ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น     
ปลอดอบายมุข 

        

6. การจัดสถานที่ มุมกิจกรรมหรือมุมประสบการณ์ที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม การออม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใน
ห้องเรียนและจัดจุดเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสูงสุด 

        

7. จัดบรรยากาศให้โรงเรียนมีความอบอุ่น น่าอยู่ น่าเรียนเหมือนบ้าน         
8. การก าหนดพื้นที่และการส ารวจพรรณไม้ การก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา         
9. การจัดท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้เฉพาะพื้นที่การจัดท าผังพรรณไม้

รวมทั้งโรงเรียน   
        

10. การดูแล และรักษาห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบ  

        

11. มีห้อง สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมของสภานักเรียน         
12. สถานศึกษามีมาตรฐานในการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ 
        

13. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอ เหมาะสมกับการใช้งาน         
14. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้และ

เป็นแหล่งเรียนรู ้
        

15. มีสถานที่และอุปกรณ์ออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการที่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและปลอดภัย 

        

16. บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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17. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอาคาร สถานที่ ให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        

18. จัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียนและประจ าห้องเรียน
เหมาะสม 

        

19. มีป้ายนิเทศ ป้ายคติธรรม ค าขวัญคุณธรรม จริยธรรมโดยทั่วไปในบริเวณ
โรงเรียน 

        

20. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังพื้นที่ต่าง ๆ ในสถานศึกษา         
21. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากพื้นที่ เสี่ยง จัดเวที

กิ จกรรม กิจกรรมจิตอาสา ผู้ บ า เพ็ญประโยชน์  และลานกีฬา 
ต้านยาเสพติด  

        

22. สถานศึกษาจัดห้องแนะแนวเป็นสัดส่วน และห้องที่ปรึกษาชัดเจน         
23. มีการบ ารุงรักษาสภาพถนนให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ         
24. จัดสถานที่จอดรถที่เป็นระเบียบและปลอดภัย         
25. ส ารวจและวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
        

26. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และ
เอื้อต่อการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

        

27. โรงเรียนมีอาคารที่มีการออกแบบและอุปกรณ์ที่ เอื้อตามหลักของ               
การประหยัดพลังงาน 

        

28. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในต าแหน่งและขนาดของห้องที่เหมาะสม         
29. มีร่มเงาของพรรณไม้ หรือมีวัสดุป้องกันความร้อน เช่น ม่าน ระเบียง 

ชายคา ฯลฯ เพื่อช่วยลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ห้องที่มี             
การปรับอากาศ 

        

30. มีการดูแลบ ารุงรักษา เครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้             
อย่างมีประสิทธิภาพ 

        

31.  มีการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ ในสภาพที่ ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

        

32. โรงเรียนมีระบบตรวจสอบการรั่วไหลของน้ า         
33. มีการติดตั้งถังดักไขมัน เพื่อดักไขมันของน้ าทิ้งจากโรงครัวโรงอาหาร         
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34. โรงเรียนมีการปลูกพันธุ์ไม้ เพื่อช่วยดูดซับสารพิษ และเป็นแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน 

        

35. โรงเรียนมีพื้นที่หรืออาคารจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ที่รอใช้หรือไม่ได้ใช้เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

        

36. ห้องพยาบาลมีอุปกรณ์ประกอบเหมาะสมปลอดภัย สะอาด อบอุ่น 
รวมถึงยาเพียงพอ ไม่หมดอายุมีความเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
สุขภาพอนามัย 

        

37. ห้องสุขา มีจ านวนเพียงพอเหมาะสมสอดคล้องกับระดับของนักเรียนถูก
สุขลักษณะสะอาดปราศจากกลิ่นและปลอดภัย 

        

38. พื้นผนัง เพดาน อ่างล้างมือก๊อกน้ า กระจก ถังรองรับมูลฝอย โถส้วม ที่กด
โถส้วม โถปัสสาวะ ที่กดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรกอยู่ในสภาพดีใช้
งานได้ 

        

39. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่วแตกหรือช ารุด มีการระบาย
อากาศดีและไม่มีกลิ่นเหม็น 

        

40. จัดให้มีส้วมนั่งราบส าหรับผู้พิการผู้สูงวัยหญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไป
อย่างน้อยหนึ่งที ่

        

41. ประตูที่จับเปิด ปิด และที่ล็อกด้านในสะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได ้         
42. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ         
43. สถานศึกษาการด าเนินงานห้องเรียนสีขาวให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน         
44. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ครบถ้วนเพียงพอ และใช้ประโยชน์

คุ้มค่า 
        

45. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้อาคารสถานที่และรายงานผลต่อ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

        

46. สถานศึกษาการด าเนินงานห้องเรียนสีขาวให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน         
47. สถานศึกษาต้องก าหนดแนวทาง กลยุทธ์การด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง และ

เป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบาย 
        

48. มีข้อตกลง และแนวปฏิบัติร่วมกันในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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49. ก าหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก วัสดุปลูก การหาต าแหน่งต้นไม้ การติด
ป้ายรหัส ประจ าต้น 

        

50. มีระเบียบ ข้อบังคับ ธรรมนูญว่าด้วยสภานักเรียนของโรงเรียน         
51. มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน         
52. มีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนเป็นไปตามระเบียบ 

ข้อบังคับ ธรรมนูญว่าด้วยสภานักเรียนของโรงเรียน 
        

53. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ธรรมนูญว่าด้วยสภานักเรียนของโรงเรียน 

        

54. มีคู่มือการด าเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียนตามแนวทางการ
ด าเนินงานของ สพฐ. 

        

55. มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล น าผลที่ได้รับมาวางแผนพัฒนา
กิจกรรม 

        

56. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน         
57. โรงเรียนมีมาตรการและการด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

และบุหรี่ในโรงเรียน 
        

58. งดการจัดจ าหน่าย หรือบริการอาหาร อาหารว่าง ขนม ที่มีผลเสีย          
ต่อสุขภาพ 

        

59. น าผลการติดตามมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
สาธารณประโยชน์ ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        

60. มีบันทึกการประชุมคณะกรรมการชัดเจน         
61. ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็นของสิ่งที่จะ

พัฒนาได้ชัดเจน มีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
        

62. เสนอนวัตกรรมการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการในการ
ออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาและสอดคล้องกับ
ความต้องการของ สถานศึกษาและชุมชน 

        

63. ก าหนดจุดประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงานได้ชัดเจน เป็น
รูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของสถานศึกษา และชุมชน 
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64. ออกแบบนวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมาย ทุกกิจกรรม 
มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีความคิดสร้างสรรค์ 

        

65. สถานศึกษาต้องก าหนดนโยบายในการต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา
ให้ชัดเจน 

        

66. การบริหารจัดการทุกระบบมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแสดงผล                
เชิงคุณภาพด้านต่าง ๆ อย่างสอดคล้องกับการสนับสนุนด้านปัจจัย 

        

67. สถานศึกษาจะต้องก าหนดโครงสร้างองค์กร เพ่ือการต้านยาเสพติด         
68. มีการประชุมผู้ร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ และบันทึกผล การด าเนินงานและ

การวัดผลที่ชัดเจน 
        

69. สถานศึกษามีการจัดท าแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา         
70. ก ากับดูแลให้นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนที่เข้ามาในสถานศึกษาถือปฏิบัติ

โดยเคร่งครัด 
        

71. ส ารวจและวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

        

72. วิเคราะห์สภาพชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน การด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต 

        

73. ก าหนดแผนงาน โครงการ ที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

        

74. โรงเรียนมีมาตรการในการก าหนดเวลา เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ         
75. มีการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า         
76. โรงเรียนมีมาตรการการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด         
77. โรงเรียนมีมาตรหรือก าหนดเวลาในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ    

การใช้น้ าอย่างสม่ าเสมอ 
        

78. โรงเรียนมีมาตรการการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของสัตว์ที่เป็น
พาหนะน าโรค 

        

79. โรงเรียนมีมาตรการและควบคุมดูแลไม่ให้มีสุนัขจรจัดเข้ามาอาศัย                
ในโรงเรียน 

        

80. ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานและปฏิบัติงานห้องสมุด         
81. ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการจัดการฐานข้อมูลและสืบค้นสารสนเทศ         
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82. ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

        

83. เปิดบริการทั้งวัน ในวันที่มีการเรียนการสอนทั้งก่อนเรียนและหลัง             
เลิกเรียน ขยายเวลาเปิดบริการในช่วงเย็น หรือวันหยุด 

        

84. วิเคราะห์และจัดแบ่งหมวดหมู่หนังสือตามเนื้อหาวิชาด้วยระบบ
มาตรฐานสากล 

        

85. อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าอาคารมีปริมาณเพียงพอ     
รอบบริเวณอยู่ในสภาพดี สะอาด และปลอดภัย 

        

86. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัยและมีระบบป้องกัน
อันตราย 

        

87. สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริการชุมชน         
88. การดูแล วัสดุ อุปกรณ์ และรักษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีความ 

ร่มรื่นน่าอยู่   
        

89. การให้บริการอาคาร สถานที่แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนเขตพื้นที่การศึกษา 
และหน่วยงานอื่น ๆ 

        

90. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

        

91. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการด าเนินงานแนะแนวอาชีพ         
92. ห้องเรียนปกติแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการมีสื่ออุปกรณ์เครื่องมือ 

เครื่องใช้มีความเหมาะสมตรงตามจุดประสงค์ของห้องหรือแหล่งเรียนรู้
นั้น ๆ 

        

93. ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้สื่ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงมี
ร่องรอยการใช้ และใช้อย่างคุ้มค่า 

        

94. ระบบการให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
โดยส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพภายใต้ข้อจ ากัดด้านปัจจัย
สนับสนุน 

        

95. มีมาตรการในการดูแลซ่อมบ ารุงและมีแนวทางเพิ่มขีดความสามารถ            
ในการให้บริการ 
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96. กระดาษช าระ สบู่ล้างมือเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
หรือสายฉีดน้ าช าระที่สะอาดอยู่ในสภาพดี ใช้งานได ้

        

97. การส่งเสริมให้มีการใช้ระบบการขนส่งสาธารณะหรือยานพาหนะชนิด 
อื่น ๆ ที่มีความปลอดภัย 

        

98. น้ าใช้สะอาดเพียงพอ และไม่มีลูกน้ ายุง ภาชนะเก็บกักน้ าขัน ตักน้ าสะอาด
อยู่ในสภาพด ี

        

99. จัดให้มีการท าความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจ า         
100. มีการวางผังถนน จัดเส้นทางการจราจร ทางข้ามถนนที่สะดวกและ

ปลอดภัยภายในสถานศึกษา 
        

101. การส่งเสริมสุขภาพจิต เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพ         
102. โรงเรียนได้ก าหนดและสร้างระบบการคัดแยกเศษอาหารออกจาก

ภาชนะที่จะล้างทุกครั้ง 
        

103. การจัดข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัยและพัฒนา
ต่อเนื่องสามารถใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 

        

104. การส ารวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

        

105. ผู้ปกครอง ชุมชน สมาคม ชมรม หรือองค์กรที่ให้การสนับสนุน
สถานศึกษา 

        

106. สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ร่วมกัน 

        

107. การด าเนินโครงการ กิจกรรมใช้หลักการบริหารการจัดการแบบมี            
ส่วนร่วม และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 

        

108. การบริหารภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองเด็ก อย่างเป็น
ระบบและมีความยั่งยืน 

        

109. มีการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้ปกครอง หรือคนในชุมชนมาร่วมคิดร่วม
วางแผนในการพัฒนาชุมชน ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
การออมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
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110. มีการสร้างเครือข่ายขยายผลด้านการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม            
สู่สถานศึกษาอื่น ๆ 

        

111. มีการจัดประชุมหรือเวทีธรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นการดูแล 
สอดส่องและส่งเสริมบุตรหลาน เยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 

        

112. จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอื่น ๆ 
เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

        

113. กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยนักเรียน 
ครู ผู้ปกครองชุมชน มีส่วนรวม 

        

114. ให้ความรวมมือในการด าเนินกิจกรรมประชาธิปไตยกับชุมชน องค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

        

115. มีเครือข่ายและข้อตกลงการท างานร่วมกันระหว่างสภานักเรียน ชุมชน 
องค์กรภาครัฐ และเอกชน 

        

116. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนใน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

        

117. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน 

        

118. ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน 

        

119. ผู้ เ รี ยนมีส่ วนร่ วมในการแก้ปัญหา พัฒนาสถานศึกษาชุมชน 
ด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

        

120. ขยายผลการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่ภายนอกสถานศึกษา 

        

121. ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเห็นคุณค่า ยอมรับและให้ความร่วมมือ   
ในการขยายผล การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ภายนอกสถานศึกษา 

        

122. ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นได้ใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนการดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
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123. สามารถบริหารจัดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ จน
สามารถพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้อย่างน้อย 
1 แห่ง 

        

124. ชุมชนเสียสละก าลังกายในการจัดสถานที่ ร่วมบริจาคสิ่งของ เงินสมทบ
การจัดกิจกรรม 

        

125. ชุมชนมีตัวแทนร่วมจัดกิจกรรมและมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

        

126. โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และได้รับความร่วมมือ
จากผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง (บ้าน วัด ราชการ) 

        

127. โครงการต ารวจประสานโรงเรียน 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน         
128. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานศึกษา         
129. เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน            

กับหน่วยงานอื่น ๆ ภาครัฐและเอกชน 
        

130. สถานศึกษามีเครือข่ายภายใน ภายนอกสถานศึกษา         
131. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายภายในหรือภายนอกสถานศึกษา         
132. โรงเรียนและชุมชนร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆของโครงการโรงเรียนสุจริต

ด้วยความสมัครใจ 
        

133. มีการประสานงานและบูรณาการ การท างานการอนุรักษ์มรดกไทย
ร่วมกัน 

        

134. ชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านพุทธศาสนาของโรงเรียน         
135. โรงเรียนส่งเสริมการประกวดแข่งขัน กิจกรรมด้านพุทธศาสนา              

ทั้งภายในและภายนอก 
        

136. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายภายในหรือภายนอกสถานศึกษา         
137. การมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน               

ของนักเรียน 
        

138. จัดการประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้แทนชุมชนอย่างต่อเนื่อง         
139. บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์

สูงสุดโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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140. จัดโครงการ กิจกรรมค่ายคุณธรรม ท าบุญวันพระ กิจกรรมวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา 

        

141. โครงการ กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งนักเรียนเป็นผู้ริเริ่มด้วยการน า
หลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริงและมีความยั่งยืน 

        

142. มีการเลือกตั้งตัวแทนนักเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ
ประชาธิปไตยและประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ 

        

143. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ธรรมนูญว่าด้วยสภานักเรียนของโรงเรียน 

        

144. สภานักเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยตามวิถี
ประชาธิปไตย 3 ประการ คารวะธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม 

        

145. กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหากระบวนการที่แสดงถึงการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การส่งเสริมสิทธิเด็ก           
การส่งเสริมความเป็นประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก  
การส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งระดับโรงเรียนท้องถิ่นหรือระดับชาติ 
หลักธรรมาภิบาล มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 

        

146. โครงการส่งเสริมสุขภาพมีการนิเทศ ติดตามโดยระบบของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่องมีสรุปผลการนิเทศและมีการน าผลการนิเทศไปใช้ 
พัฒนางาน 

        

147. มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

        

148. กิจกรรมการลด การใช้ซ้ า และคัดแยกน ากลับมาใช้ประโยชน์ตาม          
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

        

149. กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน 

        

150. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอน มีกิจกรรมการปฏิบัติ
ปรากฏชัดเจน มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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151. วัตถุประสงค์เป้าหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
สามารถตรวจสอบได้ 

        

152. ประโยชน์และการเป็นแบบอย่างของโครงการพระราชด าริ/กิจกรรม            
ที่เกี่ยวกับการเทิดทูนชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

        

153. การส่งเสริมสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน         
154. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพ การออกก าลังกาย กีฬา 

ส าหรับนักเรียน 
        

155. มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE         
156. มีการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุขแก้ปัญหา  

พัฒนา EQ” 
        

157. โครงการรณรงค์วันส าคัญต่อต้านยาเสพติด         
158. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด         
159. สถานศึกษาเน้นให้นักเรียนสามารถพัฒนาป้องกัน และแก้ไขตนเอง              

ให้ปลอดจากยาเสพติด 
        

160. สถานศึกษาด าเนินงานด้านการให้ค าปรึกษา และจิตสังคมบ าบัด                
ในสถานศึกษา 

        

161. สถานศึกษาจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม         
162. โครงการสารวัตรนักเรียน นักศึกษา ป.ป.ส.         
163. สถานศึกษามีการจัดตั้ง “ชมรมที่มีกิจกรรมสอดคล้องกับการต่อต้าน  

สิ่งเสพติด” 
        

164. กิจกรรมการผลิตทุกกิจกรรมต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอื้อ                
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

        

165. สถานศึกษามีการจัดตั้งชมรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน         
166. กิจกรรมบ้านหลังเรียน เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา         
167. สถานศึกษาจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล         
168. การปลูกฝังและสร้างจิตส านึกกับสมาชิกด้านสาธารณประโยชน์ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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169. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับ
ธนาคารขยะรีไซเคิล 

        

170. สถานศึกษาสร้างจิตส านึก และพฤติกรรมของนักเรียนในการคัดแยะ
ขยะ และการรักษาสิ่ งแวดล้อม และการรักษาความปลอดภัย  
ความเป็นระเบียบของโรงเรียน 

        

171. สถานศึกษามีนักเรียนแกนน าด้านพลังงาน         
172. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง          

กับพลังงาน 
        

173. สถานศึกษามีกระบวนการคัดเลือกยานพาหนะที่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนใช้พาหนะที่ปลอดภัย 

        

174. สถานศึกษามีโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานทดแทน หรือด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

        

175. สถานศึกษาจัดตั้งชมรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายใน
สถานศึกษา 

        

176. ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ กิจกรรมที่แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี การท านุบ ารุงด้านศาสนกิจ และการร่วมมือร่วมใจ เสียสละ             
เพื่อความมั่นคงของประเทศ 

        

177. ด าเนินโครงการดนตรีไทย หรือการแสดงและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง         
178 . การด าเนินงานโครงการดนตรีไทยหรือการแสดงและกิจกรรม 

การอนุรักษ์มรดกไทย มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
        

179. โรงเรียนด าเนินกิจกรรมด้านพุทธศาสนาประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าภาคเรียน ประจ าปี อย่างต่อเนื่อง 

        

180 . โรงเรียนส่งเสริมการประกวดแข่งขัน กิจกรรมด้านพุทธศาสนา               
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จนประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

        

181. โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง         
182. จัดโครงการ กิจกรรมนักเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม การออม และ

การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
        

183 . จัดกิจกรรมสหกรณ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน สังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

        



 317 

 

ตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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184. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากรอื่น ๆ และนักเรียน ในด้านการจัดการขยะตามแนวคิด  
1A 3Rs ได้แก่  หลีกเลี่ยงหรือ (Avoid) ลด (Reduce) การใช้วัสดุ
สิ้น เปลือง และการใช้ซ้ า  (Reuse) วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้ ง 
การจัดการขยะ แปรสภาพ โดยผ่านกระบวนการและน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) 

        

185. โรงเรียนจัดโครงการเรียนและสอบธรรมศึกษาเป็นประจ าทุกปี         
186. จัดกิจกรรม นิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน           

มีวินัยและมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข และลดอุบัติเหตุจากการใช้
รถใช้ถนน 

        

187. สร้างเครือข่ายการบริการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต 

        

188. มีการอบรม/พัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน และการถ่ายทอด
ประสบการณ์การท างานจากสภารุ่นพี่ 

        

189. กระบวนการส่งเสริมและการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่
ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

        

190. ส่งเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธศาสนาอย่างเห็นคุณค่ารู้เข้าใจเหตุผล
ในโอกาสส าคัญอย่างต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิต 

        

191. รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบ อย่างน้อยปีการศึกษาละ    
1 ครั้ง 

        

192. รายงานสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตามผังพรรณไม ้         
193. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและเป็นไปตาม

จุดประสงค์ทุกจุดประสงค์โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 
        

194. ผลส าเร็จ ความยั่งยืนการด าเนินโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับขยะ         
195. สถานศึกษารายงานผลการแนะแนวการประกอบอาชีพ         
196. มีการเก็บข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดกับนักเรียนของสถานศึกษา

อย่างสม่ าเสมอ 
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การจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ความคิดเห็น 
เหมาะสม เป็นไปได้ ถูกต้อง มีประโยชน์ 

เห
มา

ะส
ม 

ไม่
เห

มา
ะส

ม 

ได
 ้

ไม่
ได

้ 

ใช
่ 

ไม่
ใช

่ 

มี ไม่
มี 

197. มีการแสดงสถิติหน่วยการใช้ไฟฟ้า และค่าไฟฟ้า  เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความตระหนัก ในพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในแต่ละ
อาคาร ห้อง 

        

198. มีการแสดงสถิติหรือปริมาณการใช้น้ ารายเดือน รายปี เพื่อสร้างความ
ตื่นตัวในการประหยัดน้ า 

        

199.  มีผลงานโครงการพระราชด าริและผลงานที่แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ท านุบ ารุงศาสนาและเสียสละเพื่อความมั่นคงของประเทศ 

        

200. ผลงานเกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการของนักเรียนได้รับการยอมรับจาก
ผู้เกี่ยวข้องและชุมชน 

        

201. ได้รับการยกย่องชมเชยจากองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ         
202. มีจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคันน้อยไม่เกินร้อยละ 3         
203. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ 5 

ประการของโรงเรียนสุจริต 
        

204. การสรุปรวบรวมผลการเรียนรู้ คัดแยกสาระส าคัญ จัดเป็นหมวดหมู่
เรียบเรียงสาระเป็นภาษาที่สื่อกระชับได้ใจความ 

        

205. สรุปผลการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประโยชน์แท้                   
แก่มหาชน 

        

206. มีการประเมินและรายงานผลการด า เนินงานของการส่ง เสริม
ประชาธิปไตย 

        

207. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในสถานศึกษา และผลการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา 

        

208. รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบ อย่างน้อยปีการศึกษาละ             
1 ครั้ง 

        

209. การจัดแสดงผลงานนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพวาด นิทรรศการ 
ป้ายนิเทศและแสดงทางเว็บไซต ์

        

210. ผู้เรียนมีผลงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ และได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชุมชน/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

        

211. มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียน         
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212. มีกระบวนการรับสมัครตัวแทนนักเรียน มีการรณรงค์หาเสียงของ
ผู้สมัคร 

        

213. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานผ่านสื่อที่หลากหลาย         
214. จัดแสดง เผยแพร่ ประกวด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนที่เกิด

จากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        

215. มีเครือข่ายการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
216. เป็นสถานศึกษาแกนน าของเครือข่ายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
        

217. มีการถ่ายทอดความรู้และจัดแสดงเผยแพร่ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
สู่ชุมชน 

        

218. กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจโครงการธนาคาร
ขยะภายในและภายนอกสถานศึกษา 

        

219. สถานศึกษาขยายผลด้านความรู้ เรื่อง การประหยัดพลังงานสู่ชุมชน         
220. มีการเผยแพร่ความรู้เรื่อง มอก. ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย         
221. มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่มีการน าไปใช้ทั้งในและนอกโรงเรียน /

หน่วยงาน 
        

222. สร้างเครือข่ายการบริการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต 

        

223. โรงเรียนมีการจัดท าโครงการ กิจกรรมสื่อสาร รณรงค์เพื่อให้ความรู้
และปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และครูบุคลากรอื่น ๆ และนักเรียนใน
โรงเรียน 

        

224. โรงเรียนจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานดีเด่นของโรงเรียนทั้งภายใน                
และภายนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย เช่น ป้ายนิเทศภายในโรงเรียน 
นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

        

225. มีการถ่ายทอดกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน 
สู่ชุมชนและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลุ่มหรือชมรมทางสื่อต่าง ๆ 

        

226. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ การแนะแนวอาชีพ         
227. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานความส าเร็จที่เกิดจากการด าเนินงาน

โครงการโรงเรียนสุจริต 
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ตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ความคิดเห็น 
เหมาะสม เป็นไปได้ ถูกต้อง มีประโยชน์ 
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228. ด าเนินโครงการดนตรีไทย หรือการแสดงและกิจกรรมอนุรักษ์              
มรดกไทย มีผลงานเกิดประโยชน์ต่อประชากรในวัยศึกษาชุมชน สังคม             
และประเทศ 

        

229. ผลงานโครงการพระราชด าริ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเทิดทูนชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ ได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

        

230. การถ่ายทอดความรู้โดยการบรรยาย เช่น การสนทนาเสวนา สัมมนา 
อภิปราย 

        

231. จัดกิจกรรม / นิทรรศการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีวินัยและมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขและลดอุบัติ เหตุจาก                  
การใช้รถใช้ถนน 

        

232. โรงเรียนจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานดีเด่นของโรงเรียนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย เช่น ป้ายนิเทศภายในโรงเรียน 
นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

        

233. ด าเนินงานดนตรีไทยหรือการแสดงและการอนุรักษ์มรดกไทย                    
เป็นที่ยอมรับของประชาชน ชุมชน ผู้น าชุมชน เครือข่ายและบุคคล
ทั่วไป 

        

 
ตอนที่ 2 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหส์ัมภาษณเ์พื่อการวิจัย 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ในการสัมภาษณ์เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการวิจัย  
เรื่อง การวเิคราะห์บ่งชีเ้กณฑ์การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนมัธยมศกึษา 

 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นางอังคณา  ปานประเสริฐ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากน้ าปราณวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10           

2 ดร.สามารถ  รอดส าราญ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย        
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                      

3 นางอมรรัตน์  โพธิตะปะนะ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ2 (สุวรรณสุทธาราม) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1           

4 ดร.สายฝน  ภาณุมาศ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา              
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                    

5 ดร.นุชนาถ  สอนสง 
รองผู้อ านวยการ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                

6 ดร.เลิศฤทธิ์  เรือนละหงส์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม    
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37                            

7 นายสิทธิพร  บ าเพ็ญเพียร 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30               
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั 

 

เรื่อง 
 

การวิเคราะหต์ัวบ่งชี้ร่วมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

เครื่องมือวิจัย  : แบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาประกอบการวิจัย    
เรื่อง การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ร่วมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษา 
 
ค าชี้แจง 

1. การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่สอดคล้องกับ 
ตัวบ่งชี้ร่วมของการด าเนินการวิจัย เรื่อง  การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ร่วมเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
การจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา 

2. ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยเสรี  ได้แก ่ผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 5 คน 

3. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  ครั้งนี้  จะเป็นความลับ ไม่มีผลกระทบต่อผู้สัมภาษณ์ 
แต่ประการใด และจะน าไปใช้เฉพาะการวิจัยเท่านั้น 

 
 
 

นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล 

นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  ................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง ................................................................................................................................................ 
ชื่อผู้สัมภาษณ ์   นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล 

วัน/เดือน/ปีทีส่ัมภาษณ์ ........................................................................................................................ 
สถานทีส่ัมภาษณ์ .................................................................................................................................. 

 

1. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม ด้านวิชาการเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม ด้านงบประมาณเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม ด้านบุคคลเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม ด้านบริหารทั่วไปเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้ให้ข้อมูล 

(...................................................................) 
ต าแหน่ง ...................................................................



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหส์ัมภาษณเ์พื่อการวิจัย 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ในการสัมภาษณ์เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการวิจัย  
 เรื่อง การวิเคราะห์บ่งชีเ้กณฑ์การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนมัธยมศกึษา 

 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นางอังคณา  ปานประเสริฐ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากน้ าปราณวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10           

2 นางอมรรัตน์  โพธิตะปะนะ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1           

3 ดร.นุชนาถ  สอนสง 
รองผู้อ านวยการ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม       
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                

4 ดร.เลิศฤทธิ์  เรือนละหงส์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม    
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37                            

5 นายสิทธิพร  บ าเพ็ญเพียร 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30               
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

เรื่อง 
 

การวิเคราะหต์ัวบ่งชี้ร่วมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

ค าชี้แจง 

จากข้อค้นพบ  แนวทางการพัฒนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา  วัตถุประสงค์ เพื่อทราบผล 
การยืนยันความถูกต้องของแนวทางการพัฒนางานโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ร่วม   
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ขอความกรุณาท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับข้อค้นพบ ดังนี ้

ตอนที่ 1 แบบแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนางานโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอดคล้อง
กับตัวบ่งช้ีร่วมด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และมีประโยชน ์ โปรดท าเครื่องหมาย  

√  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 

ตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ความคิดเหน็ 

เหมาะสม เป็นไปได้ ถูกต้อง มีประโยชน์ 
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1. การบริหารงานวิชาการ 
1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการ  

เรียนรู ้
        

    1.2 ส่งเสริมการบูรณาการและกระบวนการจัดการเรียนรู ้         
    1.3 ส่งเสริมการใช้สื่อการสอนและเทคโนโลย ี         
    1.4 ส่งเสรมิการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา          
    1.5 ส่งเสรมิและสนับสนนุงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ 
         นักเรียน  

        

    1.6 ปรับปรุงประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล         
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ตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ความคิดเหน็ 

เหมาะสม เป็นไปได้ ถูกต้อง มีประโยชน์ 
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    1.7 จัดระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม          
    1.8 ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อผู้เรียน         
2. การบริหารงานงบประมาณ 
     2.1 จัดระบบการวางแผนงบประมาณ          
     2.2 การด าเนินงานใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
          ประจ าป ี

        

     2.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบก ากับติดตามงบประมาณ         
     2.4 การสรุปผลการใช้งบประมาณ          
3. การบริหารงานบุคคล   
     3.1 ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา         
     3.2 ส่งเสรมิและพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
     3.3 ก ากับติดตามการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของข้าราชการคร ู
          และบคุลากรทางการศึกษา 

        

    3.4 ส่งเสรมิและสนับสนนุการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูและ 
         บุคลากรทางการศึกษา 

        

4. การบริหารงานทั่วไป 
     4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการอาคารสถานที่         

4.2 จัดระบบการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบข้อตกลงและ 
           เงื่อนไขความส าเร็จ  

        

     4.3 สนับสนุนการบริการเพื่ออ านวยความสะดวก          
4.4 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารงานทั่วไป         

     4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกิจการนักเรียน         
     4.6 การสรุปผลการด าเนินงาน 
     4.7 ส่งเสรมิให้มีการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์         
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ตอนที่ 2 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล 
วัน เดือน ปี เกิด 2 กุมภาพันธ ์2510 
สถานทีเ่กิด จังหวัดนครปฐม 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2533     ส าเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)   

    วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครนูครปฐม  
    จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2552     ส าเร็จการศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)   
    สาขาการบริหารการศึกษา   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
พ.ศ. 2557     ศึกษาต่อระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
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    วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
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