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คํานํา 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการวิจัย     

และพัฒนานวัตกรรมแลกเปา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยไดดําเนินการวิจัยเรื่อง          

การยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  ของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ซึ่งเกิดจากท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง)  ในฐานะหนวยงานทางการศึกษา  มีหนาท่ีในการกํากับ ดูแล ติดตามและ

ประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง  ไดเล็งเห็น

ความสําคัญของกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา    

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาดวยรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม  และใหสามารถนําไปใชใหเกิด

ประโยชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน  เปาหมายสุดทาย  คือ  นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษามากข้ึน  ไดศึกษาตอ

ในระดับท่ีสูงข้ึน  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  ไดเติบโตอยางมีคุณภาพ  มีศักยภาพ  เปนทรัพยากรมนุษยท่ีสมบูรณ

ท้ังรางกาย  สติปญญา  มีคุณธรรมและจริยธรรม  จากการสรางการมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  และมีความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานรวมกันของผูบริหารสถานศึกษา  ครู  คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูปกครองและชุมชน   
 

ขอขอบคุณ  ผูบริหารโรงเรียน  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูปกครองและ

โดยเฉพาะนักเรียนทุกคนของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้   ทําใหการดําเนินงานเปนไปตาม

วัตถุประสงคและบรรลุผลเปนอยางดียิ่ง 

 

 

            คณะทํางาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 
 

สารบัญ 

 

 หนา 

คํานํา.................................................................................................................................................. ก 

สารบัญ.............................................................................................................................................. ข 

สารบัญตาราง.................................................................................................................................... ง 

สารบัญภาพ....................................................................................................................................... ฉ 

บทสรุปผูบริหาร ช 

บทท่ี 1  บทนํา 1 

       ความเปนมาและความสําคัญของปญหา............................................................................. 1 

       วัตถุประสงคของการวิจัย.................................................................................................... 3 

       กรอบแนวคิดของการวิจัย................................................................................................... 4 

           ขอบเขตของการวิจัย........................................................................................................... 6 

       นิยามศัพทเฉพาะ……………………………………………………………............................................ 7 

       ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ…………………………………………………………….............................. 8 

บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 10 

       ขอมูลสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12……………………............................ 10 

       แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา................................................................. 12 

       แนวคิดหลักการความรับผิดชอบ......................................................................................... 24 

       แนวคิดหลักการมีสวนรวม.................................................................................................. 29 

       งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ............................................................................................................... 34 

บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจัย  40 

       ประชากรและกลุมตัวอยาง..................................................................................................   40 

       ข้ันตอนการดําเนินการวจัิย...................................................................................................       41 

       เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล................................................................................       51 

       การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล........................................................................       53 

       การเก็บรวบรวมขอมูล..........................................................................................................       55 

       การวิเคราะหขอมูล...............................................................................................................       56 

       สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล.............................................................................................       57 

บทท่ี 4  ผลการวิเคราะหขอมูล 60 

       ตอนท่ี 1 การกําหนดกรอบการยกระดับคุณภาพการศึกษา................................................ 60 

       ตอนท่ี 2 ผลจากการสรางกระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษา.................................... 62 

       ตอนท่ี 3 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพกระบวนการสรางความรบัผิดชอบ....................... 68 

 



ค 
 

สารบัญ (ตอ) 

 

 หนา 

บทท่ี 5  สรุปการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 89 

           สรุปการวิจัย........................................................................................................................ 89 

           อภิปรายผล......................................................................................................................... 93 

           ขอเสนอแนะ....................................................................................................................... 98 

บรรณานุกรม....................................................................................................................................... 100 

ภาคผนวก............................................................................................................................................  106 

         ก เครื่องมือวิจัย....................................................................................................................... 107 

         ข คูมือการดําเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ

ตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12........... 

119 

         ค ขอมูลนกัเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12....................................... 157 

         ง เอกสารท่ีเกี่ยวของ............................................................................................................... 170 

ประวัติผูวิจัย  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ง 
 

สารบัญตาราง 

 หนา 

ตารางท่ี 1   ภาคสวนผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาท่ี…………………………………………………………………… 5 

ตารางท่ี 2   การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอ 

                ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   

               เขต 12.................................................................................................................................. 

 

 

47 

ตารางท่ี 3   กระบวนการสรางความรับผิดชอบการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ 

                สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 

                การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12.…………………...................................................................... 

 

 

64 

ตารางท่ี 4   ระดับความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของกระบวนการสรางความรับผิดชอบยกระดับ  

               คุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน              

               ของสถานศึกษา................................................................................................................... 

 

 

68 

ตารางท่ี 5   เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O NET)                       

               ปการศึกษา 2560 กับ ปการศึกษา 2561........................................................................... 

 

71 

ตารางท่ี 6   เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับสถานศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา        

               ปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 กับปการศึกษา 2561 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู............... 

 

72 

ตารางท่ี 7   เปรียบเทียบอัตราการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 

                 กับปการศึกษา 2561…………………………………………………………………………………………….. 

 

74 

ตารางท่ี 8   เปรียบเทียบอัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – 3)  

               ปการศึกษา 2560 กับปการศึกษา 2561……………………………………………………………………. 

 

74 

ตารางท่ี 9   เปรียบเทียบอัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – 3)  

                 ปการศึกษา 2560 กับปการศึกษา 2561........................................................................... 

 

75 

ตารางท่ี 10 แสดงผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียน ปการศึกษา2560 และ  

                 ปการศึกษา 2561.............................................................................................................. 

 

76 

ตารางท่ี 11 แสดงผลการสัมภาษณเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 

               ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย 

               กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัด   

               สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โรงเรียนประชําบํารุง............................. 

 

 

 

83 

ตารางท่ี 12 แสดงผลการสัมภาษณเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 

               ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย 

               กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัด   

               สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ……….. 

 

 

 

 

84 



จ 
 

 หนา 

 

ตารางท่ี 13 แสดงผลการสัมภาษณเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 

               ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย 

               กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัด   

               สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ…………… 

 

 

 

85 

ตารางท่ี 14  แสดงผลการสัมภาษณเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 

               ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย 

               กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัด   

               สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โรงเรียนนาบอน.................................... 

 

 

 

86 

ตารางท่ี 15 แสดงผลการสัมภาษณเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 

               ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย 

               กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัด   

               สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โรงเรียนวชิรธรรมสถิต.......................... 

 

 

 

87 

 
  



ฉ 
 

สารบญัภาพ 

 หนา 

ภาพท่ี 1  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการ 

            ปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒………. 

 

4 

ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา…………………………………………………………. 20 

ภาพท่ี 3  ภาพวรจร PDCA…………………………………………………………………………………………………… 25 

ภาพท่ี 4  ความรับผิดชอบในระบบการศึกษา.................................................................................... 28 

ภาพท่ี 5  ข้ันตอนการออกแบบกระบวนการดําเนินการวิจัย…………………………………………………….. 44 

ภาพท่ี 6  ข้ันตอนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ……………………………………………………………….. 46 

 
 

 

 
 



ช 

 

 ช่ือเร่ือง  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการ 

                     ปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   

ผูวิจัย     นายสมบูรณ   เรืองแกว 

                     นายภาณุวัชร    แกวลําหัด 

นางมันทนา   รัตนะรัต 

นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ 

                     นายสันติ   นาดี 

หนวยงาน  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

ปท่ีวิจัย  ป พ.ศ.2561  

 
 

บทสรุป 
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ปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  และ               

2) เพื่อศึกษาผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุมตัวอยาง (Sample)        

ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จากประชากร  เปนโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2560  

คะแนนเฉล่ียรวม 4 กลุมสาระ  ตํ่ากวาระดับชาติ  จํานวน 5 โรงเรียน  คือ  1) โรงเรียนพระพรหม

พิทยานุสรณ  2) โรงเรียนนาบอน  3) โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ  4) โรงเรียนวชิรธรรมสถิต  และ 

5) โรงเรียนประชาบํารุง  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  มีท้ังส้ินจํานวน 3 ฉบับ  แบบท่ี 1  

แบบสอบถาม (Questionnaire)  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจในตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

แบบท่ี 2  แบบตรวจสอบคุณภาพ  เปนแบบสรุปขอมูลดานคุณภาพการศึกษา  ไดแก  แบบบันทึก

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  แบบบันทึก

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับสถานศึกษา   แบบบันทึกการศึกษาตอของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3  แบบบันทึกอัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  

แบบบันทึกอัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  และแบบบันทึกผลงาน        

เชิงประจักษของโรงเรียน  ผูบริหาร  ครูและนักเรียน  และแบบท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ  ตอ

กิจกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  เปนลักษณะ
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แบบสัมภาษณเชิงโครงสราง   ใชการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview)   สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล  มีคารอยละ  คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย  พบวา  

1. ผลการประเมินความพึงพอใจตอประสิทธิภาพ  ของกระบวนการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ัง 4 ข้ันตอน  คือ 

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางความสัมพันธและศึกษาบทบาทความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  ข้ันตอน

ท่ี 2 การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  ข้ันตอนท่ี 3 การดําเนิน

ตามแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  ข้ันตอนท่ี 4 การติดตาม 

ประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  และขอเสนอแนะตอ

ประสิทธิภาพของกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  ผูมีสวนเกี่ยวของเสนอให

นําไปใชกับทุกช้ันเรียน  โดยจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน  รวมถึงการสรางขวัญกําลังใจแก

ผูเกี่ยวของ  และใหมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  เพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ดวย 

2. ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผล

การปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  พบวา 

                     2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  มีคาเฉล่ียคะแนน  

ปการศึกษา 2561 เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2560 ทุกโรงเรียน   

      2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับสถานศึกษา 8 กลุมสาระการเรียนรู          

มีคาเฉล่ียคะแนน  ปการศึกษา 2561  เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2560 ทุกโรงเรียน 

                      2.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ไดศึกษาตอทุกคน 

      2.4 อัตราการออกกลาง คันของนักเรียน   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน             

โดยภาพรวม  มีอัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 

     2.5 อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  โดยภาพรวม      

ทุกโรงเรียนมีอัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนลดลง                

                     2.6 โรงเรียนท่ีรวมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

สามารถพัฒนาสถานศึกษา  มีผลงานเชิงประจักษของสถานศึกษา  ผูบริหาร  ครูและนักเรียน        

ในระดับจังหวัด  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ระดับภาคและระดับชาติ   ทุกโรงเรียน 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน ผูปกครอง  

และกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12  พบวา  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก   



บทที ่ 1 

บทนํา 
 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

  การศึกษาไดรับความคาดหมายใหทําหนาท่ีตาง ๆ ในทางสังคม  การเมืองและเศรษฐกิจ

มากมาย  นับต้ังแตการชวยใหประชาชนอานออกเขียนไดและคิดเปน  เรียนรูจริยธรรม  และความ

เปนพลเมือง  ตลอดจนพัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ  ซึ่งจะชวยเพิ่มความเทาเทียมในสังคมในระยะยาว  

จากบทบาทหนาท่ีสําคัญหลายประการดังกลาว การศึกษาท่ีไมมีคุณภาพจึงกอใหเกิดปญหาท่ีรายแรง

ตอประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งประชาชนตองการทักษะการคิดและการดํารงชีวิต   

ท่ีแตกตางจากอดีตท่ีผานมาอยางมีนัยสําคัญ การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการวางแผน 

และกระบวนการจัดการของผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา  ท่ีจะรับประกันใหสังคมเช่ือมั่นวาจะพัฒนา

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดครบถวน  ตามมาตรฐานคุณภาพท่ีระบุไวในหลักสูตร  และตรงตามความ

มุงหวังของสังคม  เนื่องจากพอแมมีสิทธิ์เรียกรองใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

ในการจัดการศึกษาใหแกลูกอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เพื่อใหลูกมีความรูความสามารถ  ทักษะ 

เจตคติและคุณลักษณะตาง ๆ  ไดเต็มศักยภาพของแตละบุคคล  ตอบสนองตอความตองการ      

ความสนใจและความถนัดท่ีแตกตางกัน  และท่ีสําคัญ คือ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถวน  ตามมาตรฐาน

คุณภาพท่ีสังคมตองการ  เปนการคุมครองผูบริโภค  ตอไปไมวาพอแมผูปกครองจะสงลูกเขาเรียน   

ในสถาบันการศึกษาใด จะมีความมั่นใจไดวา สถาบันการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูง

เทาเทียมกัน  ไมจําเปนตองวิ่งเตนหรือฝากลูกเขาเรียนในสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง  ระบบ      

การประกัน คุณ ภาพการศึกษา   เป น ระบบ ท่ีพัฒ นาคุณ ภาพ และมาตรฐานการ ศึกษ า                   

ของสถาบันการศึกษาใหทัดเทียมกัน  ดังนั้น  พอแม  ผูปกครองจึงยอมไมได  ถาลูกเขาศึกษา             

ในสถาบันการศึกษาแหงใดแหงหนึ่ง  แลวไมมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพท่ีกําหนดไวในระดับ   

ตาง ๆ  ดังนั้น  ผู ท่ีรับประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง คือ ผูบริหารสถาบันการศึกษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา  รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  เชน  คณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐานของโรงเรียน  ผูปกครอง  ผูแทนชุมชน  รวมถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ระดับอําเภอ  

จังหวัด  เขตพื้นท่ีการศึกษา  กรมเจาสังกัดและกระทรวง  ตองมีการรับผิดชอบ  ในการผลของการจัด

การศึกษา (http://taamkru.com/th/) 
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    จากแนวคิดการสรางระบบความรับผิดชอบ (accountability) เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  เรื่อง  การจัดทํายุทธศาสตรการปฏิรูป

การศึกษาข้ันพื้นฐานใหเกิดความรับผิดชอบ  พบวา  ปญหาก็คือ  สายความรบัผิดชอบ  “ผูปกครอง -

รัฐบาล-กระทรวงศึกษาธิการ-สพฐ.-สพท.-โรงเรียน-คร”ู  มีความเส่ียงในระบบการศึกษา  ท่ีสายความ

รับผิดชอบขาด  แมผลการเรียนของนักเรียนแยลงเรื่อย ๆ  จะไมมีผลใดแสดงความพยายามปรับปรุง

แกไขอยางเต็มท่ี  เพราะไมจําเปนตองรับผิดชอบตอใครแตอยางใด  จึงควรมีแนวทางท่ีทําใหโรงเรียน 

ครู  ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ตองรับผิดชอบตอคุณภาพผูเรียนโดยตรง  ท้ังนี้  

การสรางความรับผิดชอบ  ไมไดมีนัยถึงการท้ิงภาระหนาท่ีในการสนับสนุนและกํากับดูแลระบบ

การศึกษาโดยรัฐ  ใหกลายเปนภาระหนาท่ีของผูปกครองและสถานประกอบการท้ังหมด  เนื่องจาก 

ในระบบความรับผิดชอบนั้น  รัฐยังมีบทบาทหลักในการอํานวยความสะดวก  และสรางกลไก        

ใหผูปกครองและสังคม  สามารถกํากับและตรวจสอบโรงเรียนไดงายข้ึน (สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย และ

คณะ, 2556 : 2-3) 

               สําหรับดานคุณภาพการศึกษา ของไทยในชวงป 2552-2558 ปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซึ่งเปนการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  และ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  อยูในระดับท่ี     

ไมนาพึงพอใจ  เห็นไดจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ในกลุมสาระ

การเรียนรูหลัก สวนใหญมีคะแนนอยูในระดับปานกลางและตํ่า  และโครงการประเมินผลนักเรียน

รวมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ซึ่ งมุ ง เน น   

การประเมินความสามารถของนักเรียน   ในการนําความรูดานวิทยาศาสตร  การอาน  และ

คณิตศาสตรจากการเรียนไปประยุกตใช  เพื่อแกปญหาในชีวิตหรือสถานการณจริง  พบวา  ผลการ

ประเมิน PISA 2015 (ป 2558) คะแนนเฉล่ีย  ดานการเรียนรูเรื่องวิทยาศาสตร  การเรียนรูเรื่อง   

การอาน  และการเรียนรูเรื่องคณิตศาสตรของนักเรียนไทย  อายุ 15 ป  ตํ่ากวาคาเฉล่ียนานาชาติ 

(OECD) ทุกวิชา  โดยประเทศไทยอยูในลําดับท่ี 55 จาก 72 ประเทศ  ตํ่ากวาประเทศสิงคโปรและ

เวียดนาม ซึ่งอยูในลําดับท่ี 1 และ 8 ตามลําดับ  สวนการศึกษาแนวโนมการจัดการศึกษาคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ (Trends in International Mathematics 

and Science Study : TIMSS) ซึ่งเนนการประเมินความรูและทักษะคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

ตามหลักสูตรของนักเรียน  ปรากฏวา  ผลการประเมินในป 2558  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2   

ของไทย  ไดคะแนนเฉล่ียคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  อยูในอันดับท่ี 26 จาก 37 ประเทศ ท้ังสอง

วิชา  แสดงใหเห็นวาประเทศไทยตองเรงพัฒนาความรูความสามารถ  การคิดวิเคราะห  และ       
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การนําไปใช  โดยเฉพาะดานท่ีกําหนดเปนสาระหลักในการประเมินระดับนานาชาติ  ไดแก  

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (แผนการศึกษาแหงชาติ : 2560 หนา 19,33,36-37) 

 สวนดานคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  พบวา 

โรงเรียนในสังกัดท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 97 โรงเรียน  เขารับการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   ปรากฏวา  มีโรงเรียนท่ีมี

คะแนนเฉล่ียตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  ปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560  จํานวน 

77 โรงเรียน และ 82 โรงเรียน ตามลําดับ   ซึ่งจะเห็นไดวามีจํานวนโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา

ระดับประเทศเกินรอยละ 50 และมีจํานวนเพิ่มข้ึน  นอกจากนี้นักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 ปการศึกษา 2559  และปการศึกษา 2560  ไมไดศึกษาตอจํานวน 254 คน และ 44 คน 

ตามลําดับ และมีนักเรียนออกกลางคัน  ปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560 จํานวน 86 คน 

และ 108 คน  ตามลําดับ  แสดงใหเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษา

หรือวิธีการท่ีเหมาะสม  เพื่อยกระดับคุณภาพใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  (ขอมูลสารสนเทศทาง

การศึกษา (10 มิถุนายน 2560) สพม.12 : 2560) 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง)  ในฐานะ

หนวยงานทางการศึกษาซึ่งมีหนาท่ีในการกํากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง  ได เล็งเห็นความสําคัญของ

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  ในการพัฒนาและการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  จึงไดจัดทําโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   

เขต 12  เพื่อยกระดับคุณภาพและสรางโอกาสทางการศึกษาดวยกระบวนการ  วิธีการท่ีเหมาะสม  

ตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และความคาดหวังของสังคม  และเพื่อใหนักเรียนไดเติบโต

อยางมีคุณภาพ  มีศักยภาพ  เปนทรัพยากรท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  สติปญญา  มีคุณธรรมจริยธรรม  

และมีชีวิตท่ีเปนสุข  โดยสรางการมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและมีความรับผิดชอบ

ในผลการปฏิบัติงานรวมกันของผูบริหาร  คร ู คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครองและชุมชน   

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

           2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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               2.2 เพื่อศึกษาผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ

ตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน                 

             ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) 

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผล 

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัด สพม.12 

กระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

1. การศึกษาสภาพปญหา See it 

2. การมีสวนรวมในการแกปญหา Own it 

3. การหาแนวทางการแกปญหา Solve it 

4. การลงมือปฏิบัติแกปญหา Do it 

วิธีการสรางความรับผิดชอบ 

1. การสรางความสัมพันธ และศึกษาบทบาท

ความรับผิดชอบ  

2. การวางแผนกระบวนการสราง           

ความรับผิดชอบ  

3. การดําเนินงานตามแผนกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบ  

4. การติดตามประเมินผลกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบ  

 

 

 

        

          

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 
 

ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

1. ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

 - ความพึงพอใจตอกระบวนการสราง           

ความรับผิดชอบของผูมีสวนไดเสีย 

2. คุณภาพการศึกษา  

 - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน

(O-NET)  ระดับช้ัน ม.3 คะแนนเฉล่ีย  4 กลุมสาระ

เพิ่มข้ึน 

 - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับสถานศึกษา

เพิ่มข้ึน 

 - การศึกษาตอของนักเรียนช้ัน ม.๓ เพิ่มข้ึน               

 - อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับช้ัน      

ม.ตน ลดลง     

 - อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนระดับช้ัน ม.ตน ลดลง     

 - ผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน ผูบริหาร ครูและ

นักเรียนเพิ่มข้ึน 

๓. ความพึงพอใจ 

     ความพึงพอใจตอโครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอ

ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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    ภายใตกรอบแนวคิดและแนวทางในการยกระดับความรับผิดชอบของระบบการศึกษา

ขางตน  แตละภาคสวนจะมีบทบาทและหนาท่ี  สรุปไดตามตารางตอไปนี ้  

ตารางท่ี 1  ภาคสวนผูรับผิดชอบ  บทบาทและหนาท่ี 

ภาคสวน

ผูรับผิดชอบ 
บทบาทและหนาท่ี 

กระบวนการสรางสํานึกความรับผิดชอบ 

และการมีสวนรวม 

โรงเรียน ผูบริหาร

สถานศึกษาและครู 

- การจัดการศึกษาใหแก

ผูเรียน 

- รับผิดชอบตอกระบวน  

การเรียนการสอน 

- รับผิดชอบตอสัมฤทธิผล

ทางการเรยีนของนักเรียน 

ในโรงเรียนและหองเรียน 

ใชกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

- การศึกษาสภาพปญหา (See it) 

- การมีสวนรวมในการแกปญหา  รับเปนเจาของปญหา 

เปนเจาภาพ  เปนผูมีสวนไดเสียกับปญหา (Own it) 

- การหาแนวทางการแกปญหา (Solve it) 

- การลงมือทําปฏิบัติแกปญหาอยางจริงจัง (Do it) 

- การมีสวนรวมศึกษาขอมูลเดิม  วิเคราะหปญหา 

วางแผน  ลงมือปฏิบัติและติดตามประเมินผล  

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

- กําหนดนโยบายและ

แผนพัฒนาของสถานศึกษา  

- เสนอแนะและมีสวนรวม

ในการบริหารดานวิชาการ

ของสถานศึกษา 

- กํากับและติดตาม        

การดําเนินงานตามแผน      

ของสถานศึกษา 

ใชกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

- การศึกษาสภาพปญหา (See it) 

- การมีสวนรวมในการแกปญหา  เปนผูมีสวนไดเสีย   

กับปญหา (Own it) 

- การหาแนวทางการแกปญหา (Solve it) 

- รวมสนับสนุนใหขวัญกําลังใจ (Do it) 

- การมีสวนรวมวิเคราะหปญหาชุมชน  วางแผน

ชวยเหลือและติดตามผล 

ผูปกครอง และ

ชุมชน/ทองถ่ิน 

- การมีสวนรวม             

ในการกําหนดนโยบาย     

ของสถานศึกษา 

- การติดตามดําเนินงาน  

และผลงานของโรงเรยีน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีและ

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ใชกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

- การศึกษาสภาพปญหา (See it) 

- การมีสวนรวมในการแกปญหา  รับเปนเจาของปญหา 

เปนเจาภาพ  เปนผูมีสวนไดเสียกับปญหา (Own it) 

- การหาแนวทางแกไขปญหาดูแลชวยเหลือนักเรียน  

และโรงเรียน (Solve it) 

- การเปนผูลงมือทําและแกปญหาในสวนท่ีเกี่ยวของ   

กับการดูแลนักเรียนในความปกครอง  ในชุมชน (Do it) 
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ภาคสวน

ผูรับผิดชอบ 
บทบาทและหนาท่ี 

กระบวนการสรางสํานึกความรับผิดชอบ 

และการมีสวนรวม 

- การเรียกรองนโยบาย

การศึกษาตอสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษา  

ข้ันพื้นฐานและสํานักงาน

เขตพื้นท่ี  รวมกันกําหนด

ทักษะท่ีตองการ 

- รับผิดชอบตอสัมฤทธิผล

ทางการเรยีนของนักเรียน 

 - การมีสวนรวมศึกษาขอมูลเดิม  วิเคราะหปญหา

ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  วางแผน  ลงมือปฏิบัติ     

และติดตามประเมินผล 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

 

              4.1 ขอบเขตดานประชากร 

                    ประชากร  หมายถึง  โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12  ประกอบดวย 

 1) โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช   จํานวน 71 โรงเรียน 

                     2) โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง                จํานวน 27 โรงเรียน 

                         รวมท้ังส้ิน                                  จํานวน 98 โรงเรียน 

          กลุมตัวอยาง  ไดแก  โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12  ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 คะแนนเฉล่ีย 4 กลุมสาระ  ตํ่ากวาระดับชาติ 

              4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา   

                     การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)          

เปนการศึกษาแนวโนม (Trend Studies)  คุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ

ตอผลการปฏิบัติงาน  ประกอบดวย 

                     1) กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน   

                     2) ประสิทธิผลของกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

                     3) ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของตอโครงการ 
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              4.3 ขอบเขตดานเวลา 

                    เวลาท่ีใชในการศึกษาวิจัย  ต้ังแต เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง  เดือน มิถุนายน  

พ.ศ. 2562 

              4.4 ขอบเขตดานตัวแปร 

                   ตัวแปรอิสระ  คือ  กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน        

ของสถานศึกษา 4 ข้ันตอน  ไดแก 

                    1) การสรางความสัมพันธและศึกษาบทบาทความรับผิดชอบ  

                    2) การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  

                    3) การดําเนินงานตามแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ   

                    4) การติดตามประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  

                  ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ประกอบดวย  

                    1) ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

                    2) คุณภาพการศึกษา 

                    3) ความพึงพอใจ 

 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 

 

              5.1 กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  หมายถึง      

การสรางสํานึกความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานรวมกัน  ของผูมีสวนไดเสียดวยกระบวนการ      

4  ข้ันตอน  ประกอบดวย  1) การศึกษาสภาพปญหา  การระบุ  มองหา  สังเกตใหเห็นปญหาหรือ

คาดคะเนปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน (See it)  2) การมีสวนรวมในการแกปญหา  การเปนเจาของปญหา  

เปนเจาภาพ  เปนผูมีสวนไดเสียกับปญหานั้น (Own it)  3) การหาแนวทางแกปญหา (Own it) และ 

4) การลงมือทําการแกปญหานั้นอยางจริงจัง (Do it)  ดวยวิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา          

ใน 4 ข้ันตอน  ไดแก 

      1) การสรางความสัมพันธและศึกษาบทบาทความรับผิดชอบของภาคสวนท่ีเกี่ยวของ   

      2) การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ   

      3) การดําเนินงานตามแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ   

      4) การติดตามประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 
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               5.2 คุณภาพการศึกษา  หมายถึง  ผลการดําเนินการตามกระบวนการสราง          

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ประกอบดวย 

   1) ประสิทธิภาพการดําเนินงาน  หมายถึง  ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย และ     

ผูมีสวนเกี่ยวของตอการดําเนินงาน  ตามกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน      

ของสถานศึกษา  

   2) คุณภาพการศึกษา  ประกอบดวย  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ      

ข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 เฉล่ีย 4 กลุมสาระเพิ่มข้ึน   ผลการทดสอบ        

ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาเพิ่มข้ึน  การศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพิ่มข้ึน  

อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับช้ันมัธยมตอนตนลดลง  อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนลดลง  และผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน  ผูบริหาร  ครูและนักเรียน

เพิ่มข้ึน 

              5.3 ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความคิดเห็นของผูมีสวน เกี่ยวของตอโครงการ          

การยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน       

ของสถานศึกษา  ท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูบริหารสถานศึกษา  ครู 

นักเรียน  ผูปกครอง  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และนําผลจากการสัมภาษณมาวิเคราะห  

สังเคราะหเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 

               5.4 ภาคสวนผูรับผิดชอบ  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน  ผูปกครอง 

และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ของแตละโรงเรียน 

               5.5 ขอมูลปฐาน  หมายถึง  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  การศึกษาตอ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน   ผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน  ผูบริหาร  

ครูและนักเรียน  ของปการศึกษากอนหนาการดําเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

   6.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ไดแนวทางการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  และสามารถ

นําไปพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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   6.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สามารถยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดไดอยางมีประสิทธิผล  และโรงเรียนสามารถนําผลท่ีได  ไปใชในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

   6.3 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีโอกาสศึกษาตอ

ในระดับท่ีสูงข้ึน  มีการยกระดับคุณภาพชีวิตและมีโอกาสทางการศึกษามากข้ึน 

   6.4 ภาคสวนผูรับผิดชอบมีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากข้ึน 

   6.5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  นํากระบวนการสรางความ

รับผิดชอบ  ไปขยายผลใหเต็มพื้นท่ีของสถานศึกษาในสังกัดความรับผิดชอบ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

    การวิจัยการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ        

ตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในครั้งนี้    

ไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  สาระสําคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 

    1. ขอมูลสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

    2. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 2.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 2.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    3. แนวคิดหลักการความรับผิดชอบ 

 3.1 ความหมายของความรับผิดชอบ 

 3.2 ลักษณะของความรับผิดชอบ 

    4. แนวคิดหลักการมีสวนรวม 

 4.1 ความหมายของการมีสวนรวม 

 4.2 ลักษณะของการมีสวนรวม   

    5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

 5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

1. ขอมูลสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)  เปน

หนวยงานภาครัฐ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีท่ีต้ัง

สํานักงานงานอยู เลขท่ี 12/13  หมู ท่ี 2  ถนนกะโรม  ตําบลโพธิ์ เสด็จ  อําเภอเมือง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย 80000  มีพื้นท่ีเขตบริการครอบคลุม 2 จังหวัด  คือ  จังหวัด
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นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง  มีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ  และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

 1. จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ให

สอดคลองกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และ

ความตองการของทองถ่ิน 

 2. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไป  ของสถานศึกษาและหนวยงาน      

ในเขตพื้นท่ีการศึกษา  และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนทราบ  รวมท้ัง

กํากับ  ตรวจสอบ  ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

 3. ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา  ในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 4. กํากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

   5. ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  ดานการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล  เพื่อสงเสริม

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 8. ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่น  ท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 9. ดําเนินการและประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัย  และพัฒนาการศึกษาในเขต

พื้นท่ีการศึกษา 

 10. ประสาน  สงเสริมการดําเนินงานของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและ

คณะทํางานดานการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ  เอกชน

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 

(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 : 2561) 
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2. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 

     การพัฒนาประเทศใหเจรญิกาวหนา  สามารถเขาสูการแขงขันในเวทีโลก  จําเปนตองมี

กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศ  ใหมีมาตรฐานท้ังในระดับประเทศ  และสามารถเทียบเคียง

สมรรถนะไดกับมาตรฐานนานาชาติ  โดยคุณภาพของผูเรียนจะมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายของ

หลักสูตร  มาตรฐานการศึกษาของชาติ และสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาของชาติ

ไวในหมวดท่ี 4  ต้ังแตมาตรา 22 ถึง มาตรา 30 ซึ่ง สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา : 

2542) 

   1. การจัดการศึกษาตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  การจัดกิจกรรม  การเรียนการสอน/

ประสบการณการเรียนรูยึดหลักผูเรียนทุกคน  มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและผูเรียน 

มีความสําคัญท่ีสุด 

   2. มุงปลูกฝงและสรางลักษณะท่ีพึงประสงคใหกับผูเรียน  โดยเนนความรู  คุณธรรม  

คานิยมท่ีดีงามและบูรณาการความรูในเรื่องตางๆ อยางสมดุล  รวมท้ังการฝกทักษะ และกระบวน 

การคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ และการประยุกตใชความรูโดยใหผูเรียนมีความรูและ 

ประสบการณในเรื่องตาง ๆ 

   3. กระบวนการเรียนรูไดกําหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  

   4. การสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู   ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ          

ไดกําหนดบทบาทในการสงเสริมการเรียนรู ของรัฐและสถานศึกษาตาง ๆ  รัฐตองสงเสริมการ

ดําเนินงาน  และการจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียน

รูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

   5. การประเมินผลการเรียนรู   ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ไดระบุถึงวิธีการ

ประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรูไววา  ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผลผูเรียน  โดยพิจารณา

จากพัฒนาการของผูเรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรมและ 

การทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน  ตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบ

การศึกษา 
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   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553  มีอุดมการณสําคัญ

ของการจัดการศึกษา  คือ  การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคมไทย  เปนสังคมแหง

การเรียนรู  การศึกษาสรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุล  ระหวางปญญาธรรม 

คุณธรรมและวัฒนธรรม   เพื่อใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาดังกลาว              

สภาการศึกษาจึงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ

เห็นชอบเมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  ไว 3 มาตรฐาน  ดังนี้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : 

2561) 

   มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค  ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก  

โดยเปนคนไทย  เกง  ดี  และมีความสุข 

   มาตรฐานท่ี  2  แนวการจัดการศึกษา  เปนจัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ

และการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 

   มาตรฐานท่ี  3  แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู  เปนการสรางวิถี

การเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง 

 

   จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ประกอบกับ

รัฐบาลมีความมุงมั่นในการนําโมเดลประเทศไทย 4.0  หรือ “Thailand 4.0” มาใช  เพื่อผลักดัน

ประเทศใหหลุดพน  จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง  การพัฒนาประเทศ  

ใหยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 ไดนั้น  ตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับยุคประเทศไทย 4.0  

ซึ่งการศึกษาประเทศไทยยุค 4.0  เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอนใหผู เรียน  สามารถนํา        

องคความรูท่ีมีอยูทุกหนทุกแหงบนโลกนี้  มาบูรณาการเชิงสรางสรรค  เพื่อพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ 

มาตอบสนองความตองการของสังคม  ผูท่ีมีผลโดยตรงตอการพัฒนา  ใหเด็กและเยาวชนของประเทศ  

มี ทักษะและคุณ ลักษณะท่ี เหมาะสมกับประเทศไทย 4.0  คือครู   ดังนั้น  ครูตองมีความรู  

ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาผูเรียน  ใหมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมสําหรับพัฒนาประเทศ        

ในยุคประเทศไทย 4.0  โดยครูจะตองสามารถสอนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

(analytic thinking) เปนการคิดพื้นฐานสําคัญสําหรับการคิดข้ันสูงตอไป  การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

(critical thinking) เปนกระบวนการพิจารณาไตรตรองอยางมีเหตุผล  มีหลักเกณฑและตรวจสอบ

ประเมินขอมูลหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีคิดทุกดานอยางรอบคอบ  โดยใชเกณฑท่ีกําหนดหลัก

เหตุผลจนไดคําตอบท่ีเหมาะสมหรือดีท่ีสุดเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจประเมินหรือแกปญหาตาง ๆ 
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การคิดสรางสรรค (creative thinking) เปนการคิดนอกกรอบจากความคิดเดิม  ท่ีมีจุดมุงหมาย

เพื่อใหไดความคิดใหม  ความคิดริเริ่ม  หรือความคิดตนแบบซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนไดดี  และ

การคิดผลิตภาพ (productive thinking) เปนการผลิตหรือสรางผลงานออกมาเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน   

ซึ่งจะเปนนวัตกรรมในผลผลิตตอไป  และตองมีความคิดรับผิดชอบ (Responsibility thinking)       

ในงานท่ีทํา  ในผลงานท่ีผลิตข้ึน  นักเรียนในยุคการศึกษา 4.0 จะเปนบุคคลากรของประเทศ  ท่ีมี

ศักยภาพเพียงพอ  ในการสรางนวัตกรรมจนไดเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ  สงขายไปยังตางประเทศ      

เพื่อเอาเงินตราเขาประเทศ  และสรางรายไดใหกับประเทศอยางมีรายไดสูงได  ผูเรียนหรือนักเรียน  

จะมีความสามารถเชนนั้นได   ตองมีความสามารถหลายอยางอยู ในตัว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง             

เปนความสามารถดานการคิด  ไดแก  การคิดวิเคราะห  (analytical thinking) การคิดอยางมี

วิ จารณ ญ าณ  (critical thinking) ก าร คิดสร า งสรรค  (creative thinking) การ คิดผ ลิตภาพ 

(productive thinking) และการ คิดรับ ผิดชอบ  (responsible thinking) ต อ งรับ ผิดชอบต อ         

การกระทําในทุกข้ันตอน  ตลอดจนรับผิดชอบตอผลผลิตท่ีสรางข้ึน  โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ    

ตอสังคมสวนรวมดวย 

 

   จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และนโยบาย 

Thailand 4.0 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  จึงไดจัดทําแผนการ

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 ข้ึน  เพื่อวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของ

ประเทศ  โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาค  ในการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะ   

ในการทํางาน  ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ  แนวคิดการจัด

การศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหงชาติ  ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา  

ประกอบดวย  หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)  หลักการจัดการศึกษา      

เพื่ อความเท าเทียมและ ท่ัวถึง (Inclusive Education)  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy)  และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education)  

อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 

ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) แผนการศึกษาแหงชาติ   ไดวางเปาหมายไว   2 ดาน คือ  

   เป าหมายด าน ผู เรี ยน  (Learner Aspirations)  โดยมุ งพัฒ นาผู เรียน ทุกคนให มี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  ประกอบดวย  ทักษะและคุณลักษณะ

ตอไปนี้   3Rs  ไดแก   การอานออก (Reading)  การเขียนได (Writing)  และการคิดเลขเปน 
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(Arithmetics)  8Cs  ไดแก  ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแกปญหา 

(Critical Thinking and Problem Solving)  ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity 

and Innovation)  ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural 

Understanding)  ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, 

Teamwork and Leadership)  ทั กษ ะด านการ ส่ือสาร สารสน เทศ   และการรู เท า ทัน ส่ือ 

(Communications, Information and Media Literacy)   ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู

(Career and Learning Skills) และความ มี เมตตา  กรุณ า  มี วินั ย   คุณ ธรรม   จริยธรรม 

(Compassion) 

   เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)  5 ประการ  ดังนี้   1) ประชากรทุกคน

เขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access)   2) ผูเรียนทุกคนทุกกลุมเปาหมาย

ไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม (Equity)  3) ระบบการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ  สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถ  เต็มตามศักยภาพ (Quality)  4) ระบบการ

บริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคา  และบรรลุเปาหมาย 

(Efficiency)  ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัต  และ 

บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy)   

   สรุปไดวา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ พ.ศ.2561  นโยบาย Thailand 4.0  และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-

2579  มีเปาหมาย  คือ การศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู  โดยมุง

ใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู  มีทักษะการเรียนรูและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  

ดังนั้น  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงจําเปนตองดําเนินการไปตามเปาหมายของชาติ หรือการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมุงผลสัมฤทธิ์  เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติอยางยั่งยืนตอไป 

 

   2.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

         ความหมายของ  “การพัฒนา” 

         แนวคิดพื้นฐานการพัฒนา  เกิดจากธรรมชาติของมนุษยท่ีอยูรวมกันเปนกลุม       

ในแตละกลุม  จึงตองมีผูนํารวมท้ังมีการควบคุมดูแลหรือจัดระเบียบกันภายในกลุม  ซึ่งอาจเรียกวา   

การบริหารหรือการพัฒนาเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย  และอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยเหตุผลนี้

มนุษยจึงไมอาจหลีกเล่ียงการพัฒนาได  และอาจกลาวไดวา  ท่ีใดมีกลุม  ท่ีนั้นยอมมีการพัฒนา 
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   การพัฒนา  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงท่ีมีการกระทําใหเกิดข้ึน  หรือมีการวางแผน

กําหนดทิศทางไวลวงหนา  โดยการเปล่ียนแปลงนี้ตองเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  ถาเปล่ียนแปลงไป

ในทางท่ีไมดีก็ไมเรียกวาการพัฒนา (https://www.im2market.com/2015/11/24/2097) 

   ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  (2542 : 21)  ใหความหมายวา  การพัฒนา  

หมายถึง การทําใหเจริญ  ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา “Development”  แปลวา  การเปล่ียนแปลงที

ละเล็กละนอย  โดยผานลําดับข้ันตาง ๆ  ไปสูลําดับท่ีสามารถขยายตัวข้ึน  เติบโตข้ึน  มีการปรับปรุง

ใหดีข้ึนและเหมาะสมไปกวาเดิม    

   โดยสรุป  การพัฒนา  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ        

ไปในทางท่ีดีข้ึน  หรือเปล่ียนแปลงไปสูความเจริญกาวหนา 

   ความหมายของ “คุณภาพ” 

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2542 : 21)  ใหความหมายวาคุณภาพ  หมายถึง 

ลักษณะท่ีดีเดนของบุคคลหรือส่ิงของ 

    เรืองวิทย  เกษสุวรรณ  (2550)  กลาววา  คุณภาพ  คือ  การทําตามท่ีลูกคาตองการ

องคการจะตองคํานึงถึงความตองการของลูกคาอยูตลอด  ตองระวังไมใหหวงโซคุณภาพหลุดจากกัน 

นั่นคือ  คุณภาพ  หมายถึง  คุณสมบัติท่ีดีของผลิตภัณฑหรือบริการท่ีตอบสนองความตองการและ

สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาหรือผูรับบริการ     

      สุวรรณา  นาควิบูลยวงศ (2549 : 72)  กลาววา  คุณภาพเกี่ยวของกับมาตรฐานและ

ความเปนเลิศ   หมายถึง   ความตรงตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว   ความมีประสิทธิภาพโดยการใช

ทรัพยากรใหคุมคาท่ีสุด  และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของลูกคา  ซึ่งคุณภาพ

ข้ึนอยูกับปจจัยท่ี เกี่ยวของกับการผลิต   เมื่อปจจัยเป ล่ียนไปคุณภาพก็จะเป ล่ียนไป  ท้ังนี้            

ทางการศึกษา  มักจะพิจารณาคุณภาพในลักษณะประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ของกระบวนการ

เรียนการสอน  ความสามารถในการแกปญหา  วิเคราะห  วิจารณ  และส่ิงท่ีจะทําใหมีคุณภาพ  คือ 

การปรับปรุงการเรียนการสอน    กลาวโดยสรุปหัวใจสําคัญของคุณภาพ  คือ  ความถูกตองและ    

ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ  โดยตระหนักถึงความพึงพอใจของผูรับบริการ 

(ผูเรียน) เปนสําคัญ   

   อุดม  ชูลีสุวรรณ (2559 : 27) กลาววา  คุณภาพ  หมายถึง  คุณสมบัติท่ีดีของผลิตภัณฑ

หรอืบริหารท่ีตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาหรือผูรับบริการ 

   Deming (1986)  กลาววา  คุณภาพ  หมายถึง  การบรรลุขอตกลงในการผลิต หรือทํา

ใหไดตามขอกําหนด 

   Edwaed  Demming (1998 : 48)  สรุปไววา  คุณภาพ   คือ  คุณคาและเกณฑ         

ท่ีผูบริโภคเปนผูกําหนดข้ึน ไมใชผูผลิตหรือของผูประกอบการเปนผูกําหนดข้ึน   ผลผลิตแมวาจะดีเลิศ

https://www.im2market.com/2015/11/24/2097
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อยางไร  ถาไมเปนตามความตองการและไมไดสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา  ผลผลิตนั้นจะไรคุณคา

และไมสามารถจะขายได   

                Joseph Jiran (1988 : 48)  ไดกลาวถึงคุณภาพวา  หมายถึง  ส่ิงท่ีตรงและเหมาะสม

กับการใชงานและเปนท่ีพึงพอใจตอลูกคา 2 ประการ  สรุปไดดังนี ้

    1. คุณภาพ  หมายถึง  คุณสมบัติของผลผลิตท่ีไดตามความตองการ และเปนท่ีพึงพอใจ

ของลูกคา  จะสงผลทําใหลูกคานิยมเพิ่มข้ึน  ขายดีข้ึน  แขงขันได  เพิ่มสวนแบงตลาด  (จํานวน

ผูสมัคร)  และเพิ่มความพึงพอใจใหแกลูกคา 

    2. ตองปราศจากความไมมีประสิทธิภาพ  จะสงผลทําใหไมมีขอบกพรองไมกลับมาทําใหม  

ลดการสูญเสีย  ลดของเสีย  ลดการตรวจสอบ  ลดการรองเรียนของลูกคา  เพิ่มผลผลิต การตอบแทน  

และเพิ่มประสิทธิภาพการสงมอบ 

    Turner  (1993)  กลาววา  คุณภาพมีสวนประกอบ 3 เรื่อง  คือ  1) คุณภาพสูง (High 

Quality)  กับคุณภาพดี (Good Quality)   2) ความเหมาะสมตามเปาประสงค   3) การทําตาม

ความตองการของลูกคา   คุณภาพสูงกับคุณภาพดีไมเหมือนกัน   คุณภาพสูง  หมายถึง คุณสมบัติท่ีดี

ท่ีสุด  แตอาจจะแพงไมตรงกับความตองการของลูกคา  แตคุณภาพดีข้ึนอยูกับลูกคา  ผูท่ีจะบอกไดดี

ท่ีสุด  คือ  ลูกคา  การจัดการคุณภาพจึงเปนการทําตามท่ีลูกคาตองการ 

    สรุปไดวา   คุณภาพ   หมายถึง   คุณสมบัติและคุณลักษณะของผลิตภัณฑสินคาหรือการ

บริการ   ท่ีไดมาตรฐานเปนไปตามวัตถุประสงค  เปาหมายของผูผลิต  หรือหนวยงานนั้น ๆ  สราง

เพื่อใหเกิดความพึงพอใจใหกับผูบริโภค  รวมถึงบุคลากรภายในองคการดวย 

   ความหมายของ “คุณภาพการศึกษา” 

   คุณภาพการศึกษาเกิดจากการจัดการศึกษา  ใหมีคุณภาพตรงตามความมุงหมายของ

ผูใชบริการ   ตรงตามมาตรฐานการศึกษา  และสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  โดยใช

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีผูใหความหมายของคุณภาพการศึกษา   ไวดังนี้ 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 25) ใหความหมายคุณภาพการศึกษาไววา  คุณภาพ

การศึกษา  หมายถึง  คุณภาพของผูจบการศึกษา  จะตองมีความรู  ทักษะ  และคุณสมบัติตาง ๆ 

อยางครบถวนตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

   ชวงโชติ  พันธุเวช (2552) กลาวไววา  คุณภาพการศึกษาเปนการผลิตหรือการบริการ

ของสถาบันการศึกษา  ท่ีเปนไปตามกําหนดมาตรฐานหรือลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาและ

สรางคุณคาและความพึงพอใจใหแกผูปกครอง  ผูประกอบการชุมชนและสังคม      

   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2549 : 35) กลาววา 

คุณภาพการศึกษา  คือ  คุณภาพของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและมีคุณภาพดี 
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   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 12-13)  ใหความหมายคุณภาพการศึกษา 

หมายถึง  ภาพรวมของผลท่ีเกิดกับผูเรียนท้ังในดานความรูความสามารถและคุณธรรมตามท่ีผูเรียนแต

ละระดับพึงมีพึงเปน    

   อุดม  ชูลีสุวรรณ (2559 : 27) กลาววา  คุณภาพการศึกษา  หมายถึง  คุณลักษณะของ

ผูเรียนท่ีจบหลักสูตร  มีความรู  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณสมบัติตาง ๆ อยางครบถวนตามท่ี

หลักสูตรกําหนด 

   Adam (1993 อางถึงใน UNICEF, 2000 : 4)  กลาววา  คําท่ีมักใช ในความหมาย

เดียวกับ  “คุณภาพ”  ไดแก ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness) และความ

เสมอภาค (equity)  ถึงแมคําจะแตกตางกันแตนักการศึกษาปจจุบันเห็นสอดคลองกันวา  คําเหลานี้

ประกอบกันเปนมิติพื้นฐานของการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ดังนั้น คุณภาพการศึกษาตามแนวคิดของยูนิ

เซฟจึงพิจารณาจาก 5 ประการ  ไดแก  ตัวผูเรียน  สภาพแวดลอมในการเรียน  เนื้อหาสาระการ

เรียนรู  กระบวนการเรียนการสอนและผลลัพท     

    Cheng and Tam (1997)  กลาววา  คุณภาพการศึกษา  หมายถึง  คุณลักษณะ       

อันพึงประสงคของผลผลิตท่ีคํานึงถึงเปาหมาย  ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ความพึงพอใจ       

ความถูกตอง  เปนตน 

    ผลสําเร็จของสถานศึกษา  คือ  เมื่อจัดการศึกษาแลวผูเรียนเปนมนุษย  ท่ีสมบูรณ      

ท้ังรางกายและจิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2550 : 23) 

   สรุปไดวา  คุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การจัดการศึกษาใหผูเรียนไดรับการพัฒนา   

จนเกิดคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานการศึกษา  ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และสอดคลองกับ

ความตองการของผูรับบริการ  และใชกระบวนการ  ข้ันตอนและวิธีการของแผน  เปนเครื่องมือสําคัญ

ในการบริหารจัดการ  สามารถวางแผนปฏิบัติการและนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

   2.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         2.2.1 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ                    

                  แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพสมั ยใหม   คือ   การควบคุม คุณภาพ          

การประเมินคุณภาพ และการบริหารงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบมุงคุณภาพท้ังองคการ  

บุคลากรมีหนาท่ีสําคัญ  9 ประการ  ไดแก  (http://th.wikipedia.org/wiki/PDCA/2018/09/20) 

1. เปนภารกจิของทุกฝาย  

2. ทุกสายงานตรวจสอบคุณภาพ/ วิเคราะห/ ปรับปรุง  

http://th.wikipedia.org/wiki/PDCA
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3. ปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อคุณภาพท่ีดีข้ึน  

4. เนนการสรางคุณภาพในจิตสํานึกวามิใชการควบคุม บังคับ  

5. ปรับปรุงคุณภาพ ใหตนทุนการผลิตตํ่าลง  

6. คุณภาพ การผลิต เปนเรื่องเดียวกัน (ไมลาชา)  

7. เปาหมายของเสียตองเปนศูนย (Zero)  

8. เนนปรับปรุงคุณภาพเพื่อลดตนทุน  

9. ใหมีความสามัคคีกันในกิจการกลุม  

หลักในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยใชหลักการ 14 ขอ  ไดแก  

1. กําหนดเปาหมายท่ีแนนอนในการปรับปรุง  

2. การยอมรับแนวคิดปรัชญาใหม ๆ  

3. สรางคุณภาพโดยยึดมั่นการตรวจสอบ (Inspection)  

4. ตองสรางความเช่ือมั่นใหผูรับบริการ สนใจ ยอมรับแนวคิด รวมท้ังการ

ตอบสนองเพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ  

5. ปรับปรุงระบบการผลิต การบริการอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง  

6. มีหนวยงานการฝกอบรม  

7. สรางภาวะผูนําใหบุคลากร และมีการนิเทศผูปฏิบัติงาน  

8. ขจัดความกลัวท่ีจะเปนอุปสรรคในการปรับปรุงประสิทธิผลของบุคลากร

ท้ังหมด  

9. ทุกแผนกตองรวมกันทํางานเพื่อสัมฤทธิผลของงาน  

10. มุงคุณภาพเปนหลัก ไมยึดติดคําขวัญหรือเปาหมายแตเพียงอยางเดียว 

กระตุนใหทุกคนมีแรงจูงใจท่ีจะทํางาน  

11. เนนการทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพมากกวาการมุงปริมาณ  

12. ขจัดส่ิงท่ีเปนอุปสรรคการทํางานของบุคลากร  

13. สนับสนุนใหมีการศึกษาอบรม มีโปรแกรมการปรับปรุงตนเองของ

บุคลากร  

14. จัดคนใหทํางานตามความเหมาะสม  เพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพ  

               สํานักทดสอบทางการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2554 : 3-4)        

ไดเขียนไวในแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ไววาสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีส่ิงสําคัญ  

ท่ีบงบอกไดอยางชัดเจนหลายประการ  ไดแก  มีการกําหนดภารกิจของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  มีการ

กํากับติดตามงานสม่ําเสมอ  ความสัมพันธระหวางสถานศึกษา  บาน  และชุมชนมีความใกลชิดและ
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ไววางใจกัน  มีการต้ังความคาดหวังของผลสําเร็จไวสูง  มีความเปนผูนําทางดานการจัดการเรียนรู

อยางมืออาชีพ   ท้ังครูและผูบริหาร  มีการสรางโอกาสในการสรางการเรียนรู  และใหเวลาผูเรียน    

ในการทํางานกลุมมากข้ึน  จัดส่ิงแวดลอมท่ีจําเปนอยางมีระเบียบ  สะอาด และปลอดภัย  มีการจัด

หลักสูตรท่ีชัดเจน  สอดคลองกับเปาหมายใชกลวิธีในการประเมินท่ีหลากหลาย  จัดการเรียนการสอน

ท่ีกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ  กระตือรือรนในการท่ีจะเรียนรู  จัดบรรยากาศท่ีสงเสริมความเปน

เลิศทางวิชาการ  ขจัดส่ิงท่ีจะเปนอุปสรรคสําหรับการสรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

พัฒนางานอยูบนพื้นฐานงานวิจัย  ใชแหลงเรียนรูท่ีมีอยูอยางเต็มท่ีและวางแผนอยางมีประสิทธิภาพ 

                เมื่อวิเคราะหลักษณะหรือกิจกรรมตาง ๆ แลว สามารถจัดแบงปจจัยท่ีสะทอนคุณภาพ

การศึกษาไดเปน 5 ดาน  ไดแก  1) ดานคุณภาพผูเรียน  2) ดานการจัดการศึกษา (มองท่ีครูผูสอน 

ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชน)  3) ดานการสรางสังคมแหง

การเรียนรู (มองท่ีการรวมมือกันระหวางสถานศึกษาและชุมชน)  4) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

(มองท่ี เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญาและอุดมการณของสถานศึกษา) และ 5) ดานมาตรการสงเสริม 

(มองท่ีการดําเนินงาน  ท่ีตอบสนองนโยบายตามอุดมการณของสถานศึกษา  และนโยบายของรัฐ

ในขณะปจจุบัน) 

                จากขอสรุปดังกลาว  เมือ่นํามาประยุกตกับแนวคิดในการดําเนินงานเชิงระบบ (System 

Approach) ซึ่งประกอบดวย  ปจจัย  กระบวนการ  และผลผลิต  สามารถกําหนดกรอบแนวคิด    

เพื่อความชัดเจนในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ  ดังแสดงในภาพตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

- ผูเรียน 

- ครูผูสอน 

- ผูบริหาร 

- คณะกรรมการ

สถานศึกษา และ

ผูปกครอง ชุมชน 

- สภาพแวดลอมและ

บริการ 

- การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน 

- การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

- การจัดหลักสูตร 

- กระบวนการเรียนรูและการประเมินผล 

- การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

- การสนับสนุนจากชุมชน/ทองถ่ิน 

- การรวมมือกันระหวางบานกับสถานศึกษา 

- การสงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษา 

- การจัดกิจกรรมตามมาตรการสงเสริม  

ของสถานศึกษา 

- คุณภาพผูเรียน 

        - มีคุณธรรม 

        - มีจริยธรรม 

        - มีความรู ทักษะ 

        - มีความสุข 

ปจจัย 

กระบวนการ 

ผลผลิต 
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      แนวคิด ISO 9000 (Hoyle, 2009) อาจกลาวไดวา การพัฒนาคุณภาพ หรือการปรับปรุง

คุณภาพการศึกษาเปนการดําเนินการท้ังองคการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม 

(activities)  และกระบวนการ (processes) เพื่อใหเกิดสิทธิประโยชนแกท้ังองคการ  ผูปกครอง  

และชุมชน หรืออาจกลาวงาย ๆ วา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนอะไรก็ตาม  ท่ีทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ  และในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษาแนวทางทางของ ISO 9000 สามารถดําเนินการได 2 วิธีพื้นฐาน ไดแก  วิธีการควบคุมท่ี

ดีกวา (better control)  และวิธีการสรางมาตรฐานหรือนวัตกรรม (raise standards/innovation) 

ซึ่งอธิบายไดดังนี้ 

      1. การพัฒนาหรือการปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีการควบคุมท่ีดีกวา  เปนกระบวนการ

ปรับเปล่ียนมาตรฐานการศึกษาชุดเดิม  ไมใชกระบวนการท่ีสงวนรักษาหรือสรางมาตรฐานใหม  

มาตรฐานท่ีไดจากวิธีนี้  เปนมาตรฐานท่ีไดรับการปรับปรุงผานกระบวนการของการเลือก           

การวิเคราะห และการปรับแกไขของผูท่ีมีประสบการณในการใช 

      2. การพัฒนาหรือการปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีสรางมาตรฐานหรือนวัตกรรม             

เปนกระบวนการท่ีไมเกี่ยวกับการสงวนรักษา  หรือปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาท่ีมีอยูเดิม  แตสราง

มาตรฐานข้ึนมาใหม  ผานกระบวนการท่ีเริ่มตนจากการศึกษาความเปนไปได  และพัฒนาผาน

กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R & D) มาตรฐานท่ีสรางข้ึนใหม  จะผานการทดลองนํามาใชงาน     

แบบทําซ้ํา  มาตรฐานดังกลาวนี้  ถือวาเปนผลมาจากสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป  ท้ังดาน

นวัตกรรม เทคโนโลยี  การตลาดและการจัดการ 

      ถาอาศัยแนวคิดของ Ofsted (1994: 6 อางถึงในรัตนา  ดวงแกว 2556 ก : 12)      

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” จะใชในความหมายแตกตาง ๆ กัน ใน 4 ลักษณะ ไดแก 1) ยกระดับ

มาตรฐาน (raise standards)  2) เพิ่มคุณภาพ (enhance quality)  3) เพิ่มประสิทธิภาพ (increase 

efficiency)  และ 4) บรรลุเปาหมายในการพัฒนานักเรียน  ท้ังดานคุณธรรมจริยธรรม  สังคม  และ

วัฒนธรรม  จากความหมายท้ัง 4 ลักษณะดังกลาว  สถานบันการศึกษาสามารถนํามาใช  อยางเปน

รูปธรรม  เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  โดยพิจารณาท้ังดานกระบวนการและ

เปาหมายและผลลัพธ  วามีการพัฒนาเพิ่มข้ึนหรือไมเพียงใด  โดยมีแนวคําถามในการตรวจสอบ 4 ขอ 

ไดแก  1) สภาพท่ีเปนอยูในขณะนี้เปนอยางไร  2) ตองการเปล่ียนแปลงอะไรบาง  3) เมื่อเวลาผานไป

จะบริหารการเปล่ียนแปลงไดอยางไร และ 4) จะทราบไดอยางไรวา  การบริหารการเปล่ียนแปลงนั้น

ประสบความสําเร็จ 

      งานวิจัยของดิลกะ ลัทธพิพัฒน (2555) ไดพบวา การปฏิรูปการศึกษาจะประสบ

ความสําเร็จได  จะตองไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย  โดยเฉพาะผูปกครอง      

การปฏิรูปตองเริ่มตนท่ีขอมูล  โดยจะตองมีระบบการสอบวัดมาตรฐานท่ีสามารถวัดความสามารถ  
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ของนักเรียนไดจริงในหลายระดับช้ัน  ผลการสอบจะตองมีความหมายท้ังสําหรับนักเรียนและครู และ

จะตองมีการเปดเผยขอมูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตอสาธารณะ  โดยมีระบบใหคุณใหโทษคร ู      

และผูบริหารโรงเรียนท่ีผูกกับผลสัมฤทธิ์ดังกลาว  องคกรในพื้นท่ีและผูปกครองจะตองรวมมือกัน

ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนอยางตอเนื่ อง  และเมื่ อ โรงเรียนมีระบบตรวจสอบและกลไก            

ความรับผิดชอบท่ีดีแลว  การปฏิรูปการกระจายอํานาจการบริหารสูโรงเรียนจึงสงผลดีตอการพัฒนา

คุณภาพทางวิชาการของนักเรียนได 

 

          2.2.2 การพัฒนาคุณภาพตามวงจร PDCA  

                             วงจร  PDCA (https://entraining/article/PDCA/2018/09/2) ถู ก คิดค น

โดย Dr. Edwards W. Deming เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการวางแผนแกปญหาอยางยั่งยืน ซึ่งเปน

ท่ีนิยมใชเปนอยางมากในประเทศญี่ปุน  โดยเฉพาะบริษัท TOYOTA   ท่ีเปนองคกรขนาดใหญระดับ

โลกมีการนําหลักการ PDCA นี้มาใชในกระบวนการผลิตรถยนต และพัฒนาจนกลายเปน TOYOTA 

WAY อยางท่ีรูจักกันในปจจุบัน  ดังนั้น จึงพิสูจนแลววาหลักการ PDCA สามารถนํามาใชเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานขององคกรใหดีข้ึนได  แมกระท่ังองคกรนั้นไมไดเกี่ยวของกับการ

ผลิตในอุตสาหกรรม เพราะหลักการ PDCA  Plan-Do-Check-Act  สามารถนํามาประยุกตใชไดกับ

ทุกงานแมกระท่ังการดําเนินชีวิตประจําวัน 

                            PDCA  มีหลากหลายหลักการท่ีทําใหเราไปถึงความสําเร็จท่ีเราต้ังใจไว  ซึ่งถา

ลองวิเคราะหโดยใชหลักการ Plan – Do – Check – Act เปนกรอบในการวิเคราะหอาจแบงแยกได

โดย  “การต้ังเปาหมาย  ( Goal Setting )“  ถือเปนจุดเริ่มตนสําคัญ   ของการลงมือทํา   ในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง  เพราะการมีเปาหมาย  หมายถึง การท่ีเรารูวาเราจะเดินทางไปท่ีไหน  ยิ่งถารูไดวาทําไมเรา 

ถึงตองไปและยิ่งมองเห็นภาพของตัวเรา   เมื่อไปถึงเปาหมายนั้นชัดเจนมากเทาไร  ยิ่งเกิดแรงกระตุน

ใหเราอยากออกเดินทางไปสูเปาหมายนั้นโดยเร็ว  

          การวางแผนงาน และ กําหนดวิธีการ (Planning) 

                            หลังจากมีเปาหมายแลว  ตองนําเปาหมายนั้นมากําหนดรายละเอียด ส่ิงท่ีตอง

ทําโดยเรียงตามลําดับความสําคัญ  รายละเอียดข้ันตอน  ปจจัยตาง ๆ  ท่ีตองใชระยะเวลา เริ่ม-ส้ินสุด  

บุคคลหรือทีมงานท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ตัวช้ีวัดผล (KPI)      

                   การลงมือปฏิบัติ (Do) 

                            การลงมือปฏิบัติตามแผนงานและวิธีการท่ีเรากําหนดไวอยางมีวินัย  ทักษะ

การบริหารตาง ๆ จะถูกหยิบมาใชในระยะการลงมือปฏิบัตินี้  เชน  การบริหารเวลาใหได ตามแผน 

การประชุมเพื่อตรวจสอบความคืบหนา  การมอบหมายงานเพื่อแบงเบาภาระ  เปนตน   

           

https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
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                            การตรวจสอบ(Check) 

                             หลังจากเริ่มลงมือปฏิบัติไปไดสักระยะ  ตองเริ่มทําการตรวจสอบความ

คืบหนาของส่ิงท่ีไดลงมือปฏิบัติไปนั้น  วาเปนไปตามแผนงานหรือไม  ซึ่งส่ิงท่ีจะบงบอกได  ก็คือ

ตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวนั่นเอง  ถาจุดท่ีตรวจสอบไดผลลัพธตามตัวช้ีวัดท่ีต้ังไว   หรือดีกวา  แสดงวา   

วิธีการท่ีเลือกใชนั้นยังคงถูกตอง  แตถาตรวจสอบออกมาแลวผลปรากฏวา   ตํ่ากวาตัวช้ีวัดท่ีต้ัง      

ถือเปนสัญญาณเตือนวามีความผิดปกติบางอยาง  เกี่ยวกับแผนงานหรือวิธีการท่ีกําหนด   ไวใน    

ตอนแรก  

               การปรับปรุง (Act / Action) 

                              ข้ันตอนนี้คือ  การปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนวิธีการ  หรือทรัพยากรบางอยาง

เพื่อทําใหผลลัพธกลับมาอยูในแผนงาน  หรือเสนทางสูเปาหมายตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในครั้งแรก 

ซึ่งกระบวนการปรับปรุง  เริ่มจากการวิเคราะหหาสาเหตุ  ท่ีทําใหผลลัพธไมเปนไปตามท่ีวางแผนหรือ

กําหนดไว   วาเกิดจากองคประกอบ  หรือปจจัยภายใน/ภายนอกใดบาง  แลวจึงมากําหนดมาตรการ

แกไขปรับปรุงตอไป  

                    

 ภาพท่ี 3  ภาพวงจร PDCA 

 

      สรุปไดวา  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายท่ี

เกี่ยวของ  โดยมีขอมูลและใชขอมูลในการดําเนินการ  มีการกําหนดเปาหมายอยางมีหลักการ         

มีความคิดเชิงระบบ  และท่ีสําคัญคือมีข้ันตอนในการดําเนินงานพัฒนา  ต้ังแตการวางแผน  การลงมือ

ปฏิบัติ  การตรวจสอบผลการดําเนินงาน  เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนา  ปรับปรุงหรือประยุกตใชวิธีการ  

ท่ีดีกวา 
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3. แนวคิดหลักการความรับผิดชอบ 

 

       3.1 ความหมายของความรับผิดชอบ              

                     ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความเอาใจใสจดจอ  

ต้ังใจ  มุงมั่นตอหนาท่ีการงาน  การศึกษาเลาเรียน  และการเปนอยูของตนเอง  และผูอยูในความดูแล  

ตลอดจนสังคมอยางเต็มความสามารถดวยความผูกพัน  เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายใน

เวลาท่ีกําหนด  ยอมรับผลการกระทําท้ังผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึน  รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติใหดีข้ึน

ดวย  นักวิชาการหลายทาน  ใหนิยามความหมายของคําวาความรับผิดชอบ  ไวในแนวทางเดียวกัน  

ซึ่งสามารถสรุปใจความสําคัญไดดังนี้ 

จันทรา  พวงยอด (2553 : 3) ใหความหมายของความรับผิดชอบวา “พฤติกรรม

หรือการกระทําของนักเรียนท่ีแสดงออกถึงความมุงมั่นต้ังใจปฏิบัติตน  ตามระเบียบแบบแผนของ

โรงเรียน”  

      นัยนา  จันทมิตร (2552 : 34)  ใหความหมายของความรับผิดชอบ วา ความสนใจ  

ความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความเพียรพยายามและละเอียดรอบคอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย  

รักษาสิทธิและหนาท่ีของตนดวยความเต็มใจ  ไมวาจะกระทําผิดหรือถูก  ไมปดความรับผิดชอบไปให

ผูอื่น  และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดผลยิ่งข้ึน  โดยไมทอดท้ิงแมจะมีอุปสรรคนานาประการ 

กต็าม  อีกท้ังยังมีความกระตือรือรนมุงมั่นท่ีจะทํางานใหสําเร็จอยางดีตามความสามารถของบุคคลนั้น  

เมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานตาง ๆ จะแสดงพฤติกรรมใหสังเกตได  เชน  ความสนใจ  ความต้ังใจ  

เอาใจใสและขยันหมั่นเพียร  ท่ีจะปฏิบัติงานใหสําเร็จไมเล่ียงงาน  ติดตามงานและยอมรับผลจากงาน

ท่ีตนกระทํา  โดยมีความพรอมในการปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึนเสมอ 

                    เพิ่มศักด์ิ  วรรลยางกูร และวรัญ ผาติธรรมรักษ (2550 : 8) อธิบายความหมายของ

ความรับผิดชอบ  หมายถึง  การปฏิบัติหนาท่ีของตนตามภาวะท่ีเปนอยูและตรงเวลาดวยความสุจริต  

ความเต็มใจและความจริงใจ    

                    โสภาพรรณ  อักฌราศิวะโรจน (2555 : 58)  ใหความหมายของความรับผิดชอบวา 

“รูจักหนาท่ีและปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ  รูจักเคารพสิทธิของผูอื่น  ยอมรับในการกระทําของตน

ท้ังท่ีเปนผลดีและผลเสีย  ไมปดความผิดใหผูอื่น  คํานึงถึงความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําหรือ

คําพูดของตน  และพรอมท่ีจะปรับปรุงการกระทําใหดีข้ึน”           

     อมรวรรณ  แก วผ อ ง  (2552 : 65 อ างอิ งจาก  Flippo. 1986 : 122)  ได สรุป 

ความหมายของความรับผิดชอบวา  เปนความผูกพันในการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี  ใหสําเร็จลุลวงไปได 

และความสําเร็จนี้เกี่ยวของกับปจจัย 3 ประการ  คือ  พันธะผูกพัน  หนาท่ีการงานและวัตถุประสงค 
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     อรวรรณ  พาณิชปฐมพงศ (2552 : 5)  ใหความหมายของความรับผิดชอบวา     

“การต้ังใจท่ีจะทํางานหรือติดตามผลงานท่ีไดทําไปแลว  เพื่อปรับปรุงแกไขใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

ยอมรับในส่ิงท่ีตนเองกระทําลงไป  ท้ังในดานท่ีเปนผลดีและผลเสีย  โดยแสดงออกในรูปการ

ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย” 

                    ดังนั้นสรุปไดวา   ความรับผิดชอบ  เปนคุณลักษณะพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีทําใหบุคคล

ประสบความสําเร็จในการเรียนและการทํางาน  โดยท่ีมุงมั่นจะผลักดันใหประกอบกิจกรรมดวยความ

สนใจ  มีจุดหมายปลายทาง  เพื่อใหงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเสร็จเรียบรอย และหาทางปองกัน

ไมใหเกิดความบกพรองเส่ือมเสียในงานท่ีตนรับผิดชอบ มีความอดทนตอการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 

พรอมท้ังมีความตรงตอเวลา  ยอมรับผลการกระทําของตนเองท่ีตนไดกระทําลงไป และมีการปรับปรุง

งานของตนใหดียิ่งข้ึน  เพื่อสูเปาหมายใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

 

               3.2 ลักษณะของความรับผิดชอบ 

     ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดลักษณะความรับผิดชอบของนักเรียน 

ท่ีแสดงออกเปนพฤติกรรมการมีวินัย   ท่ีสงผลมาจากปจจัยตาง ๆ ท่ีศึกษา  โดยแบงลักษณะจาก

ความรับผิดชอบไว 2 ลักษณะ ดังนี้ 

  1) ความรับผิดชอบตอตนเอง  มีผูใหความหมายของคําวา  ความรับผิดชอบ       

ตอตนเองไวหลายทาน  ดังนี้ 

     จิราภรณ นาคเรือง (2552 : 43) สรุปไววาความรับผิดชอบตอตนเอง  หมายถึง  

ลักษณะนิสัยของบุคคลท่ีมีความสนใจ  มีความมุงมั่นต้ังใจจริงท่ีจะปฏิบัติภารกิจตาง ๆ  ตามหนาท่ี   

ท่ีไดรับมอบหมายและปฏิบัติดวยความขยันหมั่นเพียร  อดทนตออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  และพยายามทํา

อยางเต็มความสามารถใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี  มีประสิทธิภาพ  และมีการติดตามผลงาน 

ท่ีทําไปแลว  เพื่อปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน และยอมรับในส่ิงท่ีตนเองกระทํา  ท้ังในดาน 

ท่ีเปนผลดีและผลเสีย 

     สันติกร  รักสองหมื่น (2554 : 69) ไดใหสรุปความหมาย  ของความรับผิดตอ

ตนเอง  หมายถึง  การเอาใจใสตอตนเอง  รักษาสุขภาพของตนเอง  มุงมั่นต้ังใจกระทําในส่ิงท่ีทําให

ตนเองไมมีผลกระทบตอสังคม  ไมทําใหตนเองเสียหาย ยอมรับในส่ิงท่ีตนเองไดกระทําลงไปท้ังผลดี  

และผลเสีย รูจักปรับปรุงแกไขพฤติกรรมและการทํางานของตนเอง  มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

เพื่อใหตนเองนั้นมีคุณคาของสังคม และอยูรวมกันสังคมไดอยางมีความสุข 

 ดังนั้นสรุปไดวา  ความรับผิดชอบตอตนเอง  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลหรือองคกรท่ี

ตระหนักในภารกิจของตนเอง  มีการกระทําท่ีสงผลดีตอตนเอง  ไมทําการใด ๆ  ท่ีสงผลเสียตอตนเอง 

หรือการกระทําขององคกรท่ีไมกอใหเกิดผลเสียหรือผลกระทบ  ท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอองคกร 
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    2) ความรับผิดชอบตอสังคม 

    กรมวิชาการ (2554 : 198) ใหแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง 

การรูจักฐานะหนาท่ี ความรับผิดชอบของตนเองท่ีมีตอสังคม ไดแก ความรับผิดชอบตอครอบครัว 

โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ และบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมเกิดประโยชนแก

สังคมสวนรวม 

       คณะอนุกรรมการการจัดทําคูมือการปลูกฝงคานิยม  ของกลุมนักบริหาร        

กลุมส่ือมวลชน  กลุมสมาคมมูลนิธิและกลุมพัฒนากําลังคน (2556 : 6)  โดยกลุมส่ือมวลชน  ไดแบง

ความรับผิดชอบแตกตางออกไป  เปน 3 ประเภท  คือ  1) ความรับผิดชอบตอตนเอง  หมายถึง     

การรูจักหนาท่ีของตนเองและปฏิบัติหนาท่ีใหลุลวงอยางดีท่ีสุด  โดยทํางานในหนาท่ีของตนใหลุลวง  

ไปอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลาท่ีกําหนด  ฝกตนให เปนคนตรงตอเวลาอยู เนืองนิตย  

2) ความรับผิดชอบตอครอบครัว  หมายถึง  การรูจักฐานะและหนาท่ีมีตอครอบครัว  ปฏิบัติตน   

อยางเหมาะสมแกฐานะ  และหนาท่ีของตนในครอบครัว  และรวมกิจกรรมของครอบครัว  และ      

3) ความรับผิดชอบตอสังคม  หมายถึง  การรูจักฐานะและหนาท่ีความรับผิดชอบของตน  ท่ีมีตอ

สังคมและปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม  ใหเกิดประโยชนแกสังคมสวนรวม   โดยใหตระหนัก       

และยอมรับวาประโยชนจะเกิดข้ึนไมได  ถาขาดประโยชนสวนรวม  และไมละเลยท่ีจะเสียสละ

ประโยชนสวนตน  และกระทําในส่ิงท่ีจะรักษาหรือยังใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 

       วายุ  กาญจนศร (2551 : 18)  ไดสรุปความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 

คือ  การกระทําท่ีแสดงออกตอสถานการณ  หรือกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของในสังคม  ท่ีตนดํารงอยู      

ดวยการปฏิบัติหนาท่ีของตนในฐานะสมาชิกท่ีดี 

       สันติกร  รักสองหมื่น (2554 : 71)  ไดสรุปความหมายของความรับผิดชอบ      

ตอสังคม  หมายถึง  การกระทําของบุคคลท่ีเกิดจากความรูสึกขางในจิตใจ  ท่ีคํานึงถึงผลท่ีจะเกิด

ข้ึนกับบุคคลอื่นรอบขางหรือมีผลกระทบตอสังคม  โดยมีความระมัดระวังในส่ิงท่ีตนเองกระทํา       

จะเกิดส่ิงใดตอสังคม  และถาไมลงมือกระทําจะเกิดส่ิงใดตอสังคมสวนรวม   

   โส ภ าพ ร รณ  อั ก ฌ ร า ศิ ว ะ โร จน  (2555 : 59) ได ส รุ ป ค ว าม ห ม าย ข อ ง  

ความรับผิดชอบตอสังคม  คือ  ความรับผิดชอบในฐานะเปนสถาบันทางสังคมสถาบันหนึ่ง  ท่ีตอง

ยอมรับในส่ิงท่ีไดกระทําหรือสงผลกระทบตอกลุมตาง ๆ ท้ังในแงดีและไมดี  โดยใชหลักจริยธรรม 

และคุณธรรม  ซึ่งไดแก  จรรยาบรรณ  จิตสํานึกทางสังคม  บทบาทและหนาท่ี  เพื่อใหเกิดการแกไข

อันจะทําใหเกิดประโยชนตอสังคมหมูมาก  รวมท้ังองคกรหรือสถาบันนั้น ๆ ดวย  
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                มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2556) ไดรายงาน “การจัดทํายุทธศาสตร

การปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐานใหเกิดความรับผิดชอบ”  ไดตอบโจทยของระบบการศึกษาไทย       

วา  ใจกลางของปญหาคือการขาด “ความรับผิดชอบ” (accountalility) ของระบบการศึกษาตลอด     

ทุกข้ันตอน  ท้ังนี้ “ความรับผิดชอบ” (Accountabity)  หมายถึง  พันธะผูกพันในหนาท่ีของคน   

หรือองคกรตอเปาหมายท่ีไดรับมอบหมาย  โดยมีระบบท่ีผูมอบหมายสามารถประเมินและตรวจสอบ

ผลงาน  เพื่อใหรางวัลหรือลงโทษผูท่ีไดรับมอบหมายงานได 

 ในกรณีของระบบการศึกษา  หัวใจสําคัญของการปฏิรูปเพื่อสรางความรับผิดชอบ     

คือ  การทําใหสถานศึกษามีความรับผิดชอบโดยตรงตอผูปกครองและนักเรียนมากข้ึน  โดยโรงเรียน

ควรมีอิสระในการบริหารจัดการ  และผูปกครองควรมีสิทธิเลือกโรงเรียน  ใหลูกตามขอมูลคุณภาพ

ของโรงเรียน   ท่ี ได รับการเปดเผยต อสารธารณะ  กล าวคือ   มี การส งเสริมให เกิดระบบ            

"ความรับผิดชอบสายส้ัน" (short-route of accountability) หรือสายความรับผิดชอบระหวาง 

“ผูปกครอง-โรงเรียน-ครู”  โดยไมตองผานรัฐบาลเพิ่มมากข้ึน  แตในอีกดานหนึ่งก็ตองมีการปฏิรูป

ระบบ “ความรับผิดชอบสายยาว” (long-route of accountability) หรือสายความรับผิดชอบ

ระหวาง “ผูปกครอง-รัฐบาล-โรงเรียน-ครู”  ซึ่งมีรัฐบาลเปนตัวค่ันกลางในระบบ  โดยรัฐบาลหรือ

หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ  ควรมีบทบาทในการเสริมสรางความรับผิดชอบของระบบการศึกษา     

ซึ่งความสําคัญของระบบความรับผิดชอบในระบบการศึกษาท่ีดี  เปนปจจัยหลักในการสงเสริม       

ใหกระบวนการแปลงทรัพยากรนําเขา (inputs) เปนผลลัพท (outputs) และ/หรือผลไดตอสังคม 

(outcomes) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  กลาวคือ  มีการใชทรัพยากร          

ทางการศึกษา  เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูอยางคุมคา 

                ท้ังนี้  บนเสนทางของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู

ท่ีพึงปรารถนา  ระบบการสรางความรับผิดชอบตองทํางานรวมกับระบบอื่น ๆ ท่ีมีความสําคัญไมยิ่ง

หยอนไปกวากัน   ระบบความรับผิดชอบควรถูกออกแบบใหมีเปาหมาย  เพื่อพัฒนาคุณภาพ       

การเรียนรูใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีพึงปราถนา  กลาว คือ  เปนระบบเพื่อมุงพัฒนาและ

ชวยเหลือมากกวาระบบเพื่อมุงลงโทษ  ซึ่งในกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  ใหแกระบบ

การศึกษาไทย  จําเปนตองสรางเงื่อน ไขพื้ นฐานสามประการให เกิด ข้ึน   มิ เชนนั้น ระบบ             

ความรับผิดชอบยอมมิอาจทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  เงื่อนไขพื้นฐานเหลานั้น  ไดแก 

 หนึ่ง  การปฏิรูประบบขอมูลขาวสาร (information reform) หมายถึง  การผลิต    

และการกระจายขอมูลดานสิทธิและหนาท่ีของฝายตาง ๆ และขอมูลดานทรัพยากรนําเขา ผลลัพท 

และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  สําหรับการประเมินเพื่อใหรางวัลและปรับปรุงพัฒนา 
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 สอง  การปฏิ รูประบบบริหารจัดการโรงเรียน  (school-based management 

reform)  หมายถึง  การกระจายการตัดสินใจไปยังโรงเรียน  ใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการ

ตนเอง (autonomy) ภายใตระบบความรับผิดชอบท่ีดี 

 สาม  การปฏิรูปโครงสรางส่ิงจูงใจ (incentive reform)  หมายถึง  การเช่ือมโยง     

การจางงานหรือผลตอบแทนครูและผูบริหารโรงเรียน  เขากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียน  

ในระดับท่ีเหมาะสม  เพื่อใหครูและผูบริหารโรงเรียนใสใจในการเปนเจาภาพ  รับผิดชอบในการ

พัฒนานักเรียนอยางแทจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 4  ความรับผิดชอบในระบบการศึกษา 

  

นักเรียน 

คร ู 

การเงิน 

 

ทรัพยากร 

นําเขา 

กระบวนการ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู   

การเพ่ิมทักษะของนักเรียน   

ผลการสอบ                   

อัตราการเรียนจบ 

ระบบการเรียนรู 

- หลักสูตร 

- สื่อและ

เทคโนโลยีการ

เรียนการสอน 

ระบบการสรางความ

รับผิดชอบ 

- การวัดและประเมินผล

การเรียน 

- การประเมินคุณภาพ

สถานศึกษาภายนอก 

- การประเมินคุณภาพคร ู

- การจัดสรรงบประมาณ

ฝงอุปสงค 

ระบบการบริหารจัดการ

โรงเรียนที่เปนอิสระ 

- การประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

- การพัฒนาคุณภาพครู 

- การจัดสรรงบประมาณ

ท่ีเพียงพอตอการยกระดับ

ผลการเรียน 

 

ระบบชวยเหลอื

ยกระดับคุณภาพ 

นักเรียน ครู 

สถานศึกษา 

ผลลัพธ / 

ผลไดตอ

สังคม 
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 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555 : 330) ไดเสนอแนวทางท่ีระดับนโยบาย

สามารถดําเนินการเพื่อสรางความรับผิดชอบรวมของสังคมในการจัดการศึกษา  ดังนี ้

 1. สรางจิตสํานึกของสังคมและชุมชนใหมองเห็น  เขาใจและมีสวนรวมทางการศึกษา    

มีกิจกรรมและกระบวนการ  เพื่อสงเสริมและสรางจิตสํานึกของชุมชน  ใหมีความรับผิดชอบ         

ตอการศึกษาในดานตาง ๆ  ไมปลอยใหเปนไปตามครู   โรงเรียน  และกระทรวงท่ีเกี่ยวของเทานั้น  

ทุกภาคสวนในสังคมตองรวมรับผิดชอบ 

 2. การมีสวนรวมในระดับสวนกลาง  โดยบูรณาการภาคสวนตาง ๆ ท้ังหนวยงานภาครัฐ

ระดับกระทรวงท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา  องคกรเอกชน  องคกรอิสระ  ตลอดจนองคกรสาธารณกุศล

ตาง ๆ อยางจริงจังในการทํางานดานการศึกษา  จะทําใหเห็นถึงความเช่ือมโยงของบทบาทในแตละ

สวนของหนวยงานนั้น ๆ  เพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็ก 

 3. สรางการมีสวนรวมในระดับพื้นท่ี  โดยเนนการมีสวนรวมของผูปกครอง  ชุมชน  

โรงเรียน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อเขามารวมกําหนด

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท้ังเรื่องหลักสูตร  การเรียนการสอนและการประเมินผล  รวมถึงการ

สนับสนุนงบประมาณและกํากับติดตาม  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามความตองการของชุมชน

นั้น  ท้ังนี้ตองเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีรัฐกําหนด  

 ดังนั้น  สรุปไดวา ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การกระทําของบุคคลท่ีตระหนัก

ถึงผลกระทบในทางท่ีดีและไมดีตอสังคม  ชุมชน  และประเทศชาติ  ภายใตจิตสํานึก สถานะและ

หนาท่ีของบุคคลนั้น ๆ  โดยคํานึงถึงประโยชนของสังคมสวนรวมมากอนประโยชนของตนเอง  

 

4. แนวคิดหลักการมีสวนรวม 

 

      4.1 ความหมายของการมีสวนรวม  

      นิลมณี  พิทักษ (2551 : 3) ใหความหมายวา “การมีสวนรวม” คือ การกระตุนให

ประชาชนตระหนักถึงสถานการณของเขาวา เขาควรกระทําอยางไรบาง  เพื่อกอให เกิดการ

เปล่ียนแปลงภายใตการกําหนดและการดําเนินการของประชาชนเอง    

      ประพันธพงศ  ชิณพงษ (2551 : 12)   ไดใหความหมายของการมีสวนรวม  ไววา  

การมีสวนรวมเปนผลมาจากการเห็นพองตองกันในเรื่องของความตองการ    และทิศทางการ

เปล่ียนแปลงความเห็นพองตองกันนั้น  จะมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการ  เพื่อการปฏิบัติการ  

กลาวคือ  ตองเปนการเห็นพองตองกันของคนสวนใหญ  ท่ีจะเขารวมปฏิบัติการนั้น  และเหตุผลท่ี    

คนมารวมปฏิบัติการได   จะตองตระหนักวาการปฏิบัติการท้ังหมด  โดยกลุมหรือในนามของกลุม 
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หรือกระทําการผานองคกร  ดังนั้น  องคกรจะตองเปนเสมือนตัวท่ีทําใหการปฏิบัติการ  บรรลุถึง

ความเปล่ียนแปลงท่ีตองการ  

                    ปรีดา  เจษฎาวรางกุล (2550 : 13)  ได ใหความหมายไววา  การมีสวนรวม        

เปนกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา  รวมคิด  รวมตัดสินใจ 

แกปญหาของตนเองเนนการมีสวนเกี่ยวของอยางแข็งขันกับประชาชน  ใชความคิดสรางสรรคและ

ความชํานาญของประชาชน  แกไขรวมกับการใชวิทยาการท่ีเหมาะสมและสนับสนุน  ติดตาม       

การปฏิบัติงานขององคการและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 

                    สุธี  วรประดิษฐ (2553 : 7)  กลาววา  การมีสวนรวมของชุมชนเกิดจากจิตใจ 

ท่ีตองการเขารวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  เพื่อใหเกิดผลตอความตองการของกลุมคนท่ีสอดคลอง

กับวิถีชีวิตทางสังคม  ท้ังนี้  ในการท่ีจะใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริงนั้น  การจัดกิจกรรมการ

มีสวนรวมตองคํานึงถึงวิถีการดําเนินชีวิต  คานิยม  ประเพณี  ทัศนคติของบุคคล  เพื่อใหเกิด      

ความสมัครใจเขารวมกิจกรรม  เพราะกลุมคนในชุมชนมีความแตกตางกันในลักษณะสวนบุคคล  

ลักษณะทางเศรษฐกิจ และการไดรับขอมูลขาวสาร  ท้ังนี้  การเขามามีสวนรวมของชุมชนโดยสรุปมี

ข้ันตอน   5 ข้ันตอน  คือ  

     1. การวิเคราะห สังเคราะหปญหาของชุมชน  

                    2. การวางแผนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต  

                    3. การกําหนดกิจกรรม  

                    4. การดําเนินกิจกรรม  

                    5. การประเมินผลกิจกรรม  

                    สันติชัย  เอื้อจงประสิทธิ (2552 : 21)  ไดกลาวถึงสาระสําคัญของการมีสวนรวมของ

บุคลากรวา  หมายถึง  การเปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงาน  และการรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ  อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเองการ  ท่ีจะ

สามารถทําให บุคลากรเขามามีสวนรวมในการพัฒนา  เพื่อแกไขปญหาและนํามาซึ่ งสภาพ         

ความเปนอยูของบุคลากรใหดีข้ึนนั้น  ผูนําจะตองยอมรับในปรัชญาการพัฒนาวา  มนุษยทุกคนมี

ความปรารถนาท่ีจะอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข  ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม  เปนท่ียอมรับ

ของผูอื่นและพรอมท่ีจะอุทิศตน  เพื่อกิจกรรมของสวนรวมในองคกร  

               ดังนั้น  สามารถสรุปไดวา “การมีสวนรวม”  หมายถึง  การท่ีประชาชนหรือกลุมบุคคล     

มีแนวคิด  หรือจุดมุงหมายท่ีเหมือนกันเขามาดําเนินการนั้น  ใหแลวเสร็จตามจุดมุงหมายท่ีกําหนด

แลวรับผลประโยชนรวมกัน  ซึ่งตองเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน  ไมวาจะเปนการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ  การมีสวนรวมในการปฏิบัติ  การมีสวนรวมในผลประโยชนและการมีสวนรวมในการ

ประเมินผล 
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4.2 ลักษณะของการมีสวนรวม 

 กระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารอบรมผูนําการเปล่ียนแปลงสําหรับผูบริหาร : 2550 ) 

ไดเสนอแนวทางการมสีวนรวมไว  ดังนี้ 

 1) การมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาสามารถ     

เปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน  จัดสรางหลักสูตรสถานศึกษาและกํากับ  ติดตามการใชหลักสูตร

สถานศึกษา 

 2) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  การสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา  

กับผูปกครองและชุมชน  เปนยุทธศาสตรท่ีจําเปนอยางยิ่ง  ผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษา   

ควรระลึกถึง  

                     3) บทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมจัดการศึกษา  และสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูของผูเรียน  ท้ังท่ีบานและท่ีสถานศึกษา    กําหนดนโยบายเปาหมาย  การจัดการศึกษา  

สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา  ทรัพยากรและบุคลากรในการจัดการศึกษา   และการตรวจสอบ

การจัดการศึกษา 

         4) กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา  โดยดําเนินการสํารวจ

ความตองการ  ขอมูลพื้นฐาน  กําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  วางแผนพัฒนาสถานศึกษาปฏิบัติ

กิจกรรมท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ  ประเมินผล  และสรปุผลเพื่อพัฒนากระบวนการทํางานรวมกัน 

                     ณรงค วารีชล (2551 : 6) ไดอธิบายถึงลักษณะของการมีสวนรวม  กลาวคือ  

                     1) การมีสวนรวมในลักษณะตัวบุคคล  ใหความสําคัญกับปจเจกบุคคลท่ีเขามา 

มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ   

                     2) การมีสวนรวมในลักษณะของกลุม  ท่ีมุงสรางพื้นฐานอํานาจจากการสรางกลุม  

และโครงสรางภายในหนวยงาน   

                     3) การมีส วนรวมใน ลักษณะโครงการ  ให ความสําคัญ ท่ีการจัดโครงการ 

อันกอใหเกิดการมีสวนรวมท่ีดี  เนนกลุมเปาหมาย  การถายทอดระบบเทคนิค  ความรู  การกระจาย

อํานาจสูประชาชน 

                     4) การมีสวนรวมในลักษณะสถาบัน   ใหความสําคัญในแงของการกอใหเกิด 

การเปล่ียนแปลงทางสถาบัน  มีการถายเทหรือขยายโครงการสรางอํานาจของกลุม  ผลประโยชน 

และชนช้ันทางสังคม 

                     5) การมีสวนรวมในลักษณะนโยบาย  เนนเรื่องหลักการยอมรับการมีสวนรวม 

ของประชาชนและผูเสียเปรียบในสังคม  และนํามากําหนดนโยบายและแผนงานระดับชาติ 

                     ธนวัฒน  คาภีลานนท (2550 : 22)  ไดอธิบายและวิเคราะหรูปแบบการมีสวนรวม

โดยสามารถแบงออกเปน 4 รูปแบบ  คือ 
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      1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making)  ประกอบดวย 3 ข้ันตอน  คือ  

เริ่มตัดสินใจ  ดําเนินการตัดสินใจ  และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 

 2) ก ารมี ส ว น ร ว ม ใน ก ารป ฏิ บั ติ ก าร  (Implementation) ป ร ะ ก อ บ ด ว ย 

การสนับสนุนทางดานทรัพยากร  การเขารวมในการบริหาร  และการประสานขอความรวมมือ 

                     3) การมีสวนรวมในผลประโยชน  (Benefits) ทางดานตาง ๆ  ประกอบดวย

ผลประโยชนทางดานวัสดุ  ผลประโยชนทางสังคมและผลประโยชนสวนบุคคล 

  4) การมี ส วน ร วม ในการประ เมิน ผล  (Evaluation)  เกี่ ย วกับก ารควบ คุม 

และการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมท้ังหมด และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 

                    ประชุม  สุวัติถี (2551 : 24)  ไดกลาวถึงลักษณะเงื่อนไขพื้นฐานของการมีสวนรวม

ของบุคคล  เกดิจากพื้นฐาน 4 ประการ  คือ  

     1) เปนบุคคลท่ีจะตองมีความสามารถท่ีจะเขารวม  กลาวคือ  จะตองเปนผูมี

ศักยภาพท่ีจะเขารวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชน  จะตองมีความสามารถในการคนหา  

ความตองการวางแผนการบริหารจัดการ  การบริการองคกรตลอดจนการใชทรัพยากรอยางคุมคา  

                    2) เปนบุคคลท่ีมีความพรอมท่ีเขามามีสวนรวม  กลาวคือ  ผูนั้นจะตองมีสภาพ     

ทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและกายภาพ  ท่ีเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมได  

                    3) เปนบุคคลท่ีมีความประสงคจะเขารวม  กลาวคือ  เปนผูทีมีความเต็มใจสมัครใจ  

ท่ีจะเขารวม  เล็งเห็นผลประโยชนของการเขารวม  จะตองไมเปนการบังคับ  หรือผลักดันใหเขารวม

โดยท่ีตนเองไมประสงคจะเขารวม  

                    4) เปนบุคคลท่ีตองมีความเปนไปไดท่ีจะเขารวม  กลาวคือ  เปนผูมีโอกาสท่ีจะ    

เขารวม  ซึ่งถือวาเปนการกระจายอํานาจใหกับบุคคล  ในการตัดสินใจและกําหนดกิจกรรมท่ีตนเอง

ตองการในระดับท่ีเหมาะสม  บุคคลจะตองมีโอกาสและมีความเปนไปไดท่ีจะจัดการดวยตนเอง 

     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550 : 10-11)  ไดกลาวไววา       

การกระจายอํานาจการศึกษาใหสําเร็จ  และสงผลดีตอคุณภาพการศึกษาและการเรียนการสอน  

จะตองดําเนินการบนพื้นฐานของฉันทานุมัติในวงกวาง  ท้ังจากกลุมตาง ๆ ท่ีจะตองเขามาดําเนินการ

และกลุมผลประโยชนท่ีจะถูกกระทบจากการเปล่ียนแปลง  อาจกลาวไดวา  สถานศึกษามีความ

จําเปนท่ีจะตองสรางฉันทานุมัติจากผูมีสวนรวม  หรือผูเกี่ยวของกับสถานศึกษาในลักษณะ  ดังนี้ 

  1. พิจารณาวาใครบางท่ีมีสวนไดสวนเสียและผลประโยชนอะไร  ควรมีการวิเคราะห

ทบทวนใหรอบคอบของกลุมบุคคลทุกกลุม  ท่ีมีสวนไดสวนเสียอะไรจากการจัดการศึกษา 

  2. จัดใหมีการตัดสินใจโดยกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหรือสาธารณชน  ใหมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็น  และพยายามใหเห็นวามีกระบวนการปฏิบัติท่ีโปรงใส  สุจริต  ยุติธรรม  การยอมรับ

ของผูมีสวนไดสวนเสียและสาธารณชนจะมีความสําคัญมาก  จะเปนกุญแจสําคัญในการไดฉันทานุมัติ 
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  3. จัดประชุมสัมมนา  เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาท่ี  รวมท้ังใหมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจในสถานศึกษา  ตามความตองการของผูเกี่ยวของและแสดงใหเห็นวา  สถานศึกษามีความ

จริงใจรับฟงความคิดเห็นและยอมรับฉันทานุมัติ 

  4. ยอมรับบทบาทของกลุมตาง ๆ สถานศึกษาจําเปนท่ีจะตองแสดงใหเห็นถึงความ

จริงใจในการยอมรับบทบาทของกลุมตาง ๆ เชน สมาคมผูปกครองและครู  ชมรมศิษยเกา  เครือขาย

ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  ใหเขามามีสวนรวมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  รวมไปถึง

การท่ีสถานศึกษาไดรับฉันทานุมัติ  สงผลใหสถานศึกษามีพลังและความเขมแข็งในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

  ลักษณะการมีสวนรวม  การท่ีจะกําหนดหนาท่ีของผูมีสวนเกี่ยวของ  หรือกลุม

บุคคลจะมีลักษณะอยางไร  โดยท่ัวไปแลวลักษณะการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของหรือกลุมบุคคล      

ในสถานศึกษาหรือในรูปคณะกรรมการจะมีลักษณะ  ดังนี้ 

  1. ลักษณะของคณะกรรมการบริหาร  จะมีอํานาจหนาท่ีการวินิจฉัยส่ังการ  หรือ

การตัดสินใจในภารกิจ  ท้ังท่ีเปนงานสําคัญและงานตามภารกิจกระจายอํานาจ 4 ดาน  คือ  ดาน

วิชาการ   งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และบริหารท่ัวไป  คณะกรรมการท่ีเขามามีสวนในการ

บริหารสถานศึกษาในลักษณะเชนนี้  ไดแก  คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   และ     

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 

  2. ลักษณะของคณะกรรมการท่ีปรึกษา  เปนคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีในการ       

ใหคําแนะนํา  ปรึกษา  สนับสนุน  สงเสริมการบริหารแกผูบริหารสถานศึกษา  ใหมีหนาท่ีในการ

ตัดสินใจ  ตลอดจนการดําเนินงานหรือรวมงานในบางเรื่อง  ซึ่งคณะกรรมการท่ีปรึกษาจะไมใชการ

วินิจฉัยส่ังการหรือการตัดสินใจสวนใหญ  คณะกรรมการท่ีปรึกษาจะใหความรวมมือในการระดม

ทรัพยากร  เพื่อการใหสถานศึกษาเกิดความคลองตัวในการบริหารงานมากท่ีสุด  คณะกรรมการท่ี

ปรึกษา  ไดแก  สมาคมผูปกครองและครู  ชมรมเครือขายผูปกครอง  ชมรมศิษยเกา  ชุมชน  องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  เปนตน 

     โดยสรุป  การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการจัดการศึกษา  นับเปน

กระบวนการท่ีสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาการศึกษา  ใหตอบสนองความตองการของทองถ่ิน  หากชุมชนมี

ส วน ร วม ในการสนั บสนุ น ทรัพ ยากรการศึกษ า   รวม ถึงการ เชิญ ผู ป กครอ ง ท่ีมี ความรู 

และมีเวลาวาง  มาเปนครูพอครูแมใหความรูดานวิชาการ  ดานภูมิปญญากับบุตรหลาน  ยอมเกิดผลดี

ท้ังตอโรงเรียนท่ีไดบุคลากรเพิ่ม  สวนผูปกครองยอมภาคภูมิใจท่ีไดสอนบุตรหลานในโรงเรียน  

รวมถึงนักเรียนท่ีจะมีความเคารพและนับถือในตัวผูปกครองเพิ่มมากข้ึน   ซึ่ งเปนการสราง

ความสัมพันธท่ีดีกับชุนชม 
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5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

  5.1 งานวิจัยในประเทศ 
     จําเริญรัตน จิตตจิรจรรย (2550 : 113-118) ไดวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบ 

การบริหารจัดการอุดมศึกษา  โดยการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนของไทย  ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกตใชในการบริหารจัดการ 5 ดาน คือ  1) ดานการบริหารจัดการงานท่ัวไปมีรูปแบบท่ีไมยึด

ผลประโยชนเปนท่ีต้ัง  เนนการสรางความผูกพัน  สรางวัฒนธรรมสถาบันโดยกําหนดปรัชญาวิสัยทัศน 

เนนการประหยัด  การพึ่งพาตนเอง  การใชเงินใหมีเหตุผลเพื่อความอยูดีกินดี  2) ดานการบริหาร

จัดการงานวิชาการมีรูปแบบ  เนนการสอนใหรูหลักคิดในเนื้อหาสาระของวิชาการ  พัฒนาองคความรู

จากการวิจัยโดยอาศัยและแทรกปรัชญาไปสูชีวิตจริง  การบรรจุปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงไป 

ในวิชาศึกษาท่ัวไป  เพื่อปลูกฝงใหตระหนักในการดําเนินชีวิตและสอดแทรกลงไปในการเรียนการสอน

ทุกวิชา  3) ดานการบริหารจัดการงานวิจัยมีการเช่ือมโยงใหสมดุลระหวางการสอนกับการวิจัย 

โดยการสรางความรูความเขาใจมโนทัศนของการวิจัย  ท่ีมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาเปนหนวยการเรียนการสอนและเปนประโยชนตอชุมชน  การสรางเครือขายวิจัย  เพื่อประโยชน 

แกประเทศชาติท่ีมีการสนับสนุนงบวิจัยอยางพอเพียง  4) ดานการบริหารจัดการงานงบประมาณ 

มีรูปแบบการใชจายอยางพอประมาณ  เปนความคุมทุน  ความคุมคาหรือการไดรับผลมาสู

มหาวิทยาลัย  และ  5) ดานการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย  มีรูปแบบการพัฒนาคนใหพัฒนา

ตนเองโดยไมไดมองจากภายนอก  แตการใหเรียนรูภายในตนดวยการนําการจัดการความรูมาใชท่ีเนน

การวิเคราะหตนเอง 

    ทรงพล  เจริญคํา  (2552) ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย 5 ปจจัย  คือ  การบริหารงานของโรงเรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน  โครงสราง        

การบริหารงานโรงเรียน  นักเรียน/ผูปกครอง/ชุมชน/สังคม  และ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา     

2) สภาพความเปนเลิศของโรงเรียนสงกัดกรุงเทพมหานคร  ตามเกณฑของสถาบันมาตรฐานและ

เทคโนโลยีแห งชาติ  โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก   และผลการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Model: CFM) สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  3) รูปแบบความเปนเลิศ

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 3 ปจจัย  คือ  การบริหารงานของโรงเรียน 

ผูอํานวยการโรงเรียน  นักเรียน/ผูปกครอง/ชุมชน/สังคม  มีความสัมพันธกับอยางมีนัยสําคัญ         

4) การตรวจสอบรูปแบบความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  รูปแบบความเปนเลิศ 
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ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท้ัง 3 ปจจัยมีความถูกตอง เหมาะสม เปนไปไดและสามารถ

นําไปใชประโยชนสอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย 

     นงลักษณ  เรือนทอง (2552) ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผล วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อทราบ  1) องคประกอบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล    

2) รูปแบบการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิผล  ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบของรูปแบบการ

บริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  ประกอบดวย 8 องคประกอบ  คือ  การเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ผูบริหารและครู เปนมืออาชีพ  การประกัน คุณภาพการตรวจสอบไดและความนาเช่ือถือ  

สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู   การมีวิสัยทัศนและวตัถุประสงครวมกัน   เนนการเรียนการสอน 

การสอนท่ีมีวัตถุประสงค   และมีความคาดหวังตอนักเรียนสูง   2) รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผล  เปนรูปแบบท่ีประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 8 องคประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสม

ถูกตองเปนไปไดและสามารถนําไปใชประโยชนได  สอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 

 ปาลีวรรณ  สิทธิการ (2557) เรื่องรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  ไดสรุปวา  

หลักการของรูปแบบในการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ  ขอคนพบของงานวิจัยนี้

พบวา  ตองอาศัยหลักการท่ีสําคัญ  คือ  ใชหลักการมีสวนรวม  ใชทีมงานและเครือขายการทํางาน 

รวมรับผิดชอบงานโครงการ  ตลอดจนการสรางใหทุกคนเช่ือมั่นและศรัทธาตอทีมงาน และตัวผูนํา 

นอกจากนี้  ตองมีการนําการบริหารงานเชิงระบบตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) มาใชในการ

บริหารโครงการในทุกกิจกรรมยอยของโครงการ  เนนการนิเทศติดตาม ควบคุมงาน อยางใกลชิด 

จริงจังและตอเนื่อง    

     ราตรี  ศรีไพรวรรณ  (2555)  ศึกษาวิจัย  เรื่อง  การพัฒนากลยุทธการบริหารสู

ความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา  ผลการศึกษาวิจัยสภาพปจจุบันของ

การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา  โดยภาพรวมพบวา

คาเฉล่ียของสภาพปจจุบันของการบริหารสูความเปนเลิศดานหลักสูตรอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา

รายดาน  พบวา  ดานท่ีมีเฉล่ียสูงสุดคือดานการนําองคกรรองลงมาคือดานผลลัพธ  มีคาเฉล่ีย       

ในระดับมาก  สวนสภาพท่ีพึงประสงคของการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล

ระดับประถมศึกษาโดยภาพรวม  พบวา  อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน  โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด  

คือ  ดานการนําองคกร  รองมาคือดานการจัดการกระบวนการ  ดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน        

การวิเคราะหและการจัดการความรู 

    วารีรัตน แกวอุไร (2547) ไดทําการวิจัย  การพัฒนารูปแบบการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู  วัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและตรวจสอบความตรง 

ของรูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึน  ดําเนินการวิจัย 2 ข้ันตอน  คือ  ข้ันตอนท่ี 1  
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การพัฒนารูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

และการศึกษาภาคสนาม   ดวยเทคนิคการ สัมภาษณ แบบเจาะ ลึก   วิ เคราะห เชิง เนื้ อหา 

แลวนํามาสังเคราะหเปนรูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ 

ข้ันตอนท่ี 2 การตรวจสอบความตรงของรูปแบบ  เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันขอมูล 

จากครูตนแบบ  ครูแกนนําปฏิรูปการเรียนรูในสาขาวิชาตาง ๆ  ผลการวิจัยพบวา  หลักการของ

รูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  เปนการจัดการศึกษาและจัดหลักสูตร  โดยใชผลลัพธเปนฐาน  

การจัดกระบวนการเรียนรูเนนความหลากหลาย  ในการนําไปปฏิบัติยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง       

การเรียนรู  โดยมีการผสมผสานสาระการเรียนรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  เพื่อการพัฒนา 

ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  และเกิดการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต  องคประกอบ 

ของรูปแบบมี 5 องคประกอบ  คือ  1) ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  

2) ลักษณะกระบวนการเรียนรูและแนวดําเนินการจัดการเรียนรู   3) วิธีการจัดการเรียนรู 

4) องคประกอบ/ปจจัยสงเสริมกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู  และ  5) ผลลัพธท่ีเกิดจากการใช

รูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบ  พบวา  โมเดล         

มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดี  

      วัฒนพงศ เสมา (2554 : 182) ไดทําการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา 

ขนาดใหญใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู   มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบและตรวจสอบความเปนไปได

ของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขนาดใหญ  ใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู  ผลการวิจัย  พบวา  

รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา แบงออกเปน 2 สวน  คือ  องคประกอบหลัก  ไดแก 1) การบริหาร

จัดการ  2) การพัฒนาผูเรียน  3) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  4) การพัฒนาความเปนหุนสวน  

และองคประกอบอื่น   ไดแก  1) คณะกรรมการสถานศึกษา  2) สมาคมผูปกครองและครู   สมาคม

ศิษยเกา  

     ศรุดา ชัยสุวรรณ (2550 : 146-154) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิจัย 

ในมหาวิทยาลัยเอกชน มีจุดมุงหมาย  เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน 

ผลการวิจัยไดรูปแบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน  มีองคประกอบ  คือ  1) การสราง

วัฒนธรรม  2) การพัฒนานักวิ จัย  3) การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณการวิจัย และ 

4) การติดตามและการประเมินผล 

     ศักด์ิจิต มาศจิตต (2550)  ทําการวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน 

เปนฐานสําหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตตรวจราชการท่ี 11  วัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาสภาพ

ปจจุบันและปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  2) วิเคราะหองคประกอบเกี่ยวกับปจจัย 

ท่ีสงผลตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  3) พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 



37 

 

ผลการวิจัย  พบวา  รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  สําหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน       

ในเขตตรวจราชการท่ี 11  ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 4 สวน   คือ  1) องคประกอบพื้นฐาน

ครอบคลุม (ก) กําหนดจุดมุงหมายของการปฏิบัติงาน (ข) อาศัยหลักการกระจายอํานาจการบริหาร

จัดการตนเอง การมีสวนรวมและการบริหารจัดการท่ีดี และ (ค) กําหนดแนวทางการนํารูปแบบไปใช 

2) องคประกอบโครงสรางระบบการบริหาร  ครอบคลุม (ก) ปจจัยนําเขา (ข) งานวิชาการ          

งานบุคลากร  งานงบประมาณและงานบริหารท่ัวไป  (ค) มีการวางแผนการจัดองคกร การอํานวยการ

และการควบคุม  (ง) ใชการประกันคุณภาพ การนิเทศภายในการบริหารบุคคล  และงบประมาณ  

แบบเนนผลงาน ระบบสารสนเทศในการบริหารและการพัฒนาทีมงาน  3) องคประกอบกระบวนการ

การดําเนินงาน  คือ  มีการเตรียมการการดําเนินการ  การประเมินผลและการสรุปรายงานผล  และ 

4) องคประกอบดานการสนับสนนุจากกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เครือขาย

โรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชน  

    สมคิด  บุญยะโพธิ์ (2555)  ศึกษาวิจัย  เรื่อง  รูปแบบการบริหารสถานศึกษา       

ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสูความเปนเลิศ  ผลการวิจัยพบวา 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา           

สูความเปน เลิศ  ประกอบดวย 6  ประกอบ   คือ   1) ภาวะผูนํ าของผูบริหารสถานศึกษา               

2) กระบวนการจัดการเรียนรูของครู   3) การวางแผนกลยุทธ   4) การบริหารทรัพยากรบุคคล       

5) กระบวนการจัดการเรียนรูของครู  และ  6) ความคาดหวังตอความสําเร็จของครู             

     เสงี่ยม ทองละมุล (2551 : 183-191)  ทําการวิจัย  รูปแบบการพัฒนาผูอํานวยการ

สถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาชัยภูมิ   เพื่อสรางความเขมแข็งในการรองรับ          

การกระจายอํานาจ  ผลการวิ จัยไดรูปแบบการพัฒนา  4  ดาน   ไดแก   1) ด านวิชาการ                 

2) ดานงบประมาณ  3) การบริหารงานบุคลากร  และ  4) การบริหารท่ัวไป  ซึ่งสาระสําคัญ          

ของรูปแบบการพัฒนาผูอํานวยการสถานศึกษาชัยภูมิ ประกอบดวย  1) หลักการ คือ ตองดําเนินการ

ใหสอดคลองกับยุคโลกาภิวัฒน  สรางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงตามกฎหมาย  นโยบาย  ระเบียบ

และแนวปฏิบัติท่ีเปล่ียนไป  ภายใตหลักการบริหารท่ียึดสถานศึกษาเปนฐาน  2) วัตถุประสงคท่ีเนน

การใหความรู ความเขาใจ  เพื่อเสริมสรางศักยภาพของผูอํานวยการสถานศึกษา  ใหสามารถ

ขับเคล่ือนคุณภาพผูเรียนใหไดมาตรฐาน  3) กลไกการดําเนินงาน  ซึ่งหมายถึงการจัดหนวยงาน

รับผิดชอบโครงสรางหลักสูตรการพัฒนา  ข้ันตอนและระยะเวลาในการพัฒนา  วิธีการพัฒนา       

และการจัดต้ังงบประมาณเพื่อการพัฒนา  4) การประเมินผล  โดยใชการมีสวนรวมในงานตาม   

สภาพจริง  และประเมินการมีวิธีการบริหารสถานศึกษาท่ีนําไปสูความเปนเลิศ   5) เงื่อนไข         

แหงความสําเร็จ มีสองเงื่อนไข  คือ  เงื่อนไขดานองคกร  และเงื่อนไขดานผูบริหาร 
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   อัครพงศ  เทพิน  (2556)  ท่ี ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา            

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ท่ีมุงสูความเปนเลิศในทศวรรษหนา  พบวา  ปจจัยท่ีสงผล     

ตอการบริหารโรงเรียนดานผูบริหาร  ไดแก  ภาวะผูนําของผูบริหาร  วิสัยทัศนของผูบริหาร         

และการติดตอส่ือสาร   

 

      5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 Shannon and Bylsma (2007)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบสถานศึกษาท่ีมี

สมรรถนะสูง (high - performing school)  ผลการศึกษา  พบวา  1) มีเปาหมายรวมท่ีชัดเจน         

(a clear & share focus)  2) มีมาตรฐานและความคาดหวังตอนักเรียนทุกคนสูง (high standard & 

expectation for all students)  3) มีความเปนผูนําโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล (Effective school 

leadership) 4) มีความรวมมือและการส่ือสารในระดับสูง (high levels of collaboration & 

communication)  5) มีหลักสูตร งานวิชาการและการประเมินผล  ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานรัฐ 

(curriculum, instruction & assessment aligned with state standard) 6) มีการนิเทศติดตาม

การเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ (frequent monitoring of learning & teaching) 7) มุงเนน

พัฒนาความเปนมืออาชีพ (focus  professional development)  8) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อ    

ตอการเรียนรู (a supportive learning environment)  และ  9) การมีสวนรวมของผูปกครองและ

ชุมชนอยูในระดับสูง (high levels of family& community involvement) 

  Buytendijk (2006) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองคกรสมรรถนะสูง (high performance 

organization)  ผลการศึกษาพบวา  1) มีการต้ังเปาหมายท่ีทาทายและแสวงหาแนวทางในการบรรลุ

เป าหมายนั้ น  (setting ambitious targets and achieving them)  2) การมีค านิ ยมร วมกัน      

ของบุคลากรท่ัวท้ังองคกร  (shared values)  3) การมุงเนนยุทธศาสตรและทาใหท่ัวท้ังองคกร

ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน (strategic focus and alignment)  4) การแปลงยุทธศาสตรไปสู  

ส่ิ ง ท่ี ส าม ารถ เข า ใจแ ละป ฏิ บั ติ ได  (translating strategy into operational terms)  แ ละ             

5) เปนองคกรท่ีมีความยืดหยุน (business agility) เปนองคการท่ีสามารถเขาใจ และเขาถึงตลาดกอน

องคการอื่น  สามารถรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถสูง และสามารถรับมือกับแรงกดดันตาง ๆ ได

จากภายในและภายนอกองคการไดดี 

  New Jersey State Dept.m of Education (1989) ไดศึกษาเรื่อง "City schools 

of excellence : School improvement grant program. A ward recipients"  รัฐ New Jersey 

ไดรับรายช่ือของเทศบาลสถานศึกษา  ครูใหญ  เขต  ท่ีอยูของศึกษานิเทศกเบอรโทรศัพท  เกรดท่ี

ไดรับและจํานวนนักเรียนสําหรับผูท่ีไดรับรางวัล  ท้ัง 50 รางวัลของ City schools of excellence 

grant program สถานศึกษาเหลานี้ ไดเขารวมใน Intensive  program  ซึ่งโปรแกรมนี้ในปแรก        
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แตละสถานศึกษาจะต้ังทีมงาน  เปนตัวแทนทํางานขามสายงานระหวางชุมชน  เพื่อท่ีจะคนหา

สภาพแวดลอมทางการศึกษา  ความตองการและจัดโปรแกรมการพัฒนาในปท่ี 2 และ 3 สถานศึกษา

จะเริ่มนําแผนการพัฒนาไปใช  โดยใหความสําคัญกับคุณลักษณะของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

โดย  1) ภาวะผูนําท่ีเขมแข็ง 2) การมุงไปกับกิจกรรมทางการศึกษาท่ีสําคัญ 3) การช้ีแนะการพัฒนา

ของนักเรียน  4) ใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางบานและสถานศึกษา 5) สรางการคาดหวัง

ของครูในเรื่องการพัฒนาของนักเรียน  และ  6) สรางบรรยากาศในการเรียนอยางเปนระเบียบ 

Ofsted  ไดเสนอรูปแบบสถานศึกษาท่ีมีความเปนเลิศ  เพื่อใหสถานศึกษาท่ีตองการ

ปรับปรุงคุณภาพนําไปเปนแบบอยาง  โดยรูปแบบการแสดงความเปนเลิศนี้  ไดรับการปรับปรุง    

และถูกนํามาใชโดยกลุมบุคคลท่ีปฏิบัติงานจริง  ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 9 องคประกอบดวยกัน  

คือ  ภาวะผูนําวิสัยทัศนนโยบายและกลยุทธ  การบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารทรัพยากร     

การปรับปรุงกระบวนการ  ความคิดเห็นของสถานศึกษา  ความคิดเห็นของพนักงาน  ความคิดเห็น

ของชุมชนและผลลัพธการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ 
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บทที ่ 3 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 

 

       การวิจัย  เรื่อง  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ

ตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ผูวิจัย

ใชการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research)  โดยศึกษาแนวโนม (Trend Studies) 

ประสิทธิผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา      

เขต 12  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด  ซึ่งมี

กระบวนการดําเนินงานสรางสํานึกความรับผิดชอบแบบมีสวนรวม  ประกอบดวย  1) การศึกษา

สภาพปญหา  การระบุ  มองหา  สังเกตใหเห็นปญหาหรือคาดคะเนปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน (See it)  

2) การมีสวนรวมในการแกปญหา  การเปนเจาของปญหา  เปนเจาภาพ  เปนผูมีสวนไดสวนเสียกับ

ปญหานั้น (Own it)  3) การหาแนวทางแกปญหา (Solve it)  บางครั้งอาจมากกวาหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ  อาจตองออกนอกกรอบของความสบาย (Comfort Zone)  และ 4) การลงมือปฏิบัติ

แกปญหานั้นอยางจริงจัง (Do it)  ดวยวิธีการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา 4 ข้ันตอน  คือ  1) การสรางความสัมพันธและศึกษาบทบาทความรับผิดชอบ             

2) การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  3) การดําเนินตามแผนกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบ  และ 4) การติดตามประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  และไดดําเนินการ 

ตามข้ันตอน  โดยพิจารณาจากองคประกอบ  ดังตอไปนี ้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

2. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  

3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

4. การสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ  

5. การรวบรวมขอมูล  

6. การวิเคราะหขอมูล  

7. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 1.1  ประชากร  (Population)  ไดแก  โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ประกอบดวย 
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     1) โรงเรียนในทองท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช   จํานวน  71  โรงเรียน 

            2) โรงเรียนในทองท่ีจังหวัดพัทลุง  จํานวน  27  โรงเรียน 

      รวม  จํานวน  98   โรงเรียน 

1.2 วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง (Random Sampling) ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยาง  โดยใช

วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ท่ีเขารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 กลุมสาระ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีคะแนนเฉล่ียรวมท้ัง 4 กลุม

สาระตํ่ากวาระดับชาติ  และคุณลักษณะของผูอํานวยการสถานศึกษา  ของโรงเรียนท่ีมีความพรอม

และมีความสมัครใจในการเขารวมโครงการวิจัย  จํานวน 5 โรงเรียน  คือ 

       1) โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ 

       2) โรงเรยีนนาบอน 

        3) โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ   

       4) โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 

       5) โรงเรยีนประชาบํารุง 

 

2. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  

 

การศึกษาและพัฒนากระบวนการสรางความรับผิดชอบ  การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ดําเนินการวิจัยเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 การออกแบบกระบวนการ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ

สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12  ประกอบดวย 

  1) การกําหนดกรอบ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    

เขต 12 ดําเนินการ  ดังนี้ 

      ข้ันท่ี 1  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  นํามา

วิเคราะห  สังเคราะหเปนขอบเขตเนื้อหาและกรอบแนวคิด  ในการกําหนดกระบวนการ  ข้ันตอน      
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สรางความรับผิดชอบ  เพื่อนําไปดําเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสราง   

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12 

      ข้ันท่ี 2 สัมภาษณเชิงลึก  (In-depth Interview)  ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน    

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ท่ีมีผลการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติท่ีดี 

(Good Practice)  จํานวน 12 โรงเรียน  ทําการสัมภาษณเชิงลึกถึงกระบวนการ/วิธีการท่ีประสบ

ความสําเร็จดานคุณภาพการศึกษา  โดยสัมภาษณตามประเด็นคําถามและบันทึกขอมูลการสัมภาษณ

ตามท่ีกําหนด  และนําขอมูลท่ีไดมาศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการจําเปน  ในการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิ บั ติงาน            

ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   

      ข้ันท่ี 3 สังเคราะหจาก ข้ันท่ี 1 และ ข้ันท่ี 2   นําไปกําหนดเปนกรอบการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

   2) การสรางกระบวนการดําเนินงาน  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ     

สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12  ดังนี้ 

      ข้ันท่ี 1  กําหนดกระบวนการ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    

เขต 12  ตามกรอบท่ีสังเคราะหได   

      ข้ั น ท่ี  2  จั ด ก ลุ ม สน ท น า  (Focus Group) นํ า ร า งก ร ะบ วน ก าร ดํ า เนิ น ง าน   

การยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ใหผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 6 คน  

พิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงาน  และใหความเห็นเพื่อนําไป

ปรับปรุงใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

      ข้ันท่ี 3 ปรับกระบวนการดําเนินงาน  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ

สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12  จากสรุปผลการอภิปรายและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

   3) การตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   ดังนี้ 



43 

 

      ข้ันท่ี 1  สรางเครื่องมือและแบบประเมิน 

       (1)  การสรางเครื่องมือ  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือและแบบประเมินจากการ

สังเคราะหตามข้ันตอนท่ี 1 ขอ 1) และ 2) และจัดทําเปนคูมือการดําเนินงานยกระดับคุณภาพ

การศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  เพื่อใหโรงเรียนท่ีไดเลือกเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 5 

โรงเรียน  นําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

        (2) ตรวจสอบความเหมาะสมของการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โดยใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน  ไดตรวจสอบความเหมาะสมและ

คุณภาพของเครื่องมือและแบบประเมิน  อีกครั้ง 

       (3) ตรวจสอบความเปนไปไดของการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โดยการประชุมช้ีแจงและรับฟงขอคิดเห็นของผูเกี่ยวของ  

ประกอบดวย  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  รองผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  คณะทํางาน จํานวน 13 คน  ผูอํานวยการ

สถานศึกษา  และครู (วิชาการ) ของโรงเรียนกลุมตัวอยาง   

       (4) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน 5 คน ให

คําแนะนําความเท่ียงตรงเชิงเนื้อ (Content Validity) ความถูกตองชัดเจนของภาษา (Wording) และ

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  จากนั้นนําไปหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) 

โดยทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากรท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง 

      ข้ันท่ี 2  รวบรวมวิเคราะหและสรุปผลการสรางเครื่องมือ 
 

การดําเนินการการออกแบบกระบวนการ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ

สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12  สามารถแสดงเปนภาพประกอบได  ดังนี้ 
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ภาพท่ี 5  ข้ันตอนการออกแบบกระบวนการดําเนินการวิจัย 

การกําหนดกรอบการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

ตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ  

การยกระดับคุณภาพการศึกษา             

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอ   

ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   

เขต 12 

 

ข้ันท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

นํามาวิเคราะห สังเคราะหเปนกรอบกระบวนการ

สรางความรับผิดชอบ 

ข้ันท่ี 2 สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

บุคลากรโรงเรียนท่ีเปนแบบปฏิบัติท่ีดี 
ข้ันท่ี 1 สรางเครื่องมือและแบบประเมิน            

-สรางเครื่องมือ 

-ตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ

สรางความรับผิดชอบการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาดวยกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

  
การสรางกระบวนการยกระดบัคณุภาพการศกึษาดวย

กระบวนการสรางความรับผดิชอบตอผลการ

ปฏิบตัิงานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 12 

ข้ันท่ี 1 รางกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ

สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

ข้ันที่ 2 จัดกลุมสนทนา (Focus Group) นําราง

กระบวนการสรางความรับผิดชอบ การยกระดับ

คุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน ใหผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการ 

ข้ันที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตาม

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

ข้ันท่ี 2 รวบรวมวิเคราะหขอมูลและสรุปผล 

            การประเมิน 

กระบวนการสรางความรับผิดชอบ          

การยกระดับคุณภาพการศึกษา             

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ       

ตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา       

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 12 

ข้ันท่ี 3 สังเคราะหจาก ข้ันท่ี 1 และ 2 กําหนดเปน

กรอบกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ

สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 
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                   กระบวนการสรางความรับผิดชอบ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ

สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12   มีกระบวนการ  4 ข้ันตอนคือ  

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางความสัมพันธ และศึกษาบทบาทความรับผิดชอบ 

        1.1 ประชุมสรางความรูความเขาใจบทบาทของภาคสวนผูรับผิดชอบ 

        1.2  จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู     

ข้ันตอนท่ี 2 การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  

      2.1 วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางพัฒนา 

      2.2 จัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและ

มอบหมายความรับผิดชอบ 

ข้ันตอนท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  

      3.1 ดําเนินการตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

      3.2  การกํากับติดตามการดําเนินงานตามความรับผิดชอบ 

ข้ันตอนท่ี 4 การติดตามประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  

การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีข้ันตอนและ

กิจกรรมท่ีสามารถแสดงเปนภาพประกอบได  ดังนี ้
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ภาพท่ี 6  ข้ันตอนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

ข้ันตอนที่ 1 

การสรางความสัมพันธ  และศึกษา

บทบาทความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

ข้ันตอนที่ 2 

การวางแผนกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบ 

 

 

 

เปนข้ันตอนการวางแผนรวมกันระหวาง ผูรับผิดชอบ ซึ่งอยูใน

รูปแบบของการรวมเสวนา จัดเวทีประชาคม หรือพูดคุย เปน

การเปดโอกาสใหชุมชนไดรวมกันคิดและวางแผน เพ่ือสราง

ความมั่นใจวาขอมูล ความคิดเห็นและความตองการ ไดถูก

นําไปดําเนินการ  และทําความตกลงในการรวมกันรับผิดชอบ

 

 

 

 

   

 

ข้ันตอนที่ 3 

การดําเนินงานตามแผน

กระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

 

 

 

ดําเนินการตามแผนท่ีไดกําหนดไว  โดยเนนการมีสวนรวม 

และความรับผิดชอบ ใหเกิดข้ึนกับผูท่ีเกี่ยวของ  ในกลุม   

ท่ีกําหนดไว ไดแก ผูบริหาร ครู คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูปกครอง  และชุมชน 

 

 

 

 

 

   

ข้ันตอนที่ 4 

การติดตามประเมินผล

กระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

 

 

 

เปนการติดตามประเมินความกาวหนาของงาน ประสิทธิผล

ของกระบวนการสรางความรับผิดชอบ คุณภาพการศึกษา 

โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการประเมินผลดวย 

 

 

 

 

   

สํารวจโรงเรียน พบปะ พูดคุย รวมจัดเวทีประชาคมเพื่อหา

ขอมูลตางๆ ของชุมชน ในการพัฒนา ทําใหทราบปญหา

และความตองการของชุมชนท่ีแทจริง และการสราง

ความสัมพันธกับชุมชน ตลอดจนศึกษาความรับผิดชอบ   

ไดเปดโอกาสใหทุกคนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมตาง ๆ

โดยตรงและกระตุนการสรางความรับผิดชอบข้ันพื้นฐาน  

แกคณะกรรมการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



47 

 

ข้ันตอนท่ี 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ     

ตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12          

มีกระบวนการสรางความรับผิดชอบแบบมีสวนรวม 4 ข้ันตอน  คือ 1) See it : ระบุ  มองหา  สังเกต

ใหเห็นปญหาหรืออาจคะเนปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  2) Own it : เปนเจาของปญหา  เปนเจาภาพ  

เปนผูมีสวนไดเสียกับปญหา  3) Solve it : หาแนวทางในการแกปญหา  ซึ่งบางครั้งตองทํามากกวา

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  อาจตองออกนอกกรอบของความสบาย (Comfort Zone)  และ         

4) Do It : ลงมือทํา  รวมกันแกปญหาอยางจริงจัง  ดวยวิธีการสรางความรับผิดชอบ 4 ข้ันตอน      

ดังตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการ  

              ปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

ข้ันตอน งาน กิจกรรม 

1. การสรางความสัมพันธ 

และศึกษาบทบาท 

ความรับผิดชอบ 

1.1 สรางความสัมพันธ  1.1.1 เขตพื้นท่ีการศึกษาใหความรูสราง

ความเขาใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  

1.1.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาสรางแรงบันดาล

ใจ โดยศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีประสบ

ความสําเร็จ  

1.1.3 เขตพื้นท่ีการศึกษาประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา  

1.1.4 โรงเรียนจัดเวทีประชาคมประชุม

เชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมกับ

ผูเกี่ยวของ เพื่อสะทอนปญหาและความ

ตองการ ดวยเทคนิคกระจกเงา เพื่อ

สะทอนปญหาจากบทบาทท่ีเกี่ยวของ เชน 

ผูปกครองรวมรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนักเรียนในความ

ปกครอง เปนการระบุ มองหา สังเกตให

เห็นปญหาหรืออาจคะเนปญหาท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนได เปนกระบวนการ See it เมื่อ

รับรูปญหาแลว  ก็ตองเขาไปเปน 
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ตารางท่ี 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการ  

              ปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 (ตอ) 

ข้ันตอน งาน กิจกรรม 

  เจาของปญหา เปนเจาภาพ เปนผูมีสวน 

ไดเสียกับปญหานั้น (Own it) แลวรวมกัน

หาแนวทางในการแกปญหา ซึ่งบางครั้ง

ตองทํามากกวาหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

อาจตองออกนอกกรอบของความสบาย 

(Solve it) และลงมือ รวมกันแกปญหา

อยางจริงจัง (Do it) 

1.1.5 โรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประชาสัมพันธแนวทางการดําเนินงาน

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอ    

ผลการปฏิบัติงานแกสาธารณชนดวย

ชองทางท่ีหลากหลาย  

 1.2 ขอมูลสารสนเทศ  1.2.1 เขตพื้นท่ีการศึกษาวิเคราะห สภาพ

ปญหาของสถานศึกษา  ในเรื่องคุณภาพ

การศึกษาและเผยแพรขอมูล  

1.2.2 โรงเรียนจัดทําขอมูลสารสนเทศ  

และเปดเผยขอมูลตอผูเกี่ยวของ  

1.2.3 โรงเรียนนําขอมูลไปใชในการ

วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา  

 1.3 กําหนดบทบาท  1.3.1 เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน

แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพฒันา

คุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ    

สรางความรับผิดชอบ  

1.3.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดประชุม

คณะกรรมการดําเนินงาน  
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ตารางท่ี 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการ  

              ปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 (ตอ) 

ข้ันตอน งาน กิจกรรม 

2. การวางแผนกระบวนการ  

สรางความรับผิดชอบ  

ตอผลการปฏิบัติงาน  

2.1 จัดทําแผนยกระดับ  

คุณภาพการศึกษา  

2.1.1 โรงเรียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องปญหา และความตองการจําเปน    

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา สาเหตุ 

และแนวทางแกไข  

2.1.2 โรงเรียนกําหนดกิจกรรม งาน 

โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงาน  

ยกระดับคุณภาพการศึกษา  

2.1.3 เขตพื้นท่ีการศึกษาสงเสริม

สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา  

ตามความตองการของสถานศึกษา  

2.1.4 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทําแผน   

นิเทศติดตาม  

 2.2 จัดทําบันทึกขอตกลง

ความรวมมือในการรวมกัน

รับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงาน 

2.2.1 เขตพื้นท่ีการศึกษาทํา MOU กับ

โรงเรียนกลุมเปาหมาย 5 โรงเรียน      

โดยการกําหนดเปาหมายคุณภาพ         

ท่ีโรงเรียนตองบรรลุอยางชัดเจน 

2.2.2 โรงเรียนทํา MOU กับครู ผูปกครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

โดยการกําหนดเปาหมายคุณภาพท่ี

โรงเรียนตองบรรลุอยางชัดเจน 

3. การดําเนินงานตามแผน

กระบวนการสรางความ

รับผิดชอบ 

3.1 ดําเนินการตามแผน  3.1.1 โรงเรียนจัดกิจกรรม งาน โครงการ 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

3.1.2 โรงเรียนรายงานความกาวหนาการ

ดําเนินงานเปนระยะ  
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ตารางท่ี 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการ  

              ปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 (ตอ) 

ข้ันตอน งาน กิจกรรม 

 3.2 นิเทศ กํากับ ติดตาม

การดําเนินงาน 

 3.2.1 เขตพื้นท่ีการศึกษาและท่ีปรึกษา

ประจําโรงเรียน ติดตาม นิเทศ ชวยเหลือ  

3.2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดกิจกรรม ให 

โรงเรียนเปาหมายแลกเปล่ียนเรียนรู และ

รายงานความกาวหนาระหวาดําเนินการ    

เปนระยะ 

4. การติดตาม ประเมินผล

กระบวนการสรางความ

รับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงาน 

4.1 รวบรวมขอมูล  

การดําเนินงาน  

4.1.1 โรงเรียนดําเนินการรวบรวมขอมูลผล

การดําเนินงานตามกิจกรรม งาน โครงการ  

4.1.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาดําเนินการรวบรวม

ขอมูลผลการดําเนินงานของโรงเรียน  

 4.2 ประเมินผล          

การดําเนินงาน  

เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนดําเนินการ

ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานและ

คุณภาพการศึกษา  โดยวิเคราะหขอมูล 

เปรียบเทียบขอมูลสารสนเทศปฐาน  กับป

ปจจุบัน  

 4.3 สรุปรายงาน  

และพัฒนา  

4.3.1 โรงเรียนจัดทํารายงานผล              

การดําเนินงาน  

4.3.2 โรงเรียนรายงานวิธีการปฏิบัติงาน      

ท่ีเปนเลิศท่ีเกิดจากกระบวนการสราง    

ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน  

4.3.3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทํา

รายงานฉบับสมบูรณ  

 4.4 ยกยองเชิดชูเกียรติ  4.4.1 เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน

รวบรวมผลงานและเผยแพรผลงาน 

4.4.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนยกยอง

เชิดชูเกียรติ 
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ข้ันตอนท่ี 3 การสรุปผลการวิจัย  การใชกระบวนการสรางความรับผิดชอบการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  ประกอบดวย  

1. ประสิทธิภาพการดําเนินงาน  ไดแก  ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา  ครู  นักเรียน  ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ท่ีมีตอกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2. คุณภาพการศึกษา  

    - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

    - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับสถานศึกษา  

    - การศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3             

    - อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน   

    - อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

    - ผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน  ผูบริหาร  ครแูละนักเรียน  

3. ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน ผูปกครอง  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   ท่ีมีตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ

สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12 

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมี 3 ฉบับ  ประกอบดวย 

 แบบท่ี 1  แบบสอบถาม  (Questionnaire)  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  เปนแบบสอบถาม  

ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิ บัติงาน           

ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   โดยมีลักษณะเลือกตอบ 

(Check List) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) พรอมคําถามปลายเปด (Open ended 

questions)  ลักษณะของแบบสอบถามมี  จํานวน 3 ตอน  คือ 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสวนบุคคล  เปนแบบสอบถามแบบ

เลือกตอบ (Check List)  จํานวน 1 ขอ  เกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  

ผูบริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และผูปกครองนักเรียน 
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  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของกระบวนการ

สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  เปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคาแบบลิเคิรท      

(LiKert Rating Scale) 5 ระดับ  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด  จําแนกเปน 

4 ดาน  จํานวน 15 ขอ  ไดแก 

    1. การสรางความสัมพันธและศึกษาบทบาทความรับผิดชอบตอผล       

การปฏิบัติงาน  จํานวน 4 ขอ 

    2. การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  

จํานวน 6 ขอ 

    3. การดําเนินงานตามแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผล     

การปฏิบัติงาน  จํานวน 3 ขอ 

    4. การติดตาม  ประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผล     

การปฏิบัติงาน  จํานวน 2 ขอ 

  ตอนท่ี 3  แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ (ดานคุณภาพ

การศึกษา)  เปนคําถามแบบปลายเปด (Open-Ended Questions)  

 แบบท่ี 2  แบบตรวจสอบคุณภาพ  เปนแบบสรุปขอมูลดานคุณภาพการศึกษา       

เพื่อนํามาวิเคราะหสรุปผล  ไดแก  แบบบันทึกผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน    

(O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3  แบบบันทึกผลการทดสอบการศึกษาระดับสถานศึกษา       

แบบบันทึกการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  แบบบันทึกอัตราการออกกลางคันของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  แบบบันทึกอัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  และ

แบบบันทึกผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน  ผูบริหาร  ครูและนักเรียน  

 แบบท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ  ตอกิจกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  เปนลักษณะแบบสัมภาษณเชิงโครงสราง  ใชการ

สัมภาษณ แบบเชิงลึก (In-depth Interview)  เก็บขอมูลเชิง คุณภาพกับผู ท่ีมีสวน เกี่ยวของ          

กับโครงการ  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน  ผูปกครอง  และกรรมการสถานศึกษา    

ข้ันพื้นฐาน  ลักษณะของแบบสอบถามมี  จํานวน 3 ตอน  คือ 

   ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป  เปนขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  ช่ือ-สกุล  

ตําแหนง  โรงเรียน  และบทบาทหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 
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   ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของผูถูกสัมภาษณ  จํานวน 5 ขอ   ไดแก 

      1. ความพงึพอใจตอการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

      2. ความพงึพอใจตอรูปแบบการดําเนินงานโครงการ 

      3. ความพงึพอใจตอความเหมาะสมของคูมือและวิธีปฏิบัติ 

      4. ความพึงพอใจตอการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู 

      5. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา          

                                     ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของ                                  

                                     สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

   ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

 

4. การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ  

 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  มีจํานวน 3 ฉบับ  ผูศึกษาคนควาไดสรางเครื่องมือ

และหาคุณภาพเครื่องมือ  เก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน  ดังนี้  

 แบบท่ี 1  แบบสอบถามความพึงพอใจ  ตอประสิทธิภาพของกระบวนการสราง      

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12  มีข้ันตอน  ดังนี้ 

   1. ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลแตละชนิด  จากตําราของนักวิชาการ  ซึ่งมี

ตําราการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรของ  พวงรัตน ทวีรัตน (2540 : 41-45)  ตํารา

วิจัยทางการศึกษาของ  ระวิวรรณ  ชินะตระกูล (2542 : 103-111)  สถิติสาหรับการวิจัยของ    

ประยูร อาษานาม (2545 : 21-28)  หลักการการวิจัยเบ้ืองตนของ บุญชม ศรีสะอาด (2547 : 51-53)  

   2. นําความรูท่ีไดจากการศึกษาคนควา  และนําขอมูลท่ีดําเนินการวิจัย  มาประมวล

จัดทํากรอบโครงสราง  ขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม  ใหสอดคลองกับการศึกษาและ

กระบวนการสรางความรับผิดชอบ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    

เขต 12   

    3. ดําเนินการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน  เสนอ

ผูเช่ียวชาญ  ใหคําแนะนําความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความถูกตองชัดเจนของ

ภาษา (Wording)  
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    4. ปรับปรุงแบบสอบถาม  ตามขอเสนอแนะของผู เช่ียวชาญ   และหาคาดัชน ี       

ความสอดคลองเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามกับวัตถุประสงคการวิจัย (Index of Obiective 

Congmency : IOC) ซึ่ งกํ าหนดวาจะต องมี ค าเท ากับหรือมากกว า 0 .5  ผลการวิ เคราะห

แบบสอบถามจากผูเช่ียวชาญ  ปรากฏวาผานตามการกําหนดเกณฑดัชนีความสอดคลองทุกขอ  ดังนี้ 

 แบบท่ี 1  แบบสอบถามความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของกระบวนการสราง    

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12  มีคา IOC  เทากับ  0.95 

 แบบท่ี 2  แบบสรุปขอมูล (Data Form)  แบบสรุปขอมูลดานคุณภาพการศึกษา    

มีคา IOC  เทากับ  0.96   

 แ บ บ ท่ี  3  แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ   ( In-depth Interview) ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง                   

ผูมีสวนเกี่ยวของตอการดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสราง           

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12  มีคา IOC  เทากับ  0.89 

    5. การทดสอบหาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือวิจัย (Reliability) โดยนําแบบสอบถาม  

ท่ีไดปรับปรับและแกไขแลว  ไปทดลองใช (Try out)  กับครูโรงเรียนเสาธงวิทยา ซึ่งเปนกลุม

ประชากร  ท่ีมี ลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษาวิจัย (Key Group) แต ไมกลุม ท่ีจะ

ทําการศึกษาวิจัย  จํานวน 30 คน และนําผลท่ีไดหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  และความเปน

ปรนัยของขอคําถาม  โดยปรับปรุงแกไขขอบกพรองของแบบสอบถามเปนครั้งท่ี 2 ตลอดจนเติมเต็ม

ในสวนท่ียังขาดใหสมบูรณครบถวน  กอนท่ีจะนําไปใชเก็บรวมรวมขอมูล  แลวนํามาวิเคราะหหาคา

ความเช่ือมั่น (Reliability)  โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -coefficient)  ของ Cronbach  

(กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล 2550 : 103)  จากการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามมีคาเทากับ 

0.820 

แบบท่ี 2  แบบสรุปขอมูล (Data Form)  แบบสรุปขอมูลดานคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา  วิเคราะหขอมูลท่ีนํามาใชในการสรุปผล  ประกอบดวย                     

   - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

   - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับสถานศึกษา  

   - การศึกษาตอของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3             

   - อัตราการออกกลางคันของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน   

   - อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  

   - ผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน ผูบริหาร ครูและ นักเรียน  
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               ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ  เก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน  ดังนี้ 

               1. ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลแตละชนิด  โดยการวิเคราะหวัตถุประสงค

และเปาหมายของการวิจัย 

   2. ผูวิจัยออกแบบเครื่องมือเก็บขอมูล  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  คือ  1) ผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   2) ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับสถานศึกษา  3) การศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   4) อัตราการออก

กลางคันของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน   5) อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน  และ  6) ผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน ผูบริหาร ครูและนักเรียน 

    3. นําแบบสรุปขอมูล  ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา 

 4. นําแบบสรุปขอมูล  ท่ีผูเช่ียวชาญแนะนํามาปรับปรุงและจัดทําเครื่องมือ   และนําเขา

ท่ีประชุมคณะทํางาน  เพื่อนําแบบสรุปขอมูล  มาตรวจสอบคุณภาพเปนครั้งสุดทาย และจัดทําเปน

แบบฉบับสมบูรณ   

   แบบท่ี 3 แบบสัมภาษณ  เปนแบบสัมภาษณเชิงโครงสราง  ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก   

(In-depth Interview)  เปนการสัมภาษณความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของตอการดําเนินงาน

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือและหา

คุณภาพเครื่องมือ  เก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน  ดังนี้ 

 1. ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณเชิงโครงสราง  โดยการวิเคราะห  สังเคราะห  การมี

สวนรวมในการดําเนินงานโครงการของผูบริหารสถานศึกษา  คร ู นักเรียน  ผูปกครอง  และกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ของแตละโรงเรียน  

 2. ศึกษาคนควาออกแบบเครื่องมือ   โดยใชแบบสัมภาษณ เชิง ลึก (In-depth 

Interview)  เก็บขอมูลความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ  มี 3 ตอน  คือ  ตอนท่ี 1) ขอมูล

ท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ   ตอนท่ี 2) ความพึงพอใจของผูถูกสัมภาษณ ขอความคําถาม จํานวน 5 ขอ 

และ  ตอนท่ี 3) ขอเสนอแนะอื่น ๆ ของผูถูกสัมภาษณ  

 3. นําแบบสัมภาษณฉบับราง  ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา 

 4. นําแบบสัมภาษณท่ีผูเช่ียวชาญแนะนํา  มาปรับปรุงและจัดทําแบบสัมภาษณ  และ

นําเขาท่ีประชุมคณะทํางาน  เพื่อนําแบบสัมภาษณมาตรวจสอบเปนครั้งสุดทาย  และจัดทําฉบับ

สมบูรณ 
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5. การรวบรวมขอมูล  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยรวมกับคณะกรรมการดําเนินงาน เปนผูเก็บรวบรวมขอมูล 

ดังตอไปนี้ 

            แบบท่ี 1 แบบสอบถามความพึงพอใจ  ตอประสิทธิภาพของกระบวนการสราง        

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12 ของผูบริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และผูปกครองนักเรียน  ตอการ

ดําเนินงานกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  ผูวิจัยและคณะกรรมการ

ดําเนินงาน  จัดเก็บและรวบรวมขอมูล  ดังตอไปนี้  

1.นัดหมายคณะครูท่ีเปนกลุมตัวอยางตาม วัน เวลา และสถานท่ี ตามชวงเวลาการ

เก็บรวบรวมขอมูลท่ีกําหนดไว  

2.ช้ีแจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล  และบรรยากาศการช้ีแจง  

การตอบแบบสอบถามเปนกัลยาณมิตร  

3. แจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง  ใหตอบแบบสอบถามอยางอิสระ  

4. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม  ตรวจสอบจํานวน  ความครบถวนสมบูรณของ

แบบสอบถาม และจัดเตรียมแบบสอบถามเพื่อการวิเคราะหขอมูลตอไป  

แบบท่ี 2  แบบสรุปขอมูล (Data Form) แบบสรุปขอมูลดานคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนกลุมตัวอยาง  วิเคราะหขอมูลท่ีนํามาใชในการสรุปผล  โดยผูวิจัยไดมอบหมายใหคณะ       

กรรมการดําเนินงาน  ติดตามเก็บขอมูลจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง  วิเคราะห  สังเคราะห      

และสรุปขอมูล  ตามเครื่องมือและนําผลการเก็บขอ มูล   เขา ท่ีประชุมของสํานั กงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  เพื่อสรุปผลการดําเนินงานเปนภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาตอไป 

 แบบท่ี 3  แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) คณะกรรมการดําเนินงานท่ี

รับผิดชอบแตละโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง  นําแบบสัมภาษณความพึงพอใจตอโครงการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา      

ไปสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  กรรมการสถานศึกษา     

ข้ันพื้นฐาน  ผูปกครอง และนักเรียน  และนําผลการสัมภาษณมาวิเคราะห  สังเคราะห  สรุปเปน

ภาพรวมของความพึงพอใจตอโครงการเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 
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6. การวิเคราะหขอมูล  

 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามดําเนินการ  ดังนี้ 

แบบท่ี 1 แบบสอบถามความพึงพอใจ  ตอประสิทธิภาพของกระบวนการสราง          

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12 ดําเนินการดังนี ้

    1. ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณครบถวนของแบบสอบถามท่ีไดรับคืน   

    2. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืน ไปดําเนินการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  

    3. นําขอมูลท่ีไดจากการแจกแจงความถ่ีมาดําเนินการวิเคราะห  โดยใชคาเฉล่ีย (Mean) 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations))   

    4. การแปลผลโดยใชคาเฉล่ีย ตามเกณฑของ (บุญชม ศรีสะอาด. 2547 : 100) ดังนี้ 

       ชวงคาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

      ชวงคาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  

      ชวงคาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  

      ชวงคาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

      ชวงคาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด  

แบบท่ี 2 แบบสรุปขอมูล (Data Form)   แบบสรุปขอมูลดานคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา  เปนแบบสรุปขอมูล  เปนการนําขอมูลจาก แหลงรายงานตาง ๆ  ดาน

คุณภาพการศึกษา  มาจัดกลุมขอมูลและแสดงผลในรูปตารางและการรายงานผล ดังนี้คือ 1) ผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ระดับช้ัน ม.3 เฉล่ีย 4 กลุมสาระ 2) จํานวน

นักเรียนศึกษาตอ 3) จํานวนนักเรียนออกกลางคัน 4) จํานวนนักเรียนซ้ําช้ัน และ 5) จํานวนผลงาน

เชิงประจักษของโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษา นักเรียน และครู  

แบบท่ี 3 แบบสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) เปนการสัมภาษณผูมีสวน

เกี่ยวของตอการดําเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดวยกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง 

และกรรมการสถานศึกษา และนําผลการสัมภาษณมาสังเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  สรุป

เปนภาพรวมของความพึงพอใจตอโครงการเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 
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7. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการวิเคราะหขอมูลผูรายงานไดนําขอมูลท่ีเก็บรวมรวมไดมาวิเคราะห โดยใชคาสถิติดังนี้ 

1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

1.1 การหาคาความสอดคลอง (Content Validity)  

     ของแบบประเมินประสิทธิภาพโดยใชสูตร  

  
N

R
IOC ∑=  

    เมื่อ  IOC  แทนดัชนีความสอดคลองของขอถามของแบบประเมินประสิทธิภาพ 

        แตละขอ 

∑ R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

 N  แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

1.2 การหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบประเมินประสิทธิภาพ 

     โดยใชสูตร 

   

    α      =     k            1    _∑ Si
2  

                        k - 1                     S2 

 

        α  =      คาความเช่ือมั่นของเครื่องมือการวิจัย 

        k =      จํานวนขอคําถาม 

        Si =      สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนในขอคําถามขอท่ี i 

        S =      สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท้ังหมด 

โดยท่ี     S2   =  Ν Σ Χ 2 - (ΣΧ ) 2  

          Ν  ( Ν  – 1 ) 

เมื่อ         N =       จํานวนผูสอบ  

   X  =       คะแนนรวมของผูสอบแตละคน  

2. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

    2.1. คาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean)  การหาคาเฉล่ียใชสูตร 
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  เมื่อ        Χ       =  คาเฉล่ีย 

             =  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

           N       = จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

  2.2 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

       การหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานใชสูตร 

 

 

    S.D   =                                     

 

  เมื่อ S.D  =  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเมื่อขอมูลท่ีนํามา 

    คํานวณไดจากตัวอยาง  ใชแทน   

          =  คาของขอมูลตัวท่ี  1 

    N    =  คาของจํานวนขอมูลท้ังหมด 

                   =  คาเฉล่ียของมูลตัวอยางชุดนี้  ใชแทน   

(กาญจนา วัฒายุ : 2544 )  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  การวิจัย  เรื่อง  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ

ตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ผูวิจัย

ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 ตอน  ดังนี้ 

 

  ตอนท่ี 1  การกําหนดกรอบการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  มี 3 ข้ัน  คือ 
 

 ข้ันท่ี 1 ผลการวิเคราะหจากเอกสารงานวิจัย  สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  พบวา  ขอบเขตของเนื้อหา

การยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน      

ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ประกอบดวย 

     1. ดานกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิ บั ติงานของ

สถานศึกษา  ไดแก 

  1.1 การสรางกระบวนการรับผิดชอบแบบมีสวนรวม  จะตองสรางสํานึก

ความรับผิดชอบของผูมีสวนไดเสีย 4 ประการ  คือ  1) การศึกษาสภาพปญหา (See it)  2) การมี

สวนรวมในการแกปญหา (Own it)  3) การหาแนวทางการแกปญหา (Solve it)  และ  4) การลงมือ

ปฏิบัติแกปญหา (Do it) 

  1.2 วิ ธี ก ารสร า งก ระบ วน การรับ ผิดชอบ ต อผลการป ฏิ บั ติ งาน             

ของสถานศึกษา  ประกอบดวยกระบวนการ 4 ข้ันตอน  คือ  1) การสรางความสัมพันธและศึกษา

บทบาทความรับผิดชอบ  2) การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  3) การดําเนินงาน    

ตามแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  และ  4) การติดตามประเมินผลกระบวนการสราง   

ความรับผิดชอบ 

 2. ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน    

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ควรดําเนินการ 3 ประการ  ไดแก 

 2.1 ประสิทธิภาพการดําเนินงาน  ไดแก  ความพึงพอใจตอกระบวนการ

สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
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 2.2 คุณภาพการศึกษา  ไดแก  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   2) ผลการทดสอบการศึกษาระดับสถานศึกษา  3) 

การศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   4) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน  5) อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  และ  6) ผลงาน

เชิงประจักษของโรงเรียน  ผูบริหาร  ครแูละนักเรียน  

 3. ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียตอโครงการ  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา  

ครู นักเรียน  ผูปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ีมีตอโครงการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

   ข้ันท่ี 2  จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  ฝายบริหารสถานศึกษา  

ครูผูรับผิดชอบฝายวิชาการ  ท่ีเปนโรงเรียนกรณีศึกษา  จํานวน 12 โรงเรียน  เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีดี 

(Good Practice)  ท่ีโรงเรียนสามารถบริหารงานจนประสบความสําเร็จ  ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET คะแนนเฉล่ียสูง  ผูวิจัยไดสรุปประเด็นสําคัญ     

ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย  เพื่อจะนําไปพิจารณาประกอบในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สรุปผลการ

วิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

 1. ผูบริหารสถานศึกษา  สรางความตระหนักในประเด็นคุณภาพการศึกษา

รวมกันกับผูมีสวนเกี่ยวของ  คือ  ครู  นักเรียน  ผูปกครอง  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

รวมท้ังชุมชน  ท่ีจะตองรวมกันรับผิดชอบตอคุณภาพของผูเรียน 

 2. โรงเรียนมีแผนกลยุทธในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะ    

การทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมอบหมายใหครูรับผิดชอบการจัดการเรียน      

การสอน  ท่ีจะตองใหความสําคัญกับตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 3. มีการดําเนินการตามแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา  จัดทําขอมูล

สารสนเทศและเปดเผยขอมูลกบัผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเปนระยะอยางตอเนื่อง 

 4. การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เนนกิจกรรม Active 

Learning  ท่ี ทําใหนัก เรียนเกิดการเรียนรู ท่ีคงทน  โรงเรียนตองใหความสําคัญกับการทํา          

แผนการจัดการเรียนรู  พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล      

ของนักเรียน  รวมท้ังตองสงเสริมใหครูมีความรูความสามารถในการสอน  ท่ีสามารถพัฒนา

กระบวนการคิดของผูเรียน 

 5. ฝายบริหารนิ เทศ  ติดตามและในบางโอกาสได เชิญคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  รวมกํากับและติดามการดําเนินงาน 

 6. โรงเรียนจัดกิจกรรมสรางขวัญกําลังใจใหกับครูและนักเรียน  ท่ียกระดับ

คุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดสูงข้ึน 
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  ผลจากการสังเคราะห   ข้ัน ท่ี  1 และ 2  กําหนดเปนกรอบกระบวนการสราง            

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12 

 

 ตอนท่ี 2  ผลจากการสรางกระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการ

สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12  มี 3 ข้ัน  คือ 
 

 ข้ันท่ี 1  ผลจากการรางกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบั ติงานของสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

 ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และเอกสารงานวิจัย       

ท่ีเกี่ยวของกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผล       

การปฏิ บั ติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12            

จากการศึกษาเอกสารการบริหารงาน  การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ท่ีมีแบบปฏิบัติ

ท่ีดีมีระดับของความสําเร็จ  และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  มาสังเคราะหและ

สรางกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสราง   

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12  ประกอบดวยวิธีการสรางความรับผิดชอบ 4 ข้ันตอน   และการสราง

กระบวนการสํานึกความรับผิดชอบ 4 กระบวนการ  ดังนี้ 
 

    1. วิธีการสรางความรับผิดชอบ 4 ข้ันตอน  ประกอบดวย  

 ข้ันตอนท่ี 1  การสรางความสัมพันธและศึกษาบทบาทความรับผิดชอบ 

 ข้ันตอนท่ี 2  การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

 ข้ันตอนท่ี 3  การดําเนินงานตามแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

 ข้ันตอนท่ี 4  การติดตาม  ประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบ           

ตอผลการปฏิบัติงาน   

    2. การสรางกระบวนการสํานึกความรับผิดชอบ 4 กระบวนการ  ประกอบดวย 

 กระบวนการท่ี 1  การศึกษาสภาพปญหา  การระบุ  มองหา  สังเกตใหเห็นปญหา

หรือคาดคะเนปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได (See it) 

 กระบวนการท่ี 2  การมีสวนรวมในการแกปญหา  การเปนเจาของปญหา        

เปนเจาภาพ  เปนผูมีสวนไดเสียกับปญหานั้น (Own it)   
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        กระบวนการท่ี 3  การรวมกันหาแนวทางในการแกปญหา  ซึ่งบางครั้งตองทํา

มากกวาหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Solve it)  อาจตองออกนอกกรอบของความสบาย (Comfort 

Zone) 

 กระบวนการท่ี 4  การลงมือทําการแกปญหานั้นอยางจริงจัง (Do it) 
   

     ข้ันท่ี 2  การประชุมกลุมสนทนา (Focus Group)  โดยนํารางกระบวนการสราง   

ความรับผิดชอบตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผล

การปฏิ บั ติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12             

ใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็น 

     ผลการประชุมกลุมสนทนา (Focus Group) ของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน  โดยมี

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   เปนประธานการประชุม  เมื่อวันท่ี 

4 กันยายน 2561  ณ หองประชุมสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ท่ีประชุมไดมี

ฉันทามติใหปรับวิธีการ  กระบวนการการสรางกระบวนการความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

สรุปผลการประชุมแบงเปน 3 ดาน  ดังนี้ 
 

  1. ดานกรอบแนวคิดการวิจัย 

  1.1 ใหนิยามตัวแปรใหชัด  เพราะจะสะดวกในการสรางเครื่องมือเก็บขอมูล 

  1.2 ใหปรับกรอบแนวคิดการวิ จัยใหมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน   โดยเฉพาะ         

การกําหนดตัวแปรตนของการวิจัย  คือ  กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน      

ของสถานศึกษา  ดังนั้น  กระบวนการสรางความรับผิดชอบจึงเปนตัวแปรหลัก 

  1.3 ประสิทธิภาพของกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  

ไมใชประสิทธิภาพโครงการ  ดังนั้น  ความพึงพอใจตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ไมควร

เอามาวัดประสิทธิภาพของกระบวนการ   แตให วัดประสิทธิภาพของกระบวนการสราง             

ความรับผิดชอบ  โดยใชการประเมิน 4 ดาน  ดังนี้  คือ 1) การสรางความสัมพันธและศึกษาบทบาท

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  2) การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผล    

การปฏิบัติงาน  3) การดําเนินงานตามแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

และ  4) การติดตาม ประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

  2. ดานกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  

  2.1 ควรเนนการมีสวนรวม (Participation) ท่ีเปนกระบวนการของผูมีสวนไดเสีย 

คือ  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน  ผูปกครอง  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ชุมชน       

ท่ีเช่ือมโยงกับบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

  2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  ไมจําเปนตองยกระดับทุกดาน ท้ังโรงเรียน  

แตสกัดเอาเรื่องท่ีเปนประเด็นปญหาสําคัญอยางแทจริงของโรงเรียนมาเปนตัวแปรตาม  



64 
 

  3. ดานแนวทางการดําเนินงาน 

  3.1 ควรกําหนดรายละเอียดวา  ในแตละกิจกรรมท่ีทํามีเปาหมายอะไร  ทําแลว

ไดผลอยางไร 

  3.2 แตละกิจกรรมควรระบุ  สอดแทรกวาใชกระบวนการสรางความสํานึก

รับผิดชอบ (Accountability) ข้ันอะไร 

  สรุปผลการประชุมกลุมสนทนา  ผูทรงคุณวุฒิ ใหความเห็นชอบในวิธีการ  และ

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  และไดแนะนําในสวนของการวัดและประเมินประสิทธิภาพ        

ของกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  ดวยการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการสราง     

ความรับผิดชอบ 
 

  ข้ันท่ี 3  ปรับปรุงกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  ตอผลการปฏิบัติงานยกระดับ

คุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จากการสรุปผลการอภิปรายและ

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  มีรายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3  กระบวนการสรางความรับผิดชอบการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 12  

ข้ันตอน กิจกรรม 

1.การสรางความสัมพันธและศึกษา

บทบาทความรับผิดชอบ 

   1.1 สรางความสัมพันธ 

1.1.1 เขตพื้นท่ีการศึกษาใหความรู  สรางความเขาใจ

เรื่อ งการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา  เพื่ อ ให ผู ท่ี มี       

สวนเกี่ยวของไดตระหนักรับรูปญหา (See it) และ    

รวมเปนเจาภาพในการแกปญหา (Own it)  

1.1.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาสรางแรงบันดาลใจ  โดยศึกษา

ดูงานโรงเรียน ท่ีประสบความสําเร็จ  เพื่ อ ให ผู ท่ี ม ี      

สวน เกี่ ย วข อ งได เรียนรู วิ ธี ก าร (Solve it) ในการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1.1.3 เขตพื้ น ท่ี การ ศึกษาประชุมคณ ะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้ นฐาน   เพื่ อ ใหขอมูลสารสนเทศ      

ดานคุณภาพ  รับรูปญหา (See it) และรวมเปนเจาภาพ

ในการแกปญหา (Own it)  
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ข้ันตอน กิจกรรม 

1.1.4 โรงเรียนจัดเวทีประชาคมผูเกี่ยวของ  เพื่อสะทอน

ปญหาและความตองการ  เพื่อรวมกันคิดวางแผน

แกปญหารวมกัน 

1.1.5 โรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประชาสัมพันธ

การดําเนินงานกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอ    

ผลการปฏิ บั ติ งานแก สาธารณชน   ด วยช องทาง           

ท่ีหลากหลาย  เปาหมายเพื่อการใหความรู  ความเขาใจ 

และสรางความรับผิดชอบรวมกัน 

     1.2 ขอมูลสารสนเทศ 1.2.1 เขตพื้นท่ีการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาของ

สถานศึกษาในเรื่องคุณภาพการศึกษาและเผยแพรขอมูล 

เปาหมายเพื่อการรวมกันรับรูปญหา (See it) และ

ตระหนักในความรับผิดชอบ 

1.2.2 โรงเรียนจัดทําขอมูลสารสนเทศและเปดเผยขอมูล

ตอผูเกี่ยวของ  เพื่อการรับรูปญหา (See it)  วิเคราะห

ปญหาและรวมกันเปนเจาภาพ (Own it) แกปญหา

รวมกัน 

1.2.3 โรงเรียนนําขอมูลไปใชในการวางแผนยกระดับ

คุณภาพการศึกษา  เพื่อใหแกปญหาไดตรงประเด็น   

โดยใชขอมูลประจักษ 

    1.3 กําหนดบทบาท 1.3.1 เขตพื้ น ท่ี การ ศึกษ าและ โรงเรี ยน   แต ง ต้ั ง

คณะกรรมการ  ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  เปาหมาย

เพื่อใหมีเจาภาพ (Own it) 

1.3.2 เขตพื้นท่ีการศึกษา  จัดประชุมคณะกรรมการ

ดําเนิน งาน   เพื่ อสร างความเข าใจในปญหาและ       

แนวทางการแกไขปญหาท่ีตรงกัน 

2. การวางแผนกระบวนการสร าง   

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

     2.1 จัดทําแผนยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

2.1.1 โรงเรียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องปญหา

และความตองการจําเปน  ในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  สาเหตุและแนวทางแกไข   เป าหมาย     

เพื่อการรับรูปญหา (See it)  
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ข้ันตอน กิจกรรม 

2.1.2 โรงเรียนกําหนดกิจกรรม  งาน  โครงการ  และ

ปฏิ ทินการปฏิ บั ติงานยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เปาหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน 

2.1.3 เขตพื้นท่ีการศึกษา  สงเสริมสนับสนุนทรัพยากร

ทางการศึกษา  ตามความตองการของสถานศึกษา 

เปาหมายเพื่อการเปนเจาภาพ (Own it) รวมกัน 

2.1.4 เขตพื้น ท่ีการศึกษา  จัดทําแผนนิ เทศติดตาม 

เปาหมายเพื่อการเก็บขอมูล รับรูถึงปญหา และสราง

ขวัญกําลังใจระหวางการปฏิบัติงาน 

     2.2 จัดทําบันทึกขอตกลงความ

รวมมือในการรวมกันรับผิดชอบตอ     

ผลการปฏิบัติงาน 

2.2.1 เขตพื้ น ท่ีการศึกษาทํา  MOU  กับ โรงเรียน

กลุมเปาหมาย 5 โรงเรียน  โดยการกําหนดเปาหมาย

คุณภาพท่ีโรงเรียนตองบรรลุอยางชัดเจน  เปาหมาย   

เพื่ อ รั บ ผิ ด ช อ บ ร ว ม กั น   คื อ   ร ว ม ว า ง แ ผ น              

รวมดําเนินการ รวมตรวจสอบประเมิน  และรวม

ภาคภูมิใจ 

2.2.2 โร ง เรี ย น ทํ า   MOU  กั บ ค รู   ผู ป ก ค ร อ ง 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยการกําหนด

เปาหมายคุณภาพ  ท่ีโรงเรียนตองบรรลุอยางชัดเจน 

เปาหมายเพื่อรับผิดชอบรวมกัน  คือ  รวมวางแผน รวม

ดําเนินการ  รวมตรวจสอบประเมิน  และรวมภาคภูมิใจ 

3. การดําเนินงานตามแผนกระบวน  

การสรางความรับผิดชอบ 

     3.1 ดําเนินการตามแผน 

3.1.1 โ ร ง เรี ย น จั ด กิ จ ก ร ร ม   ง า น   โ ค ร ง ก า ร             

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อการแกปญหา 

(Solve it) ดวยการลงมือทํา (Do it) รวมกัน 

3.1.2 โรงเรียนรายงานความกาวหนาการดําเนินงานเปน

ระยะ เปาหมายเพื่อการตรวจสอบผลการดําเนินงาน

รวมกันจะไดปองกันและแกปญหาตาง ๆ อยางทันการณ 

     3.2 นิ เ ท ศ  กํ า กั บ  ติ ด ต า ม         

การดําเนินงาน 

3.2.1 เขตพื้นท่ีการศึกษาและท่ีปรึกษาประจําโรงเรียน 

ติดตาม  นิเทศ  ชวยเหลือ  เปาหมายเพื่อการเก็บขอมูล 

และการสรางขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติ 
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ข้ันตอน กิจกรรม 

 3.2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดกิจกรรม  ใหโรงเรียนเปาหมาย

แลกเปล่ียนเรียนรูและรายงานความกาวหนา  ระหวาง

ดําเนินการเปนระยะ  เพื่อกระตุนใหเกิดการกระตือรือรน  

ในการพัฒนาดวยการเรียนรูซึ่งกันและกัน 

4. การติดตาม ประเมินผลกระบวนการ

สร า งค ว าม รั บ ผิ ด ชอ บ ต อ ผลก าร

ปฏิบัติงาน 

     4.1 รวบรวมขอมูลการดําเนินงาน 

4.1.1 โรงเรียนดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน

ตามกิจกรรม งาน โครงการ 

4.1.2 เขตพื้ น ท่ีการศึกษาดําเนินการรวบรวมขอ มูล         

ผลการดําเนินงานของโรงเรียน 

     4.2 ประเมินผลการดําเนินงาน 4.2.1 โรงเรียนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและโรงเรียนดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ  

ของกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

วิเคราะหขอมูลดานคุณภาพการศึกษา ดวยการเปรียบเทียบ

ขอมูลสารสนเทศปฐาน (ปการศึกษา 2560) กับปปจจุบัน 

(ป การศึกษา 2561)  และประเมินความพึ งพอใจต อ       

การดําเนินงานโครงการ 

     4.3 สรุปรายงานและพัฒนา 4.3.2 โรงเรียนรายงานวิธีปฏิ บั ติ ท่ี เปน เลิศ ท่ี เกิดจาก

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

4.3.3 เขตพื้ น ท่ีการศึกษาจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ      

เพื่อสรุปและเผยแพรผลงาน 

     4.4 ยกยองเชิดชูเกียรติ 4.4.1 เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนรวบรวมผลงานและ

เผยแพรผลงาน  เปาหมายการขยายผลใหครอบคลุมพื้นท่ี 

4.4.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนยกยองเชิดชูเกียรติ

เพื่อสรางขวัญกําลังใจ 
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 ตอนท่ี 3  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพกระบวนการสรางความรับผิดชอบ           

ตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         

มี 3 ข้ัน  คือ 
 

  ข้ันท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ  ตอประสิทธิภาพของกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา   

     1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป  ของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอ

ประสิทธิภาพของกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

   ผลการวิเคราะหขอมูล  ท่ีไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย           

ตอประสิทธิภาพของกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  การยกระดับคุณภาพการศึกษา           

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ผูใหขอมูล  ไดแก  

ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน  ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และผูแทน

ชุมชน  นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห  นําเสนอผลการวิเคราะห มีรายละเอียดปรากฏในตาราง 4  

 

ตารางท่ี  4 ระดับความพึ งพอใจตอประสิทธิภาพของกระบวนการสรางความรับผิดชอบ             

การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา 
 

ข้ันตอน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
X  S.D. 

1. การสรางความสัมพันธและศึกษาบทบาทความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

   1.1 การสรางความรู ความเขาใจในเรื่องคุณภาพการศึกษา 4.47 0.54 มาก 

   1.2 การจัดเวทีประชาคมผูเกี่ยวของเพื่อสะทอนปญหาและ 

        ความตองการ 

4.24 0.54 มาก 

   1.3 การรับรูขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 4.32 0.57 มาก 

   1.4 การนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการวางแผนยกระดับ 

        คุณภาพการศึกษา 

4.42 0.59 มาก 

เฉลี่ยรวมข้ันตอนท่ี 1 4.36 0.56 มาก 
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ข้ันตอน ความพึงพอใจ ระดับ 

2. การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

   2.1 การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ 

        การศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผล 

        การปฏิบัติงาน 

4.54 0.57 มากท่ีสุด 

   2.2 การประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการ 4.10 0.44 มาก 

   2.3 การจัดประชุมเชิงปฏบัิติการเรื่องปญหา  สาเหตุและ 

        แนวทางแกไข  และความตองการจําเปนในการยกระดับ 

        คุณภาพการศึกษา 

4.27 0.72 มาก 

   2.4 การกําหนดแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมและปฏิทิน 

        การปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพการศึกษา 

4.39 0.67 มาก 

   2.5 การสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานโครงการ                

        จากภาคสวนตาง ๆ  

4.31 0.56 มาก 

   2.6 บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 4.47 0.60 มาก 

เฉลี่ยรวมข้ันตอนท่ี 2 4.35 0.59 มาก 

3. การดําเนินตามแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

   3.1 การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 4.54 0.50 มากท่ีสุด 

   3.2 การใหคําแนะนํา ติดตาม ชวยเหลือ 4.36 0.55 มาก 

   3.3 ความกาวหนาของการดําเนินงานเมื่อเทียบกับปฏิทิน 

        การดําเนินงาน 

4.49 0.54 มาก 

เฉลี่ยรวมข้ันตอนท่ี 3 4.46 0.53 มาก 

4. การติดตาม  ประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

    4.1 ความพึงพอใจโดยภาพรวมของกระบวนการสราง  

         ความรับผิดชอบ 

4.39 0.59 มาก 

    4.2 คุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม 4.27 0.55 มาก 

เฉลี่ยรวมข้ันตอนท่ี 4 4.33 0.57 มาก 

เฉลี่ยรวมทุกข้ันตอน 4.37 0.23 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ  ตอประสิทธิภาพของกระบวนการ        

สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12  โดยภาพรวมทุกข้ันตอนคาเฉล่ีย  อยูในระดับมาก ( X = 4.37 S.D.=0.23)  

เม่ือจําแนกแตละข้ันตอนผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจข้ันตอนท่ี 3 การดําเนินตามแผนกระบวนการ
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สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานสูงสุด  คาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.46 S.D.=0.53)   

รองลงมา  คือ  ข้ันตอนท่ี 1 การสรางความสัมพันธ  และศึกษาบทบาทความรับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงาน  คาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.36 S.D.=0.56)  และ ความพึงพอใจข้ันตอนท่ี 4 การ

ติดตาม ประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน คาเฉล่ียตํ่าสุด  อยูใน

ระดับมาก ( X = 4.33 S.D.=0.57)  

 เมื่อพิจารณาแตละรายการ  ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจการดําเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม คาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54 S.D.=0.50)   และการแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอ      

ผลการปฏิบัติงาน คาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54 S.D.=0.57)  รองลงมาคือความกาวหนา

ของการดําเนินงานเม่ือเทียบกับปฏิทินการดําเนินงาน คาเฉล่ียอยู ในระดับมาก ( X = 4.49 

S.D.=0.54)  สวนความพึงพอใจตํ่าสุด  คือ  การประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการ คาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก ( X = 4.10, S.D.=0.44)  

    1.2 ผลจากการแสดงความคิดเห็น และขอ เสนอแนะ   ตอประสิทธิภาพ

กระบวนการสรางความรับผิดชอบ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีดังนี้ 

         1) ควรดําเนินการอย างตอ เนื่ องท้ั งระ ดับมั ธยม ศึกษาตอนตน  และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

         2) ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหมากข้ึน  เพราะโรงเรียนในโครงการ  

สวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก  ขาดงบประมาณ 

         3) ควรสรางขวัญกําลังใจใหกับผูบริหารสถานศึกษา  ครู  และนักเรียน            

ท่ีดําเนินงานโครงการบรรลุเปาหมาย 

         4) ควรจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  เพื่อแสดงผลงานตามกระบวนการ 

         5) ควรขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคาเฉล่ียตํ่ากวา

ระดับชาติใหเต็มพื้นท่ี 
 

    ข้ัน ท่ี  2  ผลการรวบรวมวิ เคราะหข อ มูลการยกระดับ คุณภาพการศึกษา             

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 ผลการรวบรวมวิเคราะหขอมูล  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  จํานวน 5 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนพระพรหม

พิทยานุสรณ  2) โรงเรียนนาบอน  3) โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ  4) โรงเรียนวชิรธรรมสถิต      
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และ 5) โรงเรียนประชาบํารุง   โดยกําหนดประเด็นคุณภาพการศึกษา 7 ประการ  คือ  1) ผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   2) ผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับสถานศึกษา   3) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน  4) อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   5) การศึกษาตอของนักเรียน         

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  6) นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 , ร , มส  และ 7) ผลงานเชิงประจักษของ

โรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษา  คร ู และนักเรียน  ผลการวิเคราะหดังปรากฏในตารางท่ี 5-10 

     2.1 ผ ลก ารท ด ส อ บ ท างก าร ศึ ก ษ าระ ดั บ ช า ติ ข้ั น พื้ น ฐ าน  (O-NET)                 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

          ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3  นําเสนอเปรียบเทียบผลตางท่ีเพิ่มข้ึน (คาเฉล่ียของปการศึกษา 2561 – คาเฉล่ียของ           

ปการศึกษา 2560)  ปรากฏในตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560 กับ         

              ปการศึกษา 2561 

โรงเรียน 

พร
ะพ

รห
ม

พิท
ยา

นุส
รณ

 

นา
บอ

น 

ฉล
อง

รัฐ

รา
ษฎ

รอ
ุทิศ

 

วชิ
รธ

รร
ม

สถิ
ต 

ปร
ะช

าบํ
าร

ุง 

เฉล่ีย 

 

ภาษาไทย 

ปการศึกษา 2560 44.23 54.42 45.24 44.17 46.10 46.83 

ปการศึกษา 2561 54.40 56.23 54.00 51.56 52.94 53.83 

ผลตางเพ่ิมข้ึน 10.17 1.81 8.76 7.39 6.84 6.99 

คณิตศาสตร 

ปการศึกษา 2560 19.72 22.99 21.36 19.67 23.71 21.49 

ปการศึกษา 2561 27.67 25.80 26.38 29.28 24.69 26.76 

ผลตางเพ่ิมข้ึน 7.95 2.81 5.02 9.61 0.98 5.27 

วิทยาศาสตร 

ปการศึกษา 2560 32.88 29.48 29.66 32.83 31.22 31.21 

ปการศึกษา 2561 38.47 34.20 36.10 35.56 34.69 35.80 

ผลตางเพ่ิมข้ึน 5.59 4.72 6.44 2.73 3.47 4.59 

ภาอังกฤษ 

ปการศึกษา 2560 28.00 26.46 26.03 26.17 25.76 26.48 

ปการศึกษา 2561 27.10 26.33 25.38 26.15 25.20 26.03 

ผลตางเพ่ิมข้ึน -0.90 -0.13 -0.65 -0.02 -0.56 -0.45 

รวม 

ปการศึกษา 2560 31.21 33.34 30.57 30.71 31.70 31.51 

ปการศึกษา 2561 36.91 35.64 35.47 35.64 34.38 35.61 

ผลตางเพ่ิมข้ึน 5.70 2.30 4.89 4.93 2.68 4.10 
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 จากตารางท่ี 5 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  ปการศึกษา 

2560 กับปการศึกษา 2561  พบวา  มีผลตางของคาเฉล่ียเพิ่มข้ึนทุกโรงเรียน  เมื่อพิจารณาเปน    

รายโรงเรียน  พบวา  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ  มีผลตางเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด (5.70)  รองลงมา  

คือ  โรงเรียนวชิรธรรมสถิต  มีผลตางเพิ่มข้ึน (4.93)  และโรงเรียนท่ีมีผลตางเพิ่มข้ึนนอยท่ีสุด  คือ  

โรงเรียนนาบอน (2.30)  และเมื่อพิจารณาเปนรายวิชา  พบวา  วิชาภาษาไทย  มีผลตางเพิ่มข้ึน     

สูงท่ีสุด (6.99)  และวิชาท่ีมีผลตางเพิ่มข้ึนนอยท่ีสุด  คือ  วิชาภาษาอังกฤษ (-0.45) 

     2.2 ผลการทดสอบการศึกษาในระดับสถานศึกษา 

          ผลการทดสอบการศึกษาในระดับสถานศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 

นําเสนอเปรียบเทียบผลตางท่ีเพิ่มข้ึน (คาเฉล่ียของปการศึกษา 2561 - คาเฉล่ียของปการศึกษา 

2560) จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละโรงเรียน  ปรากฏในตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับสถานศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

               ปการศึกษา 2560 กับปการศึกษา 2561 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

โรงเรียน 

พร
ะพ

รห
ม

พิท
ยา

นุส
รณ

 

นา
บอ

น 

ฉล
อง

รัฐ

รา
ษฎ

รอุ
ทิศ

 

วช
ิรธ

รร
มส

ถิต
 

ปร
ะช

าบ
ําร

งุ 

เฉลี่ย 

ภาษาไทย 

ป 2560 2.52 2.28 2.67 2.11 2.57 2.43 

ป2561 2.69 2.30 2.76 1.95 2.48 2.44 

ผลตาง 0.17 0.02 0.09 -0.16 -0.09 0.01 

คณิตศาสตร 

ป 2560 2.17 1.37 2.48 1.39 1.58 1.80 

ป2561 2.20 1.69 2.65 1.20 2.72 2.09 

ผลตาง 0.03 0.32 0.17 -0.19 1.14 0.29 

วิทยาศาสตร 

ป 2560 1.55 2.20 3.08 1.73 1.98 2.11 

ป2561 2.03 2.50 3.00 1.88 1.82 2.25 

ผลตาง 0.48 0.30 -0.08 0.15 -0.16 0.14 

สังคมศึกษา 

ป 2560 2.70 2.04 2.72 1.43 2.60 2.30 

ป2561 3.24 2.35 3.16 1.53 2.48 2.55 

ผลตาง 0.54 0.31 0.44 0.10 -0.12 0.25 

สุขศึกษา 

ป 2560 2.54 2.96 3.20 2.01 1.84 2.51 

ป2561 3.09 3.31 3.74 2.53 1.66 2.87 

ผลตาง 0.55 0.35 0.54 0.52 -0.18 0.36 
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ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับสถานศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

               ปการศึกษา 2560 กับปการศึกษา 2561 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู (ตอ) 

โรงเรียน 

พร
ะพ

รห
ม

พิท
ยา

นุส
รณ

 

นา
บอ

น 

ฉล
อง

รัฐ

รา
ษฎ

รอุ
ทิศ

 

วช
ิรธ

รร
มส

ถิต
 

ปร
ะช

าบ
ําร

งุ 

เฉลี่ย 

ศิลปะ 

ป 2560 3.09 3.09 3.08 2.35 3.23 2.97 

ป2561 3.15 3.21 3.28 2.69 3.07 3.08 

ผลตาง 0.06 0.12 0.20 0.34 -0.16 0.11 

การงานอาชีพ 

ป 2560 2.71 2.38 2.76 2.23 3.34 2.68 

ป2561 3.44 2.42 3.32 2.97 3.15 3.06 

ผลตาง 0.73 0.04 0.56 0.74 -0.19 0.38 

ภาอังกฤษ 

ป 2560 2.18 1.42 2.97 2.41 2.62 2.32 

ป2561 2.47 1.54 3.26 2.50 2.47 2.45 

ผลตาง 0.29 0.12 0.29 0.09 -0.15 0.13 

รวม 

ป 2560 2.43 2.22 2.87 1.96 2.47 2.39 

ป2561 2.79 2.42 3.15 2.16 2.48 2.60 

ผลตาง 0.36 0.20 0.28 0.20 0.01 0.21 

 

 

จากตารางท่ี 6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับสถานศึกษา 8 กลุมสาระการเรียนรู   

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โดยภาพรวม  ทุกโรงเรียนมีผลการทดสอบในระดับสถานศึกษา

เพิ่มข้ึน  เมื่อเปรียบเทียบปการศึกษา 2560 กับ ปการศึกษา 2561  พบวา  ปการศึกษา 2561 

นักเรียนมีผลการทดสอบสูงข้ึนทุกโรงเรียน  มีคาเฉล่ียสูงข้ึนเทากับ 0.21  เมื่อพิจารณาเปนกลุม

สาระการเรียนรู  พบวา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพมีผลการทดสอบสูงข้ึนมากท่ีสุด          

มีคาเฉล่ียสูงข้ึนเทากับ 0.38  รองลงมาคือ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา  มีคาเฉล่ีย

สูงข้ึนเทากับ 0.36  และกลุมสาระท่ีมีผลการทดสอบระดับสถานศึกษาสูงข้ึนนอยท่ีสุด  คือ         

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มีคาเฉล่ียสูงข้ึนเทากับ 0.01  

     2.3 อัตราการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

         อัตราการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 นําเสนอเปรียบเทียบ

ผลตางท่ีเพิ่มข้ึน (คาเฉล่ียของปการศึกษา 2561 - คาเฉล่ียของปการศึกษา 2560) ของแตละ

โรงเรียน  ปรากฏในตารางท่ี 7  

 



74 
 

ตารางท่ี 7  เปรียบเทียบอัตราการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560  

               กับปการศึกษา 2561  

 

 

โรงเรียน 

อัตราการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

ผลตาง นักเรียน 

ช้ัน ม. 3 

นักเรียน 

ท่ีศึกษาตอ 

นักเรียน 

ช้ัน ม. 3 

นักเรียน 

ท่ีศึกษาตอ 

พระพรหมพิทยานุสรณ 52 52 67 67 0 

นาบอน 126 126 135 135 0 

ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ 59 59 50 50 0 

วชิรธรรมสถิต 37 37 31 31 0 

ประชาบํารุง 37 37 31 31 0 

รวม 311 311 314 314 0 
 

จากตารางท่ี 7  อัตราการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  พบวา  นักเรียน     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ศึกษาตอทุกคน  ท้ัง 2 ปการศึกษา 

     2.4 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ม.1-3  

          อัตราการออกกลางคันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ม.1-3 นําเสนอ

เปรียบเทียบผลตางท่ีลดลง (คาเฉล่ียของปการศึกษา 2561 - คาเฉล่ียของปการศึกษา 2560)         

ของแตละโรงเรียน  ปรากฏในตารางท่ี 8  

ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบอัตราการออกกลางคันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1–3)  

               ปการศึกษา 2560 กับปการศึกษา 2561 

 

 

โรงเรียน 

อัตราการออกกลางคันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

ผลตาง นักเรียน

ท้ังหมด 

นักเรียน 

ออกกลางคัน 

นักเรียน

ท้ังหมด 

นักเรียน 

ออกกลางคัน 

พระพรหมพิทยานุสรณ 187 0 198 0 0 

นาบอน 461 17 479 0 17 

ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ 173 0 187 0 0 

วชิรธรรมสถิต 166 3 169 9 -6 

ประชาบํารุง 161 0 164 0 0 

รวม 1,148 20 1,197 9 11 
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 จากตารางท่ี 8  อัตราการออกกลางคันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3)        

โดยภาพรวมมีอัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง  และเมื่อเปรียบเทียบปการศึกษา 2560 กับ

ปการศึกษา 2561 พบวา  ในปการศึกษา 2561 โรงเรียนสวนใหญมีอัตราการออกกลางคันลดลง    

ทุกโรงเรียน  ยกเวนโรงเรียนวชิรธรรมสถิต  ท่ีมีอัตราการออกกลางคันของนักเรียนเพิ่มข้ึน 

     2.5 อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1–3)  

          อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1–3) นําเสนอ

เปรียบเทียบผลตางท่ีลดลง (คาเฉล่ียของปการศึกษา 2561 - คาเฉล่ียของปการศึกษา 2560) ของ  

แตละโรงเรียน  ปรากฏในตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบอัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1–3)  

               ปการศึกษา 2560 กับปการศึกษา 2561 
 

 

 

โรงเรียน 

อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

ผลตาง นักเรียน 

ช้ัน ม. 3 

อัตรา 

การซ้ําช้ัน 

นักเรียน 

ช้ัน ม. 3 

อัตรา 

การซ้ําช้ัน 

พระพรหมพิทยานุสรณ 187 1 198 1 0 

นาบอน 461 3 479 0 3 

ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ 173 1 187 0 1 

วชิรธรรมสถิต 166 0 163 0 0 

ประชาบํารุง 161 4 164 0 4 

รวม 1148 9 1191 1 8 

 

จากตาราง 9  อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1–3)  โดยภาพรวม 

ทุกโรงเรียนมีอัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนลดลง  และเมื่อเปรียบเทียบปการศึกษา 2560 กับป

การศึกษา 2561  ปรากฏวา  ปการศึกษา 2561  มีอัตราการซ้ําช้ันลดลงทุกโรงเรียน 

     2.6 ผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  และนักเรียน  

          ผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษา  ครู และนักเรียน 

นําเสนอเปรียบเทียบผลตางท่ีเพิ่มข้ึน (คาเฉล่ียของปการศึกษา 2561-คาเฉล่ียของปการศึกษา 2560) 

ของแตละโรงเรียน  ปรากฏในตารางท่ี 10   
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ตารางท่ี 10  แสดงผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียน ปการศึกษา 2560  

               และ ปการศึกษา 2561 

โรงเรียน ประเภท รางวัล ระดับ 

ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ 

ปการศึกษา 2560 

สถานศึกษา MOE AWARDS  ป ร ะ จํ า ป ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 9   

สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับดีเดน 

ชาติ 

โลรางวัล  คาเฉ ล่ียรวม  5  กลุมสาระการเรียนรู  

พัฒ นาการสูง ข้ึนอย างตอ เนื่ อ ง  4  ป การศึกษา  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา  2556 –  

2559 

เขตพื้นท่ี 

การศึกษา 

เหรียญทอง ชนะเลิศ  วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 

Practice)  ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก  ประเภท

นวัตกรรมดานการบริหารจัดการ  งานมหกรรมวิชาการ

มัธยมศึกษา ครั้งท่ี 27 ประจําปการศึกษา 2560 

เขตพื้นท่ี 

การศึกษา 

รองชนะเลิศ อันดับ 1   เหรียญทองการประกวด

นิทรรศการและแสดงผลงานครู นักเรียน ของ 

สหวิทยาเขตสิชล – ขนอม  งานมหกรรมวิชาการ

มัธยมศึกษา ครั้งท่ี 27 ประจําปการศึกษา 2560 

เขตพื้นท่ี 

การศึกษา 

นักเรียน 1  เหรียญทอง   

2  เหรียญเงิน   

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต  

ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560 

ภาค 

16  เหรียญทอง   

21  เหรียญเงิน   

23  เหรียญทองแดง   

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังท่ี 27 ประจําป

การศึกษา 2560 

เขตพื้นท่ี 

การศึกษา 

การแขงขันฟุตบอล โครงการฉลองรัฐฯ อคาเดมี  ทีมท่ีเปน

ตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช อันดับ 5 การแขงขันกีฬา

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

“สพฐ.-เอ.พี.ฮอนดาเรดแชมปเปยน” แขงขันทักษะฟุตบอล 

ชิงแชมปไปอังกฤษ รอบคัดเลือกระดับ สพม. และไดเปน

ตัวแทนของ สพม. ไปแขงขันตอระดับภาคใต 

เขตพื้นท่ี 

การศึกษา 
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ตารางท่ี 10 แสดงผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียน ปการศึกษา 2560  

               และ ปการศึกษา 2561 (ตอ) 
 

โรงเรียน ประเภท รางวัล ระดับ 

ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ 

ปการศึกษา 2561 

ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน  ชาติ 

ครูผูทรงคุณคา งานวันครู อําเภอสิชล  ประจําป 2562 จังหวัด 

คร ู ครูผูทรงคุณคา งานวันครู อําเภอสิชล  ประจําป 2562 จังหวัด 

รางวัลครูดีไมมีอบายมุข  ประจําป 2562 ชาติ 

ครูฝกสอนนักเรียนไดรับเหรียญรางวัลงานมหกรรม

วิชาการมัธยมศึกษา ครั้ง ท่ี  28 ประจําปการศึกษา  

2561 

เขตพื้นท่ี 

การศึกษา 

นักเรียน เขารอบ 8 ทีม  รุนอายุ 14  ป  การแขงขันฟุตบอล

พลาสติกในชุดนักเรียน ชิงถวยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี OBEC 

YOUNG SOCCER 2018 

ภาค 

นักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

(ม.ท.ศ.) รุนท่ี 10  ปการศึกษา 2561 

ชาติ 

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันเรียงรอยถอยความ 

(การเขียนเรียงความ) ม.4-6 

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  ครั้งท่ี 28 

ประจําปการศึกษา 2561 

ตัวแทนแขงขัน

ระดับภาคใต 

ระดับชาติ 

8-10 ม.ค. 

2562 

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย 

(คําคมเดิม) ม.4-6 

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 28 

ประจําปการศึกษา 2561 

ตัวแทนแขงขัน

ระดับภาคใต 

ระดับชาติ 

8-10 ม.ค. 

2562 

ชมเชยโครงการยุวชนประกันภัย สงเสริมการเรียนรูดาน

ประกันภัยแกนักเรียน เยาวชน เงินรางวัล 2,500 บาท 

จังหวัด 
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ตารางท่ี 10 แสดงผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียน ปการศึกษา 2560  

               และ ปการศึกษา 2561 (ตอ) 
 

โรงเรียน ประเภท รางวัล ระดับ 

วชิรธรรมสถิต 

ปการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

ปการศึกษา 2561 

นักเรียน 6  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน  5  เหรียญทองแดง   

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้ ง ท่ี  27 

ประจําปการศึกษา 2560 

เขตพื้นท่ี 

การศึกษา 

เหรียญเงิน การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ 

ทางวิทยาศาสตร ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรม 

นักเรียนระดับชาติ  คร้ังท่ี 67  ประจําปการศึกษา 

2560 

ชาติ 

คร ู ครูฝกสอนนักเรียนไดรับเหรียญรางวัลงานมหกรรม

วิชาการมัธยมศึกษา ภาคใต ครั้งท่ี 28  

ประจําปการศึกษา  2561  

ชาติ 

นักเรียน 10  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน          

9  เหรียญทองแดง   

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้ ง ท่ี  28 

ประจําปการศึกษา 2561 

เขตพื้นท่ี 

การศึกษา 

ร า ง วั ล ง า น ม ห ก ร ร ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโน โลยีของ

นักเรียน ปการศึกษา 2561 

- เหรียญทอง การแขงขันทักษะพื้นฐานดานกีฬา 

(มวยสากลสมัครเลน) ม.1-3  

ชาติ 

 

- เหรียญเงินการประกวดการขับรองเพลงไทย

ลูกทุง ประเภทบกพรองทางการเรียนรู  ม.1-3    

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา  

  2561 

- เหรียญทองแดง การแขงขันการวาดภาพระบายสี   

  ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ม.1-3 

ชาติ 
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ตารางท่ี 10 แสดงผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียน ปการศึกษา 2560  

               และ ปการศึกษา 2561 (ตอ) 

โรงเรียน ประเภท รางวัล ระดับ 

พระพรหมพิทยานุสรณ 

ปการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปการศึกษา 2561 

สถานศึกษา โลรางวัลระดับประเทศ การประกวดกลาวคําอาราธนา

และถวายทาน ในพุทธศาสนพิธี  ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  งานมหกรรมสงเสริมศีลธรรมและการประกวด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานพระพุทธศาสนา ป 3 (3rd 

MCU Contest ) ถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ชาติ 

คร ู ครูดีไมมีอบายมุข รุนท่ี 7 ชาติ 

ไดรับสนับสนุนทุนผลิตส่ือนวัตกรรมโรงเรียนพื้นท่ีหางไกล 

ประจําป 2560 

ชาติ 

นักเรียน เยาวชนผูรับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

ตามรอยประโยชนสุขแหงมหาชน ระดับประเทศ 

ชาติ 

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ชาติ 

ผ า น ห ลั ก สู ต ร ค า ย พั ฒ น า โค ร ง ง า น คุ ณ ธ ร ร ม               

เฉลิมพระเกียรติระดับประเทศ 

ชาติ 

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.ตน จังหวัด 

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดกลาวคําอาราธนา              

ในพระพุทธศาสนพิธี  ระดับมัธยมศึกษา 

จังหวัด 

คร ู เขารวมและผานหลักสูตรคายพัฒนาโครงงานคุณธรรม

เฉลิมพระเกียรติ  ระดับประเทศ 

ชาติ 

ครูดีไมมีอบายมุข จังหวัด 

นักเรียน เยาวชนผูรับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

ตามรอยประโยชนสุขแหงมหาชน ระดับประเทศ 

ชาติ 

รางวัลชนะเลิศการประกวดกล าว คําอาราธน าใน

พระพุทธศาสนาพิธี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

จังหวัด 

รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดแขงขันตอบปญหา

ธรรม  ช้ันมัธยมศึกษา 

จังหวัด 

รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดแขงขันตอบปญหา

ธรรม ช้ันมัธยมศึกษา 

จังหวัด 
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ตารางท่ี 10 แสดงผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียน ปการศึกษา 2560  

               และ ปการศึกษา 2561 (ตอ) 
 

โรงเรียน ประเภท รางวัล ระดับ 

ประชาบํารุง 

ปการศึกษา 

2560 

 

 

 

 

 

 

 

ปการศึกษา 

2561 

คร ู รางวัลเหรียญ เงินกีฬากาบัด ด้ี   ชิงแชมปแห งประเทศไทย  

ณ จังหวัดเพชรบูรณ 

ชาติ 

รางวัลเหรียญ เงินกีฬากาบัด ด้ี   ชิงแชมปแห งประเทศไทย  

ณ จังหวัดเพชรบูรณ 

ชาติ 

รางวัลครูมีความอุตสาหะและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู จังหวัด 

นักเรียน รางวัลเหรียญ เงินกีฬากาบัด ด้ี   ชิงแชมปแห งประเทศไทย  

ณ จังหวัดเพชรบูรณ 

ชาติ 

รางวัล ระ ดับ เหรียญ ทองแดง   การแข ง ขัน คีตะมวยไทย  

ระดับช้ัน ม.1 - 6 

ภาค 

ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน ชาติ 

คร ู ผูฝกสอนกีฬากาบัดด้ี ชาติ 

ครูผูสอนดีเดน จังหวัด 

ครูฝกสอนนักเรียนไดรับเหรียญรางวัลงานมหกรรมวิชาการ

มัธยมศึกษา ภาคใต ครั้งท่ี 28 ประจําปการศึกษา  2561 

ชาติ 

นักเรียน รองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาขวางคอน ชาติ 

รางวัลเหรียญทองการแขงขันศิลปะ-นาฏศิลป 

ระบํามาตรฐาน  ระดับช้ัน ม.4 - 6  

ชาติ 

รางวัลเหรียญเงินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปการศึกษา 2561 

ประเภทการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภททดลอง  

ระดับ ม.4 - 6 

ชาติ 

รางวัลเหรียญเงินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปการศึกษา 2561

การแขงขันคีตะมวยไทย  ระดับช้ัน ม.1-6 

ชาติ 

รางวั ล เห รี ยญ ทองแดงงาน มห กรรมความ สาม ารถท าง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  

ปการศึกษา 2561 การแขงขันแอโรบิก  ระดับช้ันม.1 - 6 

ชาติ 



81 
 

ตารางท่ี 10 แสดงผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียน ปการศึกษา 2560  

               และ ปการศึกษา 2561 (ตอ) 

โรงเรียน ประเภท รางวัล ระดับ 

นาบอน 

ปการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปการศึกษา 2561 

ผูบริหาร รองผูอํานวยการดีเดน ชาติ 

ผูบริหารดีเดน เขตพื้นท่ี

การศึกษา 

คร ู ครูดีไมมีอบายมุข ชาติ 

ครูผู จัดกิจกรรมโรงเรียน  อย.นอย  ยอดเยี่ยม

ระดับประเทศ 

ชาติ 

ครูผูฝกสอนนักเรียน  ไดรับเหรียญรางวัลจากการ

แขงขันทักษะทางวิชาการ 

ชาติ 

นักเรียน การประกวดขับขานประสานเสียง ช้ัน ม.4-6 ชาติ 

แขงขันปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย ช้ัน ม.1-3 ภาค 

การประกวดขับขานประสานเสียง ช้ัน ม.1-3 ภาค 

การประกวดขับขานประสานเสียง ช้ัน ม.4-6 ภาค 

การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ช้ัน ม.1-6 ภาค 

รางวัลการแขงขันทักษะทางวิชาการ  

งานวันมัธยมศึกษา จํานวน 13 รางวัล 

เขตพื้นท่ี 

การศึกษา 

ผูบริหาร นายสมาคมผูบริหารการมัธยมศึกษาดีเดน ชาติ 

รองผูอํานวยการสถานศึกษาดีเดน เขตพื้นท่ี 

การศึกษา 

คร ู ครูผูฝกสอนนักเรียน  ไดรับเหรียญรางวัลจากการ

แขงขันทักษะทางวิชาการ 

ชาติ 

นักเรียน การแขงขันอากาศยานบังคับดวยวิทยุ ประเภท   

บินบรรทุกสัมภาระ ม.4-6 

ชาติ 

การประกวดขับขานประสานเสียง ช้ัน ม.1-3 ชาติ 

การประกวดขับขานประสานเสียง ช้ัน ม.4-6 ชาติ 

การแขงขันการจัดการคายพักแรม ช้ัน ม.1-3 ชาติ 

การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ช้ัน ม.1-6 ชาติ 

รางวัลการแขงขันทักษะทางวิชาการ  

งานวันมัธยมศึกษา จํานวน 7 รางวัล 

เขตพื้นท่ี 

การศึกษา 
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จากตารางท่ี 10  จากการดําเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 12 สงผลใหทุกโรงเรียนในกลุมตัวอยาง  สามารถพัฒนาสถานศึกษา  ผูบริหาร

สถานศึกษา  ครู  และนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  จนปรากฏผลงานเชิงประจักษของ

สถานศึกษา  ผูบริหาร  ครู  และนักเรียนในระดับตาง ๆ  ท้ังระดับชาติ  ระดับภาค ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษาและระดับจังหวัด 

 

   ข้ันท่ี 3  ผลการสัมภาษณเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา  ครู 

นักเรียน  ผูปกครอง  และกรรมการสถานศึกษา  ตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา            

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

ผลการสัมภาษณเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน 

ผูปกครอง  และกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   ตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา          

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน       

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  เปนการสรุปผลการสัมภาษณในภาพรวม  นําเสนอลักษณะ

การบรรยายเชิงคุณภาพ  จําแนกแตละโรงเรียน  ปรากฏในตารางท่ี 11-15 
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ตารางท่ี 11 แสดงผลการสัมภาษณเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 

ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา  ตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิ บั ติงานของสถานศึกษา สังกัด           

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โรงเรียนประชําบํารุง 

ประเด็นคําถาม ผลจากการสอบถามความพึงพอใจ 

วัตถุประสงคของโครงการ   โดยภาพรวมผูมีสวนไดเสียมีความพึงพอใจมาก โดยใหเหตุผลสอดคลอง

กันวา  ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน  โรงเรียนมีผล   

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงข้ึน  

รูปแบบการดําเนินงาน

โครงการ 

โดยภาพรวมผูมีสวนไดเสียมีความพึงพอใจมาก  เนื่องจากมีรูปแบบการ

ดําเนินงานเปนรูปธรรม  มีการดําเนินงานเปนข้ันตอน  สามารถพัฒนา

ใหนักเรียนมีระเบียบวินัยและผลการเรียนดีข้ึน  แตยังตองปรับปรุง   

ในเรื่องของการนิเทศกํากับติดตามใหมากข้ึน 

คูมือและวิธีปฏิบัติ ความพึงพอใจตอความเหมาะสมของคูมือและวิธีปฏิบัติ  โดยภาพรวม 

มีความเห็นวาคูมือการดําเนินงานมีความเหมาะสม  แตมีความพึงพอใจ

ตอวิธีปฏิบัติพอสมควร  โดยมีความเห็นสอดคลองกันวา  ควรมีการ

ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหเราความสนใจมากข้ึน  

การเปดโอกาสใหมีสวน

รวมในการแลกเปล่ียน

เรียนรู 

ความพึงพอใจตอการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู 

โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก  เนื่องจากทุกภาคสวนไดมีโอกาสรวม

รับรูและมีสวนรวมสนับสนุนหาแนวทางและวิธีการแกปญหาท่ีดีท่ีสุด  

ภาพรวมตอการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

ความพึงพอใจในภาพรวม  ตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยภาพรวมมี

ความพึงพอใจในภาพรวมมาก  เนื่องจากเปดโอกาสใหทุกฝายเขามามี 

สวนรวม ท้ังโรงเรียน นักเรียน ผูปกครอง กรรมการสถาน ศึกษา       

ข้ันพื้นฐาน  รวมถึงองคกรภายนอก ทําใหปรากฏผลความสําเร็จชัดเจน 

และอยากใหขยายผลไปสูโรงเรียนตาง ๆ ทุกระดับช้ัน 

จากตารางท่ี 11 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ของโรงเรียนประชาบํารุง  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก  

เนื่องจากเปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวม ทําใหปรากฏผลความสําเร็จชัดเจน และอยากใหขยาย

ผลไปสูโรงเรียนตาง ๆ ทุกระดับช้ัน 
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ตารางท่ี 12 แสดงผลการสัมภาษณเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 

ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิ บัติงานของสถานศึกษา สังกัด           

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ 
 

ประเด็นคําถาม ผลจากการสอบถามความพึงพอใจ 

วัตถุประสงคของโครงการ   ความพึงพอใจตอการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  โดยภาพรวมผูมี

สวนไดเสียมีความพึงพอใจมาก โดยใหเหตุผลสอดคลองกันวาทําให

โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

สูงข้ึน  

รูปแบบการดําเนินงาน

โครงการ 

ความพึงพอใจตอรูปแบบการดําเนินงานโครงการ โดยภาพรวมผูมีสวน

ไดเสียมีความพึงพอใจมาก  เนื่องจากมีรูปแบบการดําเนินงานชัดเจน 

เปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนไดเปนอยางดี แตอยากใหทําทุก

ระดับช้ัน 

คูมือและวิธีปฏิบัติ ความพึงพอใจตอความเหมาะสมของคูมือและวิธีปฏิบัติ โดยภาพรวมมี

ความเห็นวาคูมือการดําเนินงานมีความเหมาะสม ชัดเจน สามารถนําไป

ปฏิบัติได 

การเปดโอกาสใหมีสวน

รวมในการแลกเปล่ียน

เรียนรู 

ความพึงพอใจตอการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู 

โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากปดโอกาสใหทุกฝายมี 

สวนรวม ไดแลกเปล่ียนเรียนรู และสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาส

พูดคุยกับผูปกครองมากข้ึน  

ภาพรวมตอการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยภาพรวมมี

ความพึงพอใจในภาพรวมมาก เนื่องจากเกิดผลความสําเร็จชัดเจน  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงข้ึน 

 

จากตารางท่ี 12 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ของโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณโดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก 

เนื่องจากเกิดผลความสําเร็จชัดเจน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

สูงข้ึน 
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ตารางท่ี 13 แสดงผลการสัมภาษณเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา  ครู 

นักเรียน  ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา  ตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัด           

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ 

 

ประเด็นคําถาม ผลจากการสอบถามความพึงพอใจ 

วัตถุประสงคของโครงการ   ความพึงพอใจตอการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  โดยภาพรวมผูมี

สวนไดเสียมีความพึงพอใจมากท่ีสุด เนื่องจากวัตถุประสงคของโครงการ

มุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนซึ่งสงผลโดยตรงตอคุณภาพการศึกษาโดยรวม  

รูปแบบการดําเนินงาน

โครงการ 

ความพึงพอใจตอรูปแบบการดําเนินงานโครงการ โดยภาพรวมผูมีสวน

ไดเสียมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากรูปแบบการดําเนินงานเหมาะสม 

มุงเนนการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีตองมีความรับผิดชอบรวมกัน 

คูมือและวิธีปฏิบัติ ความพึงพอใจตอความเหมาะสมของคูมือและวิธีปฏิบัติ โดยภาพรวมมี

ความเห็นวาคูมือการดําเนินงานมีความเหมาะสมมากท่ีสุดเนื่องจากมี

ความชัดเจน สามารถนําสูการปฏิบัติไดดี 

การเปดโอกาสใหมีสวน

รวมในการแลกเปล่ียน

เรียนรู 

ความพึงพอใจตอการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู 

โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากมีไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรู 

เป นการเป ดมุ มมอง วิ สัย ทัศน  และมี โอกาสได ทํ างานรวมกับ

สถานศึกษาอื่น เปนการเพิ่มประสบการณในการทํางาน  

ภาพรวมตอการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยภาพรวมมี

ความพึงพอใจในภาพรวมมากท่ีสุด เนื่องจากเกิดผลความสําเร็จชัดเจน  

 

จากตารางท่ี 13 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน       

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ของโรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ  โดยภาพรวมมีความ     

พึงพอใจมากท่ีสุด  เนื่องจากเกิดผลความสําเร็จชัดเจน 

 

 

 



86 
 

ตารางท่ี 14  แสดงผลการสัมภาษณเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู 

นักเรียน ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัด           

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โรงเรียนนาบอน 

ประเด็นคําถาม ผลจากการสอบถามความพึงพอใจ 

วัตถุประสงคของโครงการ   ความพึงพอใจตอการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  โดยภาพรวมผูมี

สวนไดเสียมีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยใหเหตุผลสอดคลองกันวาเปน

โครงการท่ีชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยการสรางความ

รับผิดชอบ ทําใหโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    

ข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงข้ึนและชวยพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดเปนอยางดี 

รูปแบบการดําเนินงาน

โครงการ 

ความพึงพอใจตอรูปแบบการดําเนินงานโครงการ โดยภาพรวมผูมีสวน

ไดเสียมีความพึงพอใจมากท่ีสุด เนื่องจากเปนการดําเนินการท่ีใหทุก

ฝายเข ามามีส วนรวมรับ ผิดชอบตอ คุณ ภาการศึกษา ส งผลต อ

ความสําเร็จของโครงการ 

คูมือและวิธีปฏิบัติ ความพึงพอใจตอความเหมาะสมของคูมือและวิธีปฏิบัติ โดยภาพรวมมี

ความเห็นวาคูมือการดําเนินงานมีความเหมาะสม ชัดเจน นําไปปฏิบัติ

ไดอยางถูกตอง และมีความพึงพอใจตอวิธีการปฏิบัติในระดับมาก โดยมี

การวางแผนอยางเปนระบบ มีแนวทางในการดําเนินการ การติดตาม มี

การประเมิน มกีารสรุปและรายงานผลใหทราบเปนระยะ  

การเปดโอกาสใหมีสวน

รวมในการแลกเปล่ียน

เรียนรู 

ความพึงพอใจตอการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู 

โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด เนื่องจากปดโอกาสใหทุกฝาย 

ไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรู บุคลากรมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น 

ภาพรวมตอการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยภาพรวมมี

ความพึงพอใจในภาพรวมมากท่ีสุด เนื่องจากเกิดผลความสําเร็จชัดเจน  

สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาไดจริง 

จากตารางท่ี 14  ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน       

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ของโรงเรียนนาบอน  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

เนื่องจากเกิดผลความสําเร็จชัดเจน  และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาไดจริง 
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ตารางท่ี 15 แสดงผลการสัมภาษณเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 

ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิ บั ติงานของสถานศึกษา สังกัด           

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 
 

ประเด็นคําถาม ผลจากการสอบถามความพึงพอใจ 

วัตถุประสงคของโครงการ   ความพึงพอใจตอการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  โดยภาพรวมผูมี

สวนไดเสียมีความพึงพอใจมาก โดยใหเหตุผลสอดคลองกันวาทําให

โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

สูงข้ึน และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได 

รูปแบบการดําเนินงาน

โครงการ 

ความพึงพอใจตอรูปแบบการดําเนินงานโครงการ โดยภาพรวมผูมีสวน

ไดเสียมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากมีรูปแบบการดําเนินงานชัดเจน 

เปนลําดับข้ันตอน สามารถเห็นภาพความสําเร็จชัดเจน 

คูมือและวิธีปฏิบัติ ความพึงพอใจตอความเหมาะสมของคูมือและวิธีปฏิบัติ  โดยภาพรวม 

มีความเห็นวาคูมือการดําเนินงานมีความเหมาะสม  ชัดเจน  สามารถ

นําไปปฏิบัติได และมีความพึงพอใจวิธีการปฏิบัติเปนอยางมาก 

การเปดโอกาสใหมีสวน

รวมในการแลกเปล่ียน

เรียนรู 

ความพึงพอใจตอการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู 

โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากปดโอกาสใหทุกฝายมี 

สวนรวมแลกเปล่ียนเรียนรู และรวมกันหาแนวการปฏิบัติท่ีเปนเลิศจน

บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

ภาพรวมตอการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยภาพรวมมี

ความพึงพอใจในภาพรวมมาก เนื่องจากเกิดผลความสําเร็จชัดเจน  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงข้ึน 

 

จากตารางท่ี 15  ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน       

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ของโรงเรียนวชิรธรรมสถิต โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก  

เนื่องจากเกิดผลความสําเร็จชัดเจน  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

สูงข้ึน 
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ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 
 

1.  ควรดําเนินโครงการตลอดปการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน  และ

ดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป  

2.  ควรขยายผลรูปแบบการดําเนินงาน  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สูโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัด เพื่อพัฒนานักเรียนไปพรอม ๆ กัน 

3.  ควรปรบัรูปแบบการรายงานใหชัดเจนและงายตอการกรอกขอมูล 
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บทที่ 5 

สรุปการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
    การวิจัย  เรื่อง  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ    

ตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ผูวิจัย

มุงท่ีจะศึกษากระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  และขอเสนอสรุปการวิจัย  

อภิปรายผล  และขอเสนอแนะตามลําดับ  ดังนี้ 

 

1. สรุปการวิจัย 

 

    1.1 วัตถุประสงคการวิจัย 

           การวิจัย  เรื่อง  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา     

เขต 12  มีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

     1.1.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอ  

ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

1.1.2 เพื่อศึกษาผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสราง       

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

    1.2 วิธีดําเนินการวิจัย 

         1.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง (Population and Sample)  ประชากร 

(Population)  ไดแก  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

จํานวน 98 โรงเรียน  และกลุมตัวอยาง (Sample) ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  จากประชากร  เปนโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน       

(O-NET)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ประจําปการศึกษา 2560  คะแนนเฉล่ียรวม 4 กลุมสาระ      

ตํ่ากวาระดับชาติ  จํานวน 5 โรงเรียน  คือ  1) โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ  2) โรงเรียนนาบอน  

3) โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ  4) โรงเรียนวชิรธรรมสถิต  และ 5) โรงเรียนประชาบํารุง     
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          1.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  มี 3 แบบ  คือ 

     แบบ ท่ี  1  แบบสอบถาม  (Questionnaire)  เ ป น แบบสอบถา ม            

ความพึงพอใจในตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน  มีจํานวน 3 ตอน  คือ  ตอนท่ี 1)  แบบสอบถาม

เกี่ยวกับปจจัยดานสวนบุคคล  เปนแบบเลือกตอบ (Check List)  จํานวน 1 ขอ  ตอนท่ี 2)  

แบบสอบถามเกี่ยวกับ  ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผล     

การปฏิบัติงาน  เปนแบบมาตรประมาณคาแบบลิเคิรท (LiKert Rating Scale) 5 ระดับ  จํานวน     

15 ขอ  และ ตอนท่ี 3)  แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ (ดานคุณภาพ

การศึกษา)  เปนคําถามแบบปลายเปด (Open-Ended Questions)  

   แบบท่ี 2  แบบตรวจสอบคุณภาพ  เปนแบบสรุปขอมูลดานคุณภาพ

การศึกษา  ไดแก  แบบบันทึกผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3  แบบบันทึกผลการทดสอบการศึกษาระดับสถานศึกษา   แบบบันทึกการศึกษาตอ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  แบบบันทึกอัตราการออกกลางคันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน  แบบบันทึกอัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  และแบบบันทึกผลงาน      

เชิงประจักษของโรงเรียน  ผูบริหาร  ครูและนักเรียน  

   แบบท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ  ตอกิจกรรมการโครงการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา     

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  เปนลักษณะแบบสัมภาษณเชิงโครงสราง     

ใชการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview)  เก็บขอมูลเชิงคุณภาพกับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ

แบบสอบถามมี  จํานวน 3 ตอน  คือ  ตอนท่ี 1)  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2)  

ความพึงพอใจของผูถูกสัมภาษณ  จํานวน 5 ขอ  และ  ตอนท่ี 3)  ขอเสนอแนะอื่น ๆ                           

              1.2.3 วิธีการรวบรวมขอมูล  ผูวิ จัยไดวางแผนการเก็บขอมูลปฐมภูมิ            

จากแหลงขอมูลโดยตรง  โดยแตงคณะทํางานประจําโรงเรียนกลุมตัวอยาง  เพื่อดําเนินการเก็บขอมูล

ตามกําหนดเวลาท่ีไดแจงไวกับโรงเรียนกลุมตัวอยาง  และขอมูลทุติยภูมิ  เปนขอมูลดานคุณภาพ      

ซึ่งไดจากแหลงรายงานตาง ๆ  

      1.2.4 การวิเคราะหขอมูล   

   แบบท่ี 1  แบบสอบถามความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของกระบวนการ

ดําเนินงาน  วิเคราะหโดยหาคาความถ่ี (Frequency)  คาเฉล่ีย (Mean)  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviations) 

             แบบท่ี 2  แบบตรวจสอบคุณภาพ  วิเคราะหขอมูลและแสดงผลในรูปของ

ตารางและการรายงานผล 
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   แบบท่ี 3  แบบสอบถามความพึงพอใจ  ตอกิจกรรมการโครงการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)   
 

         1.3 ผลการวิจัย 

           ผลการวิจัย  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ

ตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

สามารถสรุปไดตามวัตถุประสงค  ดังนี้ 

         1.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของกระบวนการ           

สรางความรับผิดชอบ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ    

ตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

             1.3.1.1 ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของกระบวนการสรางความรับผิดชอบ

ตอผลการปฏิบัติงานโดยรวม  ของผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา    

ผลความพึงพอใจของกระบวนการสรางความรับผิดชอบท้ัง 4 ข้ันตอน  พบวา ข้ันตอนท่ี 3 การดําเนิน

ตามแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  มีความพึงพอใจสูงสุด  

                            1.3.1.2 ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางความสัมพันธและศึกษาบทบาทความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน            

เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  การสรางความรูความเขาใจในเรื่องคุณภาพการศึกษามีระดับ           

ความพึงพอใจสูงสุด 

                              1.3.1.3 ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบ  ข้ันตอนท่ี 2   การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน       

เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  การแตง ต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา           

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน   มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  

รองลงมา  คือ  บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) มีความพึงพอใจระดับมาก  สวนขออื่น ๆ มีความ

พึงพอใจระดับมากเชนกัน   

                 1.3.1.4 ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของกระบวนการสร างความ

รับผิดชอบ  ข้ันตอนท่ี 3 การดําเนินตามแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  มีความพึงพอใจระดับ

มากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  ความกาวหนาของการดําเนินงานเมื่อเทียบกับปฏิทินการดําเนินงาน  และ

การใหคําแนะนํา  ติดตามและชวยเหลือ  มีความพึงพอใจระดับมาก  ตามลําดับ 
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                              1.3.1.5 ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบ  ข้ันตอนท่ี 4 การติดตาม ประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงาน  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  ทุกขอมีประสิทธิภาพในระดับมาก  ไดแก  ความพึงพอใจ

โดยภาพรวมของกระบวนการสรางความรับผิดชอบ และคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม  ตามลําดับ 

                              1.3.1.6 ขอเสนอแนะตอประสิทธิภาพของกระบวนการสรางความรับผิดชอบ

ตอผลการปฏิบัติงาน  ผูมีสวนเกี่ยวของเสนอใหนําไปใชกับทุกช้ันเรียน โดยจัดสรรงบประมาณในการ

ดําเนินงาน  รวมถึงการสรางขวัญกําลังใจแกผูเกี่ยวของ  และใหมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู       

เพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ดวย 

   1.3.2 ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ

ตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒   

                             1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  พบวา         

มีคาเฉล่ียคะแนน  ปการศึกษา 2561 เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2560 ทุกโรงเรียน   

              2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับสถานศึกษา 8 กลุมสาระการเรียนรู  

พบวา  มีคาเฉล่ียคะแนน  ปการศึกษา 2561  เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2560 ทุกโรงเรียน 

                   3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ไดศึกษาตอทุกคน 

              4) อัตราการออกกลางคันของนักเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน       

โดยภาพรวม  มีอัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 

             5) อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  โดยภาพรวม  

ทุกโรงเรียนมีอัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนลดลง                

                              6) โรงเรียนท่ีรวมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   

สามารถพัฒนาสถานศึกษา  มีรางวัล  มีผลงานเชิงประจักษของสถานศึกษา ผูบริหาร  ครู  และ

นักเรียน  ในระดับจังหวัด  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ระดับภาค  และระดับชาติ   ทุกโรงเรียน 

           1.3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของผูบริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน 

ผูปกครอง  และกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา             

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  พบวา  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก  เนื่องจาก

วัตถุประสงคของโครงการมุงพัฒนานักเรียนโดย  ทําใหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         

ข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงข้ึน  รูปแบบการดําเนินงานมีกระบวนการเปนข้ันตอนชัดเจน   โดยจัดทําเปน

คูมือและวิธีปฏิบัติท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได  และเปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการ

แลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นในการรวมกันยกระดับคุณภาพการศึกษา  ท้ังโรงเรียน 
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นักเรียน  ผูปกครอง  และกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  รวมถึงองคกรภายนอก ทําใหปรากฏผล

ความสําเร็จชัดเจน  และประสงคใหขยายผลไปสูโรงเรียนตาง ๆ ในทุกระดับช้ัน 

 

2. อภิปรายผล 

 

  จากสรุปผลการวิ จัย   การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสราง               

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12   มีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปราย   ดังนี้  

 2.1 ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอ    

ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

      ขอคนพบในแนวคิดหลักการ   การสรางกระบวนการความรับผิดชอบตอผล             

การปฏิบัติงาน  โดยการวิจัยเรื่อง  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา     

เขต 12  เปนกระบวนการสรางความรับผิดชอบแนวคิดเชิงระบบ  ท้ังนี้  เกิดจากแนวคิดของ

ผูทรงคุณวุฒิ   ท้ังจากการสัมภาษณ  และผูเขารวมประชุมกลุมสนทนา (Focus Group)  ท่ีใหเหตุผล

วาการยกระดับคุณภาพการศึกษาจะตองสรางกระบวนการความรับผิดชอบรวมกัน  ของผูมีสวนไดเสีย

กับการจัดการศึกษา  โดยทุกภาคสวนจะตองมีสวนรวมต้ังแตเริ่มตน  คือ  รวมคิดวางแผน             

รวมดําเนินการ  รวมประเมินผล  และรวมปรับปรุงพัฒนา  โดยการระบุสภาพปญหา (See it)        

รวมเปนเจาของปญหา/เจาภาพ (Own it)  ตอจากนั้นก็รวมกันหาแนวทางในการแกปญหา       

(Solve it)  เพื่อลงมือทํา แกปญหานั้นรวมกัน (Do it)  โดยมีเปาหมายใหผูเรียนเขาถึงการศึกษา     

อยางมีคุณภาพ  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ท่ีระบุวาเปาหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ  คือ  1) ประชากรทุกคน

เขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access)  2) ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมาย

ไดรับบริการการศึกษา  ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม (Equity)  3) ระบบการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ  สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)  4) ระบบการ

บริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุเปาหมาย 

(Efficiency)  และ  5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและเทาทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัต  

และบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy)  

  ขอคนพบในประสิทธิภาพความสําเร็จ  ของกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผล

การปฏิบัติงาน  ผลการวิจัยปรากฏวา  ประสิทธิภาพของกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผล   

การปฏิบัติงานโดยรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ใน 4 ดาน   คือ        
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1) การสรางความสัมพันธและศึกษาบทบาทความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  2) การวางแผน

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  3) การดําเนินงานตามแผนกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  และ  4) การติดตาม  ประเมินผลกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  อมรวรรณ แกวผอง (2552 : 25 

อางอิงจาก Flippo, 1986 : 122)  วา  ความรับผิดชอบเปนความผูกพัน  ในการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี   

ใหสําเร็จลุลวงไปได  และความสําเร็จนี้เกี่ยวของกับปจจัย 3 ประการ  คือ  1) พันธะผูกพัน  2) หนาท่ี

การงาน  และ  3) วัตถุประสงค  และขอคนพบยังเปนไปในแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของ            

สุธ ี วรประดิษฐ (2553, 7)  ท่ีแสดงทัศนะไววา  การมีสวนรวมของชุมชนเกิดจากจิตใจ  ท่ีตองการเขา

รวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  เพื่อใหเกิดผลตอความตองการของกลุมคน  ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต

ทางสังคม  ท้ังนี้  ในการท่ีจะใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริงนั้น  การจัดกิจกรรมการมีสวนรวม

ตองคํานึงถึงวิถีการดําเนินชีวิต  คานิยม  ประเพณี และทัศนคติของบุคคล  เพื่อใหเกิดความสมัครใจ

เขารวมกิจกรรม  เพราะกลุมคนในชุมชนมีความแตกตางกันในลักษณะสวนบุคคล  ลักษณะ          

ทางเศรษฐกิจและการไดรับขอมูลขาวสาร  ท้ังนี้ การเขามามีสวนรวมของชุมชน  มี 5 ข้ันตอน  คือ    

1) การวิเคราะห  สังเคราะหปญหาของชุมชน  2) การวางแผนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต  

3) การกําหนดกิจกรรม  4) การดําเนินกิจกรรม  และ  5) การประเมินผลกิจกรรม    

        ขอคนพบจากการท่ีโรงเรียนกลุมตัวอยาง  ดําเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา     

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โรงเรียนกลุมตัวอยาง  มีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice)         

ทุกโรงเรียน  ดังนี้  1) โรงเรียนวชิรธรรมสถิต  จัดโครงการ “ลูกหลานตาหลวงสาย : ดี ได เปน พอ” 

โดยผูบริหาร  คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  คณะครู  ผูปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการ

สถานศึกษา  ผูนําชุมชนและผูเกี่ยวของ  ไดพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  มีการจัดกิจกรรมสงเสริม

และพัฒนานักเรียนตามศักยภาพผูเรียน   2) โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ  โรงเรียนนาบอน  โรงเรียน

ประชาบํารุง  และโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ  มีการดําเนินงานตามกิจกรรมตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ 

(O-NET) สูงข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ปาลีวรรณ  สิทธิการ (2557)  เรื่อง  รูปแบบการ

บริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา     

ในเขตจังหวัดภาคใต   ไดสรุปวา   หลักการของรูปแบบในการบริหารโครงการของสถานศึกษา          

สูความเปนเลิศ   ตองอาศัยหลักการท่ีสําคัญ  คือ  ใชหลักการมีสวนรวม  ใชทีมงานและเครือขายการ

ทํางานรวมรับผิดชอบงานโครงการ  ตลอดจนการสรางใหทุกคนเช่ือมั่นและศรัทธาตอทีมงาน  และ   

ตัวผูนํา  นอกจากนี้  ตองมีการนําการบริหารงานเชิงระบบตามวงจรคุณภาพ  เดมมิ่ง (PDCA)  มาใช

ในการบริหารโครงการในทุกกิจกรรมยอยของโครงการ  เนนการนิเทศติดตาม  ควบคุมอยางใกลชิด  

จริงจังและตอเนื่อง  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  อัครพงศ  เทพิน (2556)  ท่ีศึกษารูปแบบ    
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การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ท่ีมุงสูความเปนเลิศใน

ทศวรรษหนา  พบวา  ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารโรงเรียนดานผูบริหาร  ไดแก  ภาวะผูนําของ

ผูบริหาร  วิสัยทัศนของผูบริหารและการติดตอส่ือสาร   และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ       

สมคิด  บุญยะโพธิ์ (2555)  ศึกษาวิจัย  เรื่อง  รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสูความเปนเลิศ  ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสูความเปนเลิศ  ประกอบดวย 

6  ประกอบ  คือ  1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  2) กระบวนการจัดการเรียนรูของครู         

3) การวางแผนกลยุทธ  4) การบริหารทรัพยากรบุคคล  5) กระบวนการจัดการเรียนรูของครู   และ  

6) ความคาดหวังตอความสําเร็จของครู   อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  นงลักษณ  เรือนทอง 

(2552)  ศึกษาวิจัย  เรื่อง  รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  ผลการวิจัย  พบวา               

องคประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  ประกอบดวย 8 องคประกอบ  คือ       

1) การเปนองคกรแหงการเรียนรู   2) ผูบริหารและ ครูเปนมืออาชีพ   3) การประกันคุณภาพการ

ตรวจสอบไดและความนาเช่ือคือ  4) สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู  5) การมีวิสัยทัศนและ

วัตถุประสงครวมกัน  6) เนนการเรียนการสอน  7) การสอนท่ีมีวัตถุประสงค  และ  8) มีความคาดหวัง

ตอนักเรียนสูง  สวนงานวิจัยของ  Shannon and Bylsma  (2007)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ

สถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูง (high-performing school)  ผลการศึกษา พบวา  1) มีเปาหมายรวมท่ี

ชัดเจน (a clear & share focus)  2) มีมาตรฐานและความคาดหวังตอนักเรียนทุกคนสูง (high 

standard & expectation for all students)  3) มีความเปนผูนําโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล (Effective 

school leadership)  4) มีความรวมมือและการส่ือสารในระดับสูง  (high levels of collaboration 

& communication) 5) มีหลักสูตรงานวิชาการและการประเมินผล  ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานรัฐ 

(curriculum, instruction & assessment aligned with state standard)  6) มีการนิเทศติดตาม

การเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ (frequent monitoring of learning & teaching) 7) มุงเนน

พัฒนาความเปนมืออาชีพ (focus  professional development)  8) มีการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อ

ตอการเรียนรู   (a supportive learning environment)  และ  9) การมีสวนรวมของผูปกครองและ

ชุมชนอยูในระดับสูง (high levels of family& community involvement)  

 2.2 การศึกษาผลของการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12   

  ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผล  

การปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จากการวิจัย

พบวา  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2560 กับ 2561          
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มีผลตางของคาเฉล่ียเพิ่มข้ึนทุกโรงเรียน  2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับสถานศึกษา 8 กลุม

สาระการเรียนรู  โดยภาพรวมทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปานกลาง  เมื่อ

เปรียบเทียบปการศึกษา 2560  กับปการศึกษา 2561  ปรากฏวา  ปการศึกษา 2561  นักเรียน         

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนทุกโรงเรียน  3) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับ               

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  โดยภาพรวมมีอัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง  4) อัตราการซ้ําช้ัน

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  โดยภาพรวมทุกโรงเรียนมีอัตราการซ้ําช้ันของนักเรียน

ลดลง  5) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ไดศึกษาตอทุกคน  6) โรงเรียนกลุมตัวอยางสามารถพัฒนา

สถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  และนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  จนปรากฏผลงาน      

เชิงประจักษของสถานศึกษา  ผูบริหาร  ครู  และนักเรียนในระดับตาง ๆ ท้ังระดับชาติ  ระดับภาค 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  และระดับจังหวัด  จากการวิจัยเรื่อง  การยกระดับคุณภาพการศึกษา     

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  ดวยกระบวนการ

สรางความรับผิดชอบของผู ท่ีมีส วนเกี่ ยวของ ทุกภาคสวน  ซึ่ งสอดคลองกับงานวิ จัยของ                 

ราตรี  ศรีไพรวรรณ (2555)  ศึกษาวิจัย  เรื่อง  การพัฒนากลยุทธการบริหารสูความเปนเลิศของ

โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา  ผลการศึกษาวิจัยโดยภาพรวมพบวา  คาเฉล่ียของสภาพ

ปจจุบันของการบริหารสูความเปนเลิศ  ดานหลักสูตรอยูในระดับมาก  สวนสภาพท่ีพึงประสงคของ

การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา  โดยภาพรวมพบวาอยูใน

ระดับมากท่ีสุดทุกดาน    สวนงานวิจัยของ  เสงี่ยม  ทองละมุล  (2551)  ทําการวิจัย  รูปแบบการ

พัฒนาผูอํานวยการสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ  เพื่อสรางความเขมแข็งในการ

รองรับการกระจายอํานาจ  ผลการวิจัยไดรูปแบบการพัฒนา 4 ดาน  ซึ่งสาระสําคัญของรูปแบบการ

พัฒนาผูอํานวยการสถานศึกษาชัยภูมิ  ประกอบดวย 1) หลักการ คือ ตองดําเนินการใหสอดคลองกับ

ยุคโลกาภิวัตน  สรางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงตามกฎหมาย  นโยบาย  ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ี

เปล่ียนไป  ภายใตหลักการบริหารท่ียึดสถานศึกษาเปนฐาน  2) วัตถุประสงคท่ีเนนการใหความรู  

ความเขาใจ  เพื่อเสริมสรางศักยภาพของผูอํานวยการสถานศึกษา  ใหสามารถขับเคล่ือนคุณภาพ

ผูเรียนใหไดมาตรฐาน  3) กลไกการดําเนินงาน  ซึ่งหมายถึงการจัดหนวยงานรับผิดชอบ  โครงสราง

หลักสูตร  การพัฒนา  ข้ันตอนและระยะเวลาในการพัฒนา  วิธีการพัฒนาและการจัดต้ังงบประมาณ

เพื่อการพัฒนา  4) การประเมินผลโดยใชการมีสวนรวมในงานตามสภาพจริง  และประเมินการ        

มีวิธีการบริหารสถานศึกษาท่ีนําไปสูความเปนเลิศ  และ  5) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ  มีสองเงื่อนไข  

คือ  เงื่อนไขดานองคกรและเงื่อนไขดานผูบริหาร  และสอดคลองกับ New Jersey State Dept.m of 

Education (1989)  ไดศึกษาเรื่อง  "City schools of excellence: School improvement grant 

program.A ward recipients"   โดยมีสถานศึกษาเขาร วมใน Intensive  program  ซึ่ งแตละ

สถานศึกษาจะต้ังทีมงานเปนตัวแทน   ทํางานขามสายงานระหวางชุมชน  เพื่อ ท่ีจะคนหา
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สภาพแวดลอมทางการศึกษาความตองการและจัดโปรแกรมการพัฒนา  โดยใหความสําคัญกับ

คุณลักษณะของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  คือ   1) ภาวะผูนําท่ีเขมแข็ง  2) การมุงไปกับกิจกรรม

ทางการศึกษาท่ีสําคัญ  3) การช้ีแนะการพัฒนาของนักเรียน  4) ใหความสําคัญกับความสัมพันธ

ระหวางบานและสถานศึกษา  5) สรางการคาดหวังของครูในเรื่องการพัฒนาของนักเรียน  และ        

6) สรางบรรยากาศในการเรียนอยางเปนระเบียบ  นอกจากนั้น  ขอคนพบประเด็นการยกระดับ

คุณภาพยังเปนไปในแนวทางเดียวกับงานวิจัยของ  สันติ นาดี (2555, 180 อางอิงจาก เสริมศักด์ิ       

วิศาลาภรณ, 2543: 82-84)  ท่ีไดใหขอคิดเห็นเปนแนวทางในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน  

เพื่อนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  เพราะในปจจุบันการจัดการศึกษาผูบริหาร

จะตองตระหนักถึงคุณภาพเปนสําคัญ  ดังนั้น  การประเมินประสิทธิผลจึงควรประเมินในสวนตาง ๆ 

และตัวบงช้ีดังตอไปนี้  คือ  1) สวนของส่ิงปอนเขา  ไดแก  บุคลากรท้ังฝายบริหาร  ฝายปฏิบัติการ

และฝายสนับสนุน  งบประมาณ  ทฤษฎีหรือองคความรู  ท่ีนํามาใชในการบริหารจัดการระดับนโยบาย  

ท้ังสวนกลาง  สวนทองถ่ินและสถานศึกษา  รวมท้ังขอกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับ

องคการ  2) สวนของกระบวนการเปล่ียนสภาพ  ไดแก  โครงสรางขององคการ  วัฒนธรรมองคการ  

แรงจูงใจ  ภาวะผูนํา  การตัดสินใจ  การส่ือสาร  การบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร  การพัฒนา

เทคนิคการสอน  และบรรยากาศทางการบริหาร  3) สวนของผลผลิตของการบริหารจัดการ  คือ  

เปาหมายการศึกษาท่ีสําคัญ  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ผลการปฏิบัติงานของครู  

อาจารย  ความเจริญงอกงามของนักเรียนในดานตาง ๆ ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ

ผูปกครอง  ชุมชน  เจตคติของนักเรียนท่ีมีตอสถานศึกษา  และความพึงพอใจของผูไดรับประโยชน

จากการจัดการศึกษา 
 

2.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย   

       ความพึ งพอใจของ ผูมีส วนได เ สีย   จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา               

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก  เนื่องจากผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงข้ึน  และเปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวม ท้ังโรงเรียน 

นักเรียน  ผูปกครอง  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  รวมถึงองคกรภายนอก  ทําใหปรากฏผล

ความสําเร็จชัดเจน  และอยากใหขยายผลไปสูโรงเรียนตาง ๆ ทุกระดับช้ัน  สอดคลองกับกรอบ

แนวคิดทฤษฎีการวิจัยของ  วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง  ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ

ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเขตพัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออก  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัย

ท่ีสงผลตอความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เขตพัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออก 

ประกอบดวย 9 ดาน  คือ  1) พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร  2) วิสัยทัศนของผูบริหาร  3) บรรยากาศ

สถานศึกษา  4) คุณภาพการสอนของครู  5) ความพึงพอใจในการทํางานของครู  6) การไดรับการ
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สนับสนุนทางสังคมของครู  7) พฤติกรรมมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา  8) เจตคติตอ

สถานศึกษา  และ  9) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  และเมื่อตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ  ผลการ

ตรวจสอบมีความเหมาะสมกับบริบท  เปนไปไดในการนําไปใช  มีความถูกตองเชิงทฤษฎีและเปน

ประโยชนตอการนําไปพัฒนาสถานศึกษา  และยังสอดคลองกับงานวิจัย  Buytendijk  (2006)  ท่ีได

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองคกรสมรรถนะสูง (high performance organization)   ผลการศึกษาพบวา   

1) มีการต้ังเปาหมายท่ี    ทาทายและแสวงหาแนวทางในการบรรลุเปาหมายนั้น  (setting ambitious 

targets and achieving them)  2) การมีคานิยมรวมกันของบุคลากรท่ัวท้ังองคกร(shared values)  

3) การมุงเนนยุทธศาสตรและทําใหท่ัวท้ังองคกรดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน (strategic focus 

and alignment)  4) การแปลงยุทธศาสตรไปสู ส่ิงท่ีสามารถเขาใจและปฏิบัติได (translating 

strategy into operational terms)  และ  5) เปนองคกรท่ีมีความยืดหยุน (business agility)     

เปนองคการท่ีสามารถเขาใจและเขาถึงตลาดกอนองคการอื่น  สามารถรักษาพนักงาน ท่ีมี

ความสามารถสูง  และสามารถรับมือกับแรงกดดันตาง ๆ ไดจากภายในและภายนอกองคการไดดี   

 

3. ขอเสนอแนะ   
 

 3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

       3.1.1 โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประสงคจะนํากระบวนการสรางความรับผิดชอบ        

การยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน        

ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ไปประยุกตใชกับ          

การยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  ควรศึกษากระบวนการสรางความรับผิดชอบ  ท้ังสวนท่ี

เปนกระบวนการ  และวิธีการสรางความรับผิดชอบ  รวมท้ังโครงการ/กิจกรรม/งาน  กอนนําไป

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน   โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอม  ศักยภาพของ

โรงเรียนและชุมชน  เพื่อใหกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  มีความยืดหยุน  

ท้ังนี้กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  ไมใชกระบวนการท่ีทางราชการบังคับใช 

โรงเรียนมีการประเมินการใชกระบวนการสรางความรับผิดชอบได  เพื่อความเหมาะสมกับบริบท

โรงเรียนตอไป 

       3.1.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สามารถนํากระบวนการสรางความรับผิดชอบ

การยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา

ความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ใหกับโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ีเกี่ยวของ  และการนําไปประยุกตใชตองเนนความยืดหยุน  ตามบริบทของชุมชนทองถ่ินท่ีมี      

ความแตกตางกัน  เพราะจําเปนตองสรางการมีสวนรวมควบคูไปดวยกัน 
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        3.1.3 หนวยงานท่ีเกี่ยวของทางการศึกษาและองคกรทางสังคม  เชน  องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  สถาบันศาสนา  หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  สามารถศึกษากระบวนการ

สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา      

ใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  เหมาะสมกับกับบริบทชุมชนทองถ่ินได

อยางเต็มศักยภาพ 

 

 3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

       3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ  สภาพของสถานศึกษาท่ีมีความแตกตางกันวา

กระบวนการสรางความรับผิดชอบการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ท่ีมีความแตกตางหลากหลายทางคุณภาพการศึกษา  

วามีความเหมือนหรือความตางกันหรือไมอยางไร  เพราะอะไร  เพื่อจะไดรูสาเหตุปญหาและวิธีการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาไดตรงตามสภาพจริงมากข้ึน 

       3.2.2 ควรมีการศึกษาการพัฒนา  กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษาในภูมิภาคอื่น ๆ  ท่ีอยูในถ่ินทุรกันดาร  เพื่อเปรียบเทียบผลการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาเพื่อสรางโอกาส  ความเสมอภาค  และเทาเทียมดานการศึกษาอยางท่ัวถึง 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเก่ียวของ 

ตอการดําเนินงานดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

คําช้ีแจง 1.  แบบสอบถามฉบับนี้ใชเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียนตอการดําเนินงานกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

 2.  แบบสอบถามฉบับนี้ มี 3 ตอน ไดแก 

  ตอนท่ี 1  บทบาทหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจตอการดําเนินงานกระบวนการสราง 

     ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

  ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ 

 ตอนท่ี 1  บทบาทหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถาม 

   ผูบริหาร       ครู 

    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    ผูปกครองนักเรียน 

 ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจตอการดําเนินงานกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

           คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนเพียงระดับเดียว 

 

ท่ี 

 

ประเด็น 

ความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

การสรางความสัมพันธและศึกษาบทบาทความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

1 
การสรางความรูความเขาใจ 

ในเรื่องคุณภาพการศึกษา 

     

2 
การจัดเวทีประชาคมผูเกี่ยวของ 

เพื่อสะทอนปญหาและความตองการ 

     

3 การรับรูขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน      

4 
การนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการ

วางแผนยกระดับการศึกษา 
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 ตอนท่ี 2 (ตอ) 

 

ท่ี 

 

ประเด็น 

ความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

5 

การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ

สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

     

6 การประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการ      

7 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องปญหา 

สาเหตุและแนวทางแกไขและความ

ตองการจําเปนในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

     

8 

การกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

และปฏิทินการปฏิบัติงานยกระดับ 

คุณภาพการศึกษา 

     

9 
การสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน

โครงการจากภาคสวนตาง ๆ 

     

10 บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)       

การดําเนินตามแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

11 
การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

     

12 การใหคําแนะนํา ติดตาม ชวยเหลือ      

13 
ความกาวหนาของการดําเนินงานเมื่อเทียบ

กับปฏิทินการดําเนินงาน 

     

การติดตาม ประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

14 
ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการ

ดําเนินงาน 

     

15 คุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม      
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 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ (ดานคุณภาพการศึกษา)  

  3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

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

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

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

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

  3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับสถานศึกษา 

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

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

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

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

  3.3 จํานวนนักเรียนศึกษาตอเพิ่มข้ึน 

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

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

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

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

  3.4 จํานวนนักเรียนออกกลางคันลดลง 

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

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

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

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

  3.5 จํานวนนักเรียนซ้ําช้ันลดลง 

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

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

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

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

   3.6 จํานวนผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน นักเรียน และครู เพิ่มข้ึน 

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

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

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

 ....................................................................................................................................................... 
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แบบสรุปขอมูลดานคุณภาพการศึกษา (Data Form) 

 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ  (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

กลุมสาระ ปการศึกษา 

คะแนนเฉล่ียรอยละ 

หมายเหตุ ระดับชาติ โรงเรียน ผลตาง +- 

 

ภาษาไทย ปกศ. 2561 48.29    

ปกศ. 2560     

ผลตาง +-     

คณิตศาสตร ปกศ. 2561 26.30    

ปกศ. 2560     

ผลตาง +-     

วิทยาศาสตร ปกศ. 2561 32.28    

ปกศ. 2560     

ผลตาง +-     

ภาษาอังกฤษ ปกศ. 2561 30.45    

ปกศ. 2560     

ผลตาง +-     

เฉล่ียรวม ปกศ. 2561 34.33    

ปกศ. 2560     

ผลตาง +-     
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2. ผลการทดสอบระดับสถานศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ประจําปการศึกษา 2560 

ท่ี รายวิชา 
รหัส

วิชา 

จํานวน

นักเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 เฉลี่ย 

1 เรียงตามกลุมสาระ            

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12                       

  รวม             

เฉลี่ย                   

3. ผลการทดสอบระดับสถานศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ประจําปการศึกษา 2561 

ท่ี รายวิชา 
รหัส

วิชา 

จํานวน

นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 เฉล่ีย 

1 เรียงตามกลุมสาระ            

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12                       

  รวม             

เฉลี่ย                   
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4. ผลการทดสอบระดับสถานศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2560 

ท่ี รายวิชา 
รหัส

วิชา 

จํานวน

นักเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 เฉลี่ย 

1 เรียงตามกลุมสาระ            

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12                       

  รวม             

เฉลี่ย                   

5. ผลการทดสอบระดับสถานศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 

ท่ี รายวิชา 
รหัส

วิชา 

จํานวน

นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 เฉล่ีย 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12                       

  รวม             

เฉลี่ย                   
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6. อัตราการออกกลางคันของนักเรียน 

ปการศึกษา 

จํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

หมายเหตุ 
นักเรียนท้ังหมด นักเรียนกลางคัน 

รอยละ 

ของนักเรียน 

ออกกลางคัน 

ปกศ. 2561     

ปกศ. 2560     

ผลตาง +-     

 

7. อัตราการซํ้าช้ัน 

ปการศึกษา 

จํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

หมายเหตุ 
นักเรียนท้ังหมด นักเรียนซ้ําช้ัน 

รอยละของ

นักเรียนซ้ําช้ัน 

ปกศ. 2561     

ปกศ. 2560     

ผลตาง +-     

 

8. อัตรานักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0,  ร,  มส  (แยกตาราง 0, ร, มส) 

ปการศึกษา 

จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

หมายเหตุ 
นักเรียนท้ังหมด 

นักเรียนท่ีมีผลการเรียน รอยละของ

นักเรียนท่ีม ี

ผลการเรียน 

๐, ร, มส 

๐ ร มส รวม 

ปกศ.  2561        

ปกศ.  2560        

ผลตาง +-        
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9. อัตราการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   

ปการศึกษา 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หมายเหตุ 

จํานวนนักเรียน 

ณ วันท่ี 10 พ.ย. 

จํานวนนักเรียน 

ท่ีศึกษาตอ 

รอยละของ

นักเรียน 

ท่ีศึกษาตอ 

 

ปกศ.  2561     

ปกศ.  2560     

ผลตาง +-     
 

  

10. ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา  รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับจากการประกวด  แขงขัน  การประกาศ     

ยกยองเชิดชูเกียรติ   ปการศึกษา 2560 

ท่ี ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีจัด 
วัน เดือน ป 

ท่ีไดรับ 

ระดับรางวัล 

(ชาติ เขตพื้นท่ี จังหวัด ฯ) 

1     

2     

3     

     

     

     

 

11. ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษารางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับจากการประกวด แขงขัน การประกาศยกยอง 

เชิดชูเกียรติ ปการศึกษา 2561 

ท่ี ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีจัด 
วัน เดือน ป 

ท่ีไดรับ 

ระดับรางวัล 

(ชาติ เขตพื้นท่ี จังหวัด ฯ) 

1     

2     

3     
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12. ผลงานเชิงประจักษ ของผูบริหาร ครูและนักเรียน  ปการศึกษา 2560 

ท่ี ช่ือ-สกุล  รางวัล/ผลงาน หนวยงานท่ีจัด 
ระดับรางวัล 

(ชาติ เขตพื้นท่ี จังหวัด ฯ) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

13. ผลงานเชิงประจักษ ของผูบริหาร ครูและนักเรียน  ปการศึกษา 2561 

ท่ี ช่ือ-สกุล  รางวัล/ผลงาน หนวยงานผูจัด 
ระดับรางวัล 

(ชาติ เขตพื้นท่ี จังหวัด ฯ) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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แบบรายงานวิธีการปฏบิัติท่ีเปนเลิศ(Best Practice)  

 

โรงเรียน..................................................... 

ช่ือผลงาน............................................................................................................................ 

1. ความสําคัญของผลงาน 

1.1 ความสําคัญสภาพปญหา 

1.2 แนวทางการแกปญหาและพัฒนา 

2. จุดประสงคและเปาหมาย 

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือข้ันตอนการดําเนินงาน 

3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม 

3.2 การดําเนินงานตามกิจกรรม (ตามวงจร PDCA) 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางาน (Check) 

4. ข้ันสรุปและรายงาน (Action) 

3.3 ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 

3.4 การใชทรัพยากร 

4. ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนท่ีไดรับ 

4.1 ผลท่ีเกิดตามจุดประสงค 

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

4.3 ประโยชนท่ีไดรับ 

5. ปจจัยความสําเร็จ 

6. บทเรียนท่ีไดรับ ปรับคุณภาพมุงพัฒนาตอไป 

6.1 บทเรียนท่ีไดรับ 

6.2 ปรับคุณภาพมุงพัฒนาตอไป 

6.3 ขอควรพึงระวงั 

7. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลท่ีไดรับ 

7.1 การเผยแพร 

7.2 การไดรับการยอมรับ/รางวัลท่ีไดรับ 

 

ลงช่ือ                                    ผูเสนอ 

     (....................................................) 

        ตําแหนง........................................................... 

        โรงเรียน............................................................ 
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แบบสัมภาษณ (In-depth Interview) 

ความพึงพอใจตอกิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

ตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

---------------------------------------------------- 

       ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

  ช่ือ – สกุล  ผูถูกสัมภาษณ.............................................................................................................. 

  ตําแหนง.........................................................โรงเรียน.................................................................... 

  บทบาทหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับโครงการ............................................................................................. 
 

        ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจของผูถูกสัมภาษณ 

1. ความพึงพอใจตอการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ความพึงพอใจตอรูปแบบการดําเนินงานของโครงการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ความพึงพอใจตอความเหมาะสมของคูมือและวิธีการปฏิบัติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ความพึงพอใจตอการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสราง       

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอขอบคุณในความรวมมือดวยดีไว ณ โอกาสนี้ 

คณะผูวิจัย 
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ภาคผนวก  ข 
 

คูมือการดําเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา   

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การยกระดบัคณุภาพการศกึษาดว้ยกระบวนการ 
สรา้งความรบัผดิชอบตอ่ผลการปฏิบตังิานของสถานศกึษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 12  

คู่มือการดาํเนนิงาน 

Accountability 

 
เอกสารลาํดบัที ่5/2561 

กลุม่นโยบายและแผน 

สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 



คํานํา 

คูมือการดําเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

ตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  ประกอบดวย  3 สวน  

คือ บทนํา แนวทางการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล  สรุปและรายงานผล  จัดทําข้ึนเพ่ือใช 

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 4 ข้ันตอน ดังนี้ คือ  

1) การสรางความสัมพันธและศึกษาบทบาทความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

3 งาน 9 กิจกรรม   

2) การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 งาน 

6 กิจกรรม   

3) การดําเนินงานามแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

2 งาน 4 กิจกรรม  และ  

4) การติดตามประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

ประกอบดวย 4 งาน 8 กิจกรรม  
 

ขอขอบคุณคณะทํางาน จัดทําคู มือการดําเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน ท่ีไดรวมกันทําคูมือฉบับนี้ไดประสบความสําเร็จ และ

ขอขอบคุณสถานศึกษาท่ีนําคูมือไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา มา ณ โอกาสนี้ 

 

 

    

      นายสมบูรณ  เรืองแกว 

    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

 

1.หลักการและเหตุผล  

 

 1.1 ความเปนมา 

   

  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559 พบวา โรงเรียนในสังกัด 

จํานวน 97 โรงเรียน  มีโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับประเทศ จํานวน 20 โรงเรียน และตํ่ากวา 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ จํานวน 77 โรงเรียน  สําหรับปการศึกษา 2560 มีโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา

ระดับประเทศ จํานวน 15 โรงเรียน  และตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ จํานวน 82 โรงเรียน  สวนระดับ     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559  พบวา  โรงเรียนในสังกัดจํานวน 95 โรงเรียน  มีโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ีย

สูงกวาระดับประเทศ จํานวน 10 โรงเรียน  และตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ จํานวน 85 โรงเรียน   

สําหรับปการศึกษา 2560  มีโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับประเทศ  จํานวน 10  โรงเรียน  และตํ่ากวาคะแนน

เฉล่ียระดับประเทศ  จํานวน 85  โรงเรียนเชนกัน ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบ  ท้ัง 2 ปการศึกษา  จํานวนโรงเรียน        

ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  ยังคงมีจํานวนโรงเรียนท่ีคะแนนเฉล่ียสูงและตํ่ากวาระดับประเทศเทาเดิม   

สวนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เมื่อเปรียบจากปการศึกษา 2559 กับปการศึกษา 2560 ปรากฏวา  จํานวน

โรงเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศมีเพิ่มข้ึน  จํานวน 5 โรงเรียน 

 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง)  ในฐานะหนวยงาน

ทางการศึกษาซึ่งมีหนาท่ีในการกํากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับมัธยมศึกษา   

ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง  ไดเล็งเห็นความสําคัญของกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอ    

ผลการปฏิบัติงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาดวยรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม  จึงไดจัดทํา

โครงการวิจัยสรางรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โดยสามารถนําไปใชใหเกิด

อยางตอเนื่องและยั่งยืน  ตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการท่ีตองการใหโรงเรียนในสังกัด  มีกระบวนการ

ทํางานท่ีมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  ใหสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมท้ังนักเรียน        

ไดเติบโตอยางมีคุณภาพ มีศักยภาพ  เปนทรัพยากรบุคคลท่ีสมบูรณ  ท้ังรางกาย  สติปญญา  มีคุณธรรมจริยธรรม  

และมีชีวิตท่ีเปนสุข  ดวยการสรางการมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  และมีความรับผิดชอบใน     

ผลการปฏิบัติงานรวมกันของผูบริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครองและชุมชน   

 



124 
 

1.2 วัตถุประสงค  
 

 คูมือการดําเนินงาน  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ     

ตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จัดทําข้ึนเพื่อ      

ใหโรงเรียนกลุมตัวอยาง  โครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ     

ตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  นําไปใชเปน

แนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  และนําผลการวิจัยมาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของ

เขตพื้นท่ีตอไป 
 

1.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน    

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน     

ใหความสําคัญกับโรงเรียน  ซึ่งมีพันธะผูกพันตามหนาท่ีในการใหความรูแกนักเรียนตามท่ีผูปกครองมอบหมาย    

จึงเสนอแนวทางการปฏิรูปท่ีจะทําใหโรงเรียนและครูตองรับผิดชอบ (Accountability) ตอผูปกครองโดยตรง  

ดังนี้ 

 1) การปฏิรูปดานขอมูล  โดยการเผยแพรขอมูลคุณภาพของโรงเรียน  ใหผูปกครองและสังคม

รับรู  เพื่อใหผูปกครองและสังคมเขาตรวจสอบโรงเรียนไดงายข้ึน  หรือใชในการเลือกโรงเรียนท่ีจะสงลูกไปเรียน 

 2) การปฏิรูปการบริหารจัดการโรงเรียน  โดยใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหารการศึกษาจากรัฐ

มากข้ึน  พรอมกับเพิ่มบทบาทของผูปกครองในการเขาเปนกรรมการโรงเรียน  เพื่อใหสามารถกํากับ 

และตรวจสอบโรงเรียนไดอยางใกลชิดมากข้ึน  หรือการท่ีรัฐกําหนดเปาหมายดานคุณภาพท่ีโรงเรียนจะตองบรรลุ

อยางชัดเจน  และวางมาตรการแกไขท่ีเหมาะสม  หากโรงเรียนไมสามารถบรรลุเปาหมายนั้นได 

 3) การปฏิรูปแรงจูงใจครู  โดยเช่ือมโยงผลการเรียนของนักเรียนเขากับการประเมินผลงาน   

ของครูแทนการใชกฎเกณฑในการประเมินผลแบบเดิมตามระเบียบราชการ  ซึ่งทําใหครูกลับมาใหความสนใจ

นักเรียนมากข้ึน 

1.3.1 องคประกอบของความรับผิดชอบ (Accountability)  

         จากการศึกษาความหมายของคําวา “ความรับผิดชอบ” หรือ “ความรับผิดชอบ              

ท่ีตรวจสอบได”  หรือ  “ความพรอมรับผิด”  ซึ่ ง ในภาษาอังกฤษใช คําวา “Accountability”  พบวา             

ความรับผิดชอบ  มีองคประกอบ 3 ประการ  ไดแก   

1) การปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีดวยความเต็มใจ  กระตือรือรน  ทํางานรวดเร็ว 

พยายามปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ  โดยมุงผลสําเร็จของงาน  ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  คํานึงถึงความ  

ถูกตองตามกฎหมาย  จรรยาบรรณวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ  จนเปนท่ีไววางใจ  ยอมรับเช่ือถือจากผูมีสวน  

ไดเสียหรือผูเกี่ยวของทุกฝาย 
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2) การประเมิน  การตรวจสอบภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของผูปฏิบัติ  โดยผูมีสวน   

ไดเสียเพื่อใหไววางใจ  เช่ือถือในความรับผิดชอบ  และผลสําเร็จของงาน 

3) การไดรางวัลหรือรับโทษ  ผูปฏิบัติภาระหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ  ตองมีสวน      

ไดประโยชน  ไดรางวัล  แรงจูงใจ  เมื่อไดรับความเช่ือถือในกระบวนการปฏิบัติงานและผลสําเร็จของงาน  ในทาง

ตรงกันขามหากผูปฏิบัติละเลยในการปฏิบัติหนาท่ี  เกิดความเสียหายตอผูรับบริการยอมไดรับตําหนิ  วากลาว 

ลงโทษจากผูมีสวนไดเสียหรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

       1.3.2 กระบวนการสรางความตระหนักในความรับผิดชอบ (Accountability) 

       การปลูกฝงหรือการสรางสํานึก เจตคติท่ีดีใหคนในองคกรมีความรับผิดชอบ จําเปนตองมี

ข้ันตอน เทคนิค/วิธีการ  เชน  นักธุรกิจไดเสนอแนวทางวา  คนในองคกรตองถามตนเองอยูเสมอวา  “มีอะไรอยาง

อื่นท่ีเราทําไดอีกเพื่อท่ีจะสามารถควบคุมสถานการณและทําใหไดผลลัพธและเปาหมายท่ีตองการ”  ซึ่งถือวาเปน

กระบวนการของ “การรับรู (See it)  การเปนเจาของเรื่อง (Own it)  ลงมือแกปญหา (Solve it) และนําไปปฏิบัติ 

(Do it)” การสนับสนุนใหคนในองคกรมีแนวคิดดังกลาวจะปลูกฝงและเพิ่มระดับความเปนเจาของ  รวมไปถึงการ

สรางจิตสํานึกความรับผิดชอบของคนในองคกรใหพัฒนามากข้ึน  องคกรใดสามารถสรางและปลูกฝงคนในองคกร

ใหมี accountability ไดมากเทาไหร  องคกรนั้นก็เทากับวามีผูรับรู  ผูรวมกันเปนเจาของและพรอมท่ีจะแกปญหา

รวมกันมากเทานั้น  ซึ่งก็ยอมจะสงผลใหองคกรมีโอกาสท่ีจะบรรลุผลลัพธและเปาหมายมากข้ึน  ส่ิงท่ีตามมาคือ

ธุรกิจสามารถแขงขันไดแบบยั่งยืน  องคกรและคนในองคกรก็อยูไดอยางยั่งยืนเชนกัน  โดยสรุปข้ันตอนการสราง

สํานึกแหงความรับผิดชอบ (Accountability)  มี 4 ข้ันตอน (4 it) 

1) See it : คือการระบุ มองหา สังเกตใหเห็นปญหา หรือคาดคะเนปญหาท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนได 

2) Own it : คือการเปนเจาของปญหา เปนเจาภาพ เปนผูมีสวนไดเสียกับปญหานั้น 

          3) Solve it : คือการหาแนวทางแกไขปญหา บางครั้งอาจตองทํามากกวาหนาท่ี และ

ความรับผิดชอบ อาจตองออกนอกกรอบของความสบาย (Comfort Zone) ไปบาง 

4) Do it : คือข้ันตอนการลงมือ ทําการแกไขปญหานั้นอยางจริงจัง 

 

จากองคความรู  หลักการ  แนวคิด  กระบวนการสรางความรับผิดชอบ  ดังกลาวขางตน  นํามา

สังเคราะหเปนรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ดังภาพ 
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ภาพแสดง รูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

   ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ภายใตกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานขางตน  ผูเกี่ยวของแตละภาคสวนจะมี

บทบาทและหนาท่ี สรุปไดตามตารางตอไปนี้  

ภาคสวนผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาท่ี 

โรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาและคร ู - การจัดการศึกษาใหแกผูเรียน 

- รับผิดชอบตอกระบวนการเรียนการสอน 

- รับผิดชอบตอสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน 

และหองเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน - กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา  

- เสนอแนะและมีสวนรวมในการบริหารดานวิชาการของสถานศึกษา 

- กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

ผูปกครอง และชุมชน/ทองถ่ิน - การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของสถานศึกษา 

- การติดตามดําเนินงานและผลงานของโรงเรียน สพท. และ สพฐ.  

- การเรียกรองนโยบายการศึกษาตอ สพฐ. และ สพท. รวมกันกําหนด 

  ทักษะท่ีตองการ 

- รับผิดชอบตอสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียน 

กระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

ตอผลการปฏิบัติงาน 

 

1. การสรางความสัมพันธ และศึกษาบทบาท

ความรับผิดชอบ  

2. การวางแผนกระบวนการสราง 

ความรับผิดชอบ  

3. การดําเนินงานตามแผนกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบ  

4. การติดตามประเมินผลกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบ  

ผลของกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

ตอผลการปฏิบัติงาน 

 

1. ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

- ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย 

2. คุณภาพการศึกษา  

- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน ม.3 เฉล่ีย 4 กลุม  เพิ่มข้ึน 

- ผลการทดสอบระดับสถานศึกษาเพิ่มข้ึน  

- การศึกษาตอของนักเรียนช้ัน ม.3 เพิ่มข้ึน  

- อัตราการออกกลางคันของนักเรียนช้ัน ม.ตน 

ลดลง 

- อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนช้ัน ม.ตน ลดลง  

- ผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน ผูบริหาร ครู

และนักเรียน เพิ่มข้ึน 



127 
 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน       

มีองคประกอบ 4 ประการ  ไดแก  (1) การสรางความสัมพันธ และศึกษาบทบาทความรับผิดชอบ  (2) การวางแผน

กระบวนการสรางความรับผิดชอบ  (3) การดําเนินงานตามแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  

และ  (4) การติดตามประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  ซึ่งในแตละองคประกอบ มีจุดเดนหรือจุดเนน

ท่ีสอดคลองกับองคความรู  หลักการ  แนวคิด  และกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 การสรางความสัมพันธและศึกษาบทบาทความรับผิดชอบ  เนนการสราง

แรงจูงใจ  และการเปดเผยขอมูลตอผูเกี่ยวของ 

องคประกอบท่ี 2 การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  เนนการสรางความตระหนัก 

ในปญหา  วิเคราะหสาเหตุ  การวางแผนแกปญหา และการจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

องคประกอบท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  เนนการ

แกปญหาดวยนวัตกรรม และการแลกเปล่ียนเรียนรู 

องคประกอบท่ี 4 การติดตามประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  เนนการเผยแพร

วิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศและการสรางแรงจูงใจและยกยองเชิดชูเกียรติ 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมในแตละองคประอบ  ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับ

โรงเรียน  นําเสนอไวในสวนท่ี 2 

 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.4.1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การดําเนินการตามกระบวนการสราง 

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  โดยมีผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับขอมูลปฐานท่ีทําให

นักเรียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มข้ึน  ผลการทดสอบระดับสถานศึกษา

เพิ่มข้ึน  การศึกษาตอของนักเรียนช้ัน ม.3 เพิ่มข้ึน  อัตราการออกกลางคันของนักเรียนช้ัน ม.ตนลดลง  อัตราการ

ซ้ําช้ันของนักเรียนช้ัน ม.ตนลดลง  และมีผลงานเชิงประจักษของนักเรียน  ครูและสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 

1.4.2 กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา หมายถึง  

การดําเนินงานของสถานศึกษาใน 4 ข้ันตอน  ประกอบดวย 1) การสรางความสัมพันธและศึกษาบทบาทความ

รับผิดชอบของภาคสวนท่ีเกี่ยวของ  2) การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  3) การดําเนินงานตาม

แผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  และ 4) การติดตามประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

1.4.3 ประสิทธิภาพ หมายถึง ความพึงพอใจของผู มีสวนเกี่ยวของตอการดําเนินงาน 

ตามกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

1.4.4 ภาคสวนผูรับผิดชอบ หมายถึง  โรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูปกครอง  และชุมชนทองถ่ิน 
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1.4.5 ขอมูลปฐาน หมายถึง ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การศึกษาตอของ

นักเรียนช้ัน ม.3   อัตราการออกกลางคันของนักเรียนช้ัน ม.ตน   อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนช้ัน ม.ตน   ผลงาน

เชิงประจักษของนักเรียน ครูและสถานศึกษา ของปการศึกษากอนหนาการดําเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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สวนท่ี 2 

แนวทางการดําเนินงาน 
  แนวทางการดําเนินงานตามรูปแบบ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสราง   

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน   มีงานและกิจกรรม  ท่ีจะตองดําเนินการ 4 ข้ันตอน  ดังตาราง 
ข้ันตอน งาน กิจกรรม 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรางความสัมพันธ 

และศึกษาบทบาท 

ความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

1.1 สรางความสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 เขตพื้นท่ีการศึกษาใหความรูสรางความ

เขาใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.1.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาสรางแรงบันดาลใจ 

โดยศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ 

1.1.3 เขตพื้นท่ีการศึกษาประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา 

1.1.4 โรงเรียนจัดเวทีประชาคมผูเกี่ยวของ

เพื่อสะทอนปญหาและความตองการ 

1.1.5 โรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประชาสัมพันธแนวทางการดําเนินงาน

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอ 

ผลการปฏิบัติงานแกสาธารณชนดวยชองทาง 

ท่ีหลากหลาย 

  1.2 ขอมูลสารสนเทศ 

 

1.2.1 เขตพื้นท่ีการศึกษาวิเคราะห สภาพ

ปญหาของสถานศึกษาในเรื่องคุณภาพ

การศึกษาและเผยแพรขอมูล 

1.2.2 โรงเรียนจัดทําขอมูลสารสนเทศและ

เปดเผยขอมูลตอผูเกี่ยวของ 

1.2.3 โรงเรียนนําขอมูลไปใชในการวางแผน

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

  1.3 กําหนดบทบาท 1.3.1 เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดวยกระบวนการ 

สรางความรับผิดชอบ 

1.3.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดประชุม

คณะกรรมการดําเนินงาน 
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ข้ันตอน งาน กิจกรรม 

2. การวางแผนกระบวนการ 

สรางความรับผิดชอบ 

ตอผลการปฏิบัติงาน 

2.1 จัดทําแผนยกระดับ 

คุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

2.1.1 โรงเรียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องปญหา และความตองการจําเปน 

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา สาเหตุ 

และแนวทางแกไข 

2.1.2 โรงเรียนกําหนดกิจกรรม งาน 

โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2.1.3 เขตพื้นท่ีการศึกษาสงเสริมสนับสนุน

ทรัพยากรทางการศึกษา ตามความตองการ

ของสถานศึกษา 

2.1.4 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทําแผน 

นิเทศติดตาม 

  2.2 จัดทําบันทึก

ขอตกลงความรวมมือใน

การรวมกันรับผิดชอบ 

ตอผลการปฏิบัติงาน 

2.2.1 เขตพื้นท่ีการศึกษาทํา MOU กับ

โรงเรียนกลุมเปาหมาย 6 โรงเรียน โดยการ

กําหนดเปาหมายคุณภาพท่ีโรงเรียนตอง

บรรลุอยางชัดเจน 

   2.2.2 โรงเรียนทํา MOU กับครู ผูปกครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษา โดยการกําหนด

เปาหมายคุณภาพท่ีโรงเรียนตองบรรลุ 

อยางชัดเจน 

3. การดําเนินงานตามแผน

กระบวนการ 

สรางความรับผิดชอบ 

3.1 ดําเนินการตามแผน 

 

 

3.1.1 โรงเรียนจัดกิจกรรม งาน โครงการ 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.1.2 โรงเรียนรายงานความกาวหนาการ

ดําเนินงานเปนระยะ 

  3.2 นิเทศ กํากับ ติดตาม

การดําเนินงาน 

3.2.1 เขตพื้นท่ีการศึกษาและท่ีปรึกษา

ประจําโรงเรียน ติดตาม นิเทศ ชวยเหลือ 

3.2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดกิจกรรม 

ใหโรงเรียนเปาหมายแลกเปล่ียนเรียนรู 

และรายงานความกาวหนาระหวาง

ดําเนินการเปนระยะ 
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ข้ันตอน งาน กิจกรรม 

4. การติดตาม ประเมินผล

กระบวนการสรางความ

รับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงาน 

4.1 รวบรวมขอมูล 

การดําเนินงาน 

 

4.1.1 โรงเรียนดําเนินการรวบรวมขอมูล 

ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม  งาน  

โครงการ 

4.1.2 เขตพื้นท่ีการศึกษา  ดําเนินการ

รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน 

ของโรงเรียน 

  4.2 ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

 

เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนดําเนินการ

ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานและ

คุณภาพการศึกษา  โดยวิเคราะหขอมูล 

เปรียบเทียบขอมูลสารสนเทศปฐานกับป

ปจจุบัน 

  4.3 สรุปรายงาน 

และพัฒนา 

4.3.1 โรงเรียนจัดทํารายงานผล           

การดําเนินงาน 

   

 

4.3.2 โรงเรียนรายงานวิธีการปฏิบัติงาน 

ท่ีเปนเลิศ ท่ีเกิดจากกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

4.3.3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทํา

รายงานฉบับสมบูรณ 

  4.4 ยกยองเชิดชูเกียรติ 4.4.1 เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน

รวบรวมผลงานและเผยแพรผลงาน 

4.4.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน 

ยกยองเชิดชูเกียรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

สวนท่ี  3 

การติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผล 

 

1 การติดตาม 
1.1 แบบแผนงาน/โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

แบบแผนงาน/โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียน............................................  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

******************************************************************* 

 1) ช่ือโครงการ.............................................................................................................................  

 2) ช่ือสถานศึกษา......................................................................................................................... 

     สังกัด  .................................................................................................................................... 

     โทรศัพท…………………….มือถือ......................................Email: ............................................. 

 3) ช่ือหัวหนาสถานศึกษา............................................................................................................. 

    สังกัด  ...................................................................................................................................... 

    โทรศัพท…………………….มือถือ......................................Email: ................................................ 

 4) รายละเอียดโครงการ  

วัตถุประสงค กิจกรรม 

ที่สําคัญ 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

เปาหมาย 

เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ 

ท่ีตองใช 

ขอท่ี 1 

 

ขอท่ี 2 

 

ขอท่ี 3 

 

ขอท่ี 4 

กิจกรรมท่ี 1 

 

กิจกรรมท่ี 2 

 

กิจกรรมท่ี 3 

 

กิจกรรมท่ี 4 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  

ตัวอักษร....................................................................................... 
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  5) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

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

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

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

 

 

    ลงช่ือ.................................................... 

          (...................................................) 

              หัวหนาสถานศึกษาท่ีเขารวม 

 
หมายเหตุ  สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนแบบฟอรมไดตามความเหมาะสม 
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1.2 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ 

แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียน................................................. 

สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

**************************************************************************** 

 1) ช่ือโครงการ............................................................................................................................................. 

 2) ช่ือสถานศึกษา......................................................................................................................................... 

    สังกัด ...................................................................................................................................................... 

    โทรศัพท………………………………….มือถือ..............................................Email: ....................................... 

 3) ช่ือหัวหนาสถานศึกษา............................................................................................................................ 

    โทรศัพท………………………............มือถือ.........................................Email: ............................................. 

 สวนประกอบของเนือ้หา 

 4) วัตถุประสงคของโครงการ

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

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

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

 5) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

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

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

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

  6) แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ 

ลําดับท่ี กิจกรรม เดือนท่ี ผลท่ีจะไดรับตามกิจกรรม 
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  7) ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ ณ วันท่ีรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน     

ตลอดโครงการ 

ลําดับท่ี 

กิจกรรมตามแผน 

การดําเนินงาน 

ตลอดโครงการ(ตามขอ 6) 

เดือนท่ี 

ผล/ ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ 

ดําเนินการแลว 
อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ยังไม

ดําเนินการ 

      

      

      

      

      

 8) สรุปรายละเอียดความกาวหนาของการดําเนินกิจกรรมตามขอ 7 (แสดงผลความกาวหนาพรอมขอมูล 

ท่ีชัดเจนและเขาใจงายโดยเสนอขอมูลในลักษณะรูปภาพ  กราฟ  ตาราง  ฯลฯ)  ประกอบดวย (ถามี) 

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

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

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

 9) งานท่ีไดดําเนินการไปแลวคิดเปนรอยละ ...................................ของโครงการท้ังหมด 

 10) งานสําเรจ็และไดผลตามท่ีกําหนดไวในแผนงานหรือไม   

       เปนไปตามแผนงาน     ไมเปนไปตามแผน เพราะ (กรุณาระบุเหตุผล) 

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

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

 11) ปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงานโครงการ (ถามี)      

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

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

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

 12) ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ กรณีมีปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

 13) กําหนดเวลาท่ีจะสงรายงานเพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการฉบับสมบูรณ ได 

 ประมาณเดือน..............................พ.ศ................... 
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 14) ความตองการสนับสนุนจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เพื่อใหการดําเนินงาน

โครงการเปนไปตามแผน 

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

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

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

 15) ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังท่ีกลาวไวในขางตนเปนจริงทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ..................................................... 

(....................................................) 

หัวหนาสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

 

 

หมายเหตุ  สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนแบบฟอรมไดตามความเหมาะสม  
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2. ประเมินผล 

2.1 ความพึงพอใจของผูเก่ียวของตอการดําเนินงานดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

ตอผลการปฏิบัติงาน 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเก่ียวของ 

ตอการดําเนินงานดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

คําช้ีแจง 1.  แบบสอบถามฉบับนี้ใชเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูบริหาร  คร ู คณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียน  ตอการดําเนินงานกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

 2.  แบบสอบถามฉบับนี้ มี 3 ตอน ไดแก 

  ตอนท่ี 1  บทบาทหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจตอการดําเนินงานกระบวนการสราง 

     ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

  ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ 

 ตอนท่ี 1  บทบาทหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถาม 

   ผูบริหาร       ครู 

    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    ผูปกครองนักเรียน 

 ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจตอการดําเนินงานกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

           คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนเพียงระดับเดียว 

 

ท่ี 

 

ประเด็น 

ความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

การสรางความสัมพันธและศึกษาบทบาทความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

1 
การสรางความรูความเขาใจ 

ในเรื่องคุณภาพการศึกษา 

     

2 
การจัดเวทีประชาคมผูเกี่ยวของ 

เพื่อสะทอนปญหาและความตองการ 

     

3 การรับรูขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน      

4 
การนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการ

วางแผนยกระดับการศึกษา 
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 ตอนท่ี 2 (ตอ) 

 

ท่ี 

 

ประเด็น 

ความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

5 

การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ

สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

     

6 การประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการ      

7 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องปญหา 

สาเหตุและแนวทางแกไขและความ

ตองการจําเปนในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

     

8 

การกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

และปฏิทินการปฏิบัติงานยกระดับ 

คุณภาพการศึกษา 

     

9 
การสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน

โครงการจากภาคสวนตาง ๆ 

     

10 บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)       

การดําเนินตามแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

11 
การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

     

12 การใหคําแนะนํา  ติดตาม  ชวยเหลือ      

13 
ความกาวหนาของการดําเนินงานเมื่อเทียบ

กับปฏิทินการดําเนินงาน 

     

การติดตาม ประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

14 
ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการ

ดําเนินงาน 

     

15 คุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม      

 

 

 

 

 



139 
 

 

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ (ดานคุณภาพการศึกษา)  

  3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

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

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

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

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

  3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับสถานศึกษา 

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

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

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

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

  3.3 จํานวนนักเรียนศึกษาตอเพิ่มข้ึน 

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

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

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

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

  3.4 จํานวนนักเรียนออกกลางคันลดลง 

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

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

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

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

  3.5 จํานวนนักเรียนซ้ําช้ันลดลง 

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

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

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

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

   3.6 จํานวนผลงานเชิงประจักษของโรงเรยีน นักเรียน และครู เพิ่มข้ึน 

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

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

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

 ....................................................................................................................................................... 
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แบบรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียนและสถานศึกษา 

1.ดานคุณภาพผูเรียน 

ผลทดสอบระดับชาติ  (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

กลุมสาระ ปการศึกษา 

คะแนนเฉล่ียรอยละ 

หมายเหตุ ระดับชาติ โรงเรียน ผลตาง +- 

 

ภาษาไทย ปกศ. 2561 48.29    

ปกศ. 2560     

ผลตาง +-     

คณิตศาสตร ปกศ. 2561 26.30    

ปกศ. 2560     

ผลตาง +-     

วิทยาศาสตร ปกศ. 2561 32.28    

ปกศ. 2560     

ผลตาง +-     

ภาษาอังกฤษ ปกศ. 2561 30.45    

ปกศ. 2560     

ผลตาง +-     

เฉล่ียรวม ปกศ. 2561 34.33    

ปกศ. 2560     

ผลตาง +-     
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ประจําปการศึกษา 2560 

ท่ี รายวิชา 
รหัส

วิชา 

จํานวน

นักเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 เฉลี่ย 

1 เรียงตามกลุมสาระ            

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12                       

  รวม             

เฉลี่ย                   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ประจําปการศึกษา 2561 

ท่ี รายวิชา 
รหัส

วิชา 

จํานวน

นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 เฉล่ีย 

1 เรียงตามกลุมสาระ            

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12                       

  รวม             

เฉลี่ย                   
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2560 

ท่ี รายวิชา 
รหัส

วิชา 

จํานวน

นักเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 เฉลี่ย 

1 เรียงตามกลุมสาระ            

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12                       

  รวม             

เฉลี่ย                   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 

ท่ี รายวิชา 
รหัส

วิชา 

จํานวน

นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 เฉล่ีย 

1 เรียงตามกลุมสาระ            

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12                       

  รวม             

เฉลี่ย                   
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อัตราการออกกลางคันของนักเรียน 

ปการศึกษา 

จํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

หมายเหตุ 
นักเรียนท้ังหมด นักเรียนกลางคัน 

รอยละ 

ของนักเรียน 

ออกกลางคัน 

ปกศ. 2561     

ปกศ. 2560     

ผลตาง +-     

 

 อัตราการซํ้าช้ัน 

ปการศึกษา 

จํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

หมายเหตุ 
นักเรียนท้ังหมด นักเรียนซ้ําช้ัน 

รอยละของ

นักเรียนซ้ําช้ัน 

ปกศ. 2561     

ปกศ. 2560     

ผลตาง +-     

 

อัตรานักเรียนท่ีมีผลการเรียน ๐,  ร,  มส  (แยกตาราง 0,ร,มส) 

ปการศึกษา 

จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

หมายเหตุ 
นักเรียนท้ังหมด 

นักเรียนท่ีมีผลการเรียน รอยละของ

นักเรียนท่ีม ี

ผลการเรียน 

๐,ร,มส 

๐ ร มส รวม 

ปกศ.  2561        

ปกศ.  2560        

ผลตาง +-        
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อัตราการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   

ปการศึกษา 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หมายเหตุ 

จํานวนนักเรียน 

ณ วันท่ี 10 พ.ย. 

จํานวนนักเรียน 

ท่ีศึกษาตอ 

รอยละของ

นักเรียนท่ี

ศึกษาตอ 

 

ปกศ.  2561     

ปกศ.  2560     

ผลตาง +-     
 

  

ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับจากการประกวด แขงขัน การประกาศยกยอง 

 เชิดชูเกียรติ  ปการศึกษา 2560 

ท่ี ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีจัด 
วัน เดือน ป 

ท่ีไดรับ 

ระดับรางวัล 

(ชาติ เขตพื้นท่ี จังหวัด ฯ) 

1     

2     

3     

 

ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษารางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับจากการประกวด แขงขัน การประกาศยกยอง 

 เชิดชูเกียรติ ปการศึกษา 2561 

ท่ี ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีจัด 
วัน เดือน ป 

ท่ีไดรับ 

ระดับรางวัล 

(ชาติ เขตพื้นท่ี จังหวัด ฯ) 

1     

2     

3     
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ผลงานเชิงประจักษ ของผูบริหาร ครูและนักเรียน  ปการศึกษา 2560 

ท่ี ช่ือ-สกุล  รางวัล/ผลงาน หนวยงานท่ีจัด 
ระดับรางวัล 

(ชาติ เขตพื้นท่ี จังหวัด ฯ) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

ผลงานเชิงประจักษ ของผูบริหาร ครูและนักเรียน  ปการศึกษา 2561 

ท่ี ช่ือ-สกุล  รางวัล/ผลงาน หนวยงานผูจัด 
ระดับรางวัล 

(ชาติ เขตพื้นท่ี จังหวัด ฯ) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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 3.รายงานผล 

  3.1 รายงานวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ(Best Practice)  

แบบรายงานวิธีการปฏบิัติท่ีเปนเลิศ(Best Practice)  

โรงเรียน..................................................... 

ช่ือผลงาน............................................................................................................................ 

1. ความสําคัญของผลงาน 

1.1 ความสําคัญสภาพปญหา 

1.2 แนวทางการแกปญหาและพัฒนา 

2. จุดประสงคและเปาหมาย 

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือข้ันตอนการดําเนินงาน 

3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม 

3.2 การดําเนินงานตามกิจกรรม (ตามวงจร PDCA) 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางาน (Check) 

4. ข้ันสรุปและรายงาน (Action) 

3.3 ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 

3.4 การใชทรัพยากร 

4. ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนท่ีไดรับ 

4.1 ผลท่ีเกิดตามจุดประสงค 

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

4.3 ประโยชนท่ีไดรับ 

5. ปจจัยความสําเร็จ 

6. บทเรียนท่ีไดรับ ปรับคุณภาพมุงพัฒนาตอไป 

6.1 บทเรียนท่ีไดรับ 

6.2 ปรับคุณภาพมุงพัฒนาตอไป 

6.3 ขอควรพึงระวงั 

7. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลท่ีไดรับ 

7.1 การเผยแพร 

7.2 การไดรับการยอมรับ/รางวัลท่ีไดรับ 

ลงช่ือ                                    ผูเสนอ 

     (....................................................) 

        ตําแหนง........................................................... 

        โรงเรียน............................................................ 
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                   3.2 รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 

ตามแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

โรงเรียน....................................................................... สพม.12 

1. ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

2. วัตถุประสงค 

3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

3.2 เชิงคุณภาพ 

4. ผลการดําเนินงาน 

4.1 การบรรลุวัตถุประสงค 

4.2 การบรรลุเปาหมายท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

5. ความสําเร็จท่ีเกิดจากกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

6. ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 

 

 

    ลงช่ือ............................................................ผูรายงาน 

           (..........................................................) 

    ตําแหนง............................................................... 

 

  ลงช่ือ............................................................ผูรับรอง 

             (..........................................................) 

            ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน.......................................... 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียน............................................... 

เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา 

---------------------------------- 

          ดวยโรงเรียน.......................................................จะดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

          โรงเรียน.................................................  จึงแตงต้ังคณะทํางานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการสรางความรบัผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  มีหนาท่ีดําเนินงานตามกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานใน 4 ข้ันตอน คือ 1) การสรางความสัมพันธและศึกษาบทบาทความ

รับผิดชอบของผูเกี่ยวของ  2) การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ  3) การดําเนินงานตามแผน

กระบวนการสรางความรับผิดชอบ และ 4) การติดตามประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 

ประกอบดวย 

               1. ........................................... ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประธาน 

               2. ........................................... ผูอํานวยการโรงเรียน.......................  รองประธาน 

               3. ........................................... ตัวแทนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน       กรรมการ 

               4. ........................................... ตัวแทนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน        กรรมการ 

               5. ........................................... ประธานเครือขายผูปกครอง   กรรมการ 

               6. ........................................... กรรมการเครือขายผูปกครองช้ัน ม.3        กรรมการ 

               7. ........................................... ตัวแทนชุมชน          กรรมการ 

               8. ........................................... ตัวแทนชุมชน          กรรมการ 

               9. ........................................... ครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ม.3          กรรมการ 

             10. ........................................... ครู (หัวหนางานขอมูลสารสนเทศ)   กรรมการ 

             11. ..........................................  รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมงาน........... กรรมการและเลขานุการ 

             12. ..........................................  หัวหนางาน..................................... กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

             ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี........เดือน...................  พ.ศ.2561 

      (................................................) 

          ผูอํานวยการโรงเรียน.................................................... 

***กรรมการอาจแตงต้ังเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน 
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บันทึกความรวมมือ 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

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

1. บันทึกความรวมมือระหวาง 

 นายสมบูรณ  เรืองแกว ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ฝายหนึ่ง 

กับอีกฝายหนึ่งคือ 

           1) นาย/นาง/นางสาว................................ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน........... 

 2) นาย/นาง/นางสาว.................................ผูอํานวยการโรงเรียน...................................................... 

          3) นาย/นาง/นางสาว..................................ประธานเครือขายผูปกครองโรงเรียน............................. 

2. บันทึกความรวมมือนี้  เปนขอตกลงฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 6 เดือน เริ่มต้ังแตวันท่ี 

1  พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562 

3. ขาพเจา นายสมบูรณ  เรืองแกว ไดพิจารณาและเห็นชอบกับกรอบการการดําเนินงานการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานใน 4 ข้ันตอน คือ 1) การสรางความสัมพันธและศึกษาบทบาทความรับผิดชอบของ

ผูเกี่ยวของ  2) การวางแผนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 3) การดําเนินงานตามแผนกระบวนการสรางความ

รับผิดชอบ และ 4) การติดตามประเมินผลกระบวนการสรางความรับผิดชอบ และรายละเอียดอื่นๆ ของโรงเรียน

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

4. ขาพเจานาย/นาง/นางสาว............................................ และนาย/นาง/นางสาว...................................  

และนาย/นาง/นางสาว....................................... ไดทําความเขาใจบันทึกความรวมมือนี้แลว ขอบันทึกความ

รวมมือกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  วาจะมุงมั่นดําเนินงานการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษาสืบไป 

 

 (ลงช่ือ) .................................................       (ลงช่ือ) ................................................. 

                       (นายสมบูรณ  เรืองแกว)    (................................................) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน 

 

           (ลงช่ือ) .................................................                   (ลงช่ือ) .................................................   

          (................................................)                            (................................................)             

ผูอํานวยการโรงเรียน..................................................         ประธานเครือขายผูปกครองโรงเรียน...................... 

  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCv5akjNnWAhVGro8KHUwJCRwQjRwIBw&url=http://office.sea12.go.th/&psig=AOvVaw3QS0mPKFlSyl8ORKz4whcB&ust=1507279614129282
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      (ตราสัญลักษณโรงเรียน)  

บันทึกขอตกลง 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

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

1. ขอตกลงระหวาง 

 นาย/นาง/นางสาว.....................................ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน............... 

           นาย/นาง/นางสาว.....................................ผูอํานวยการโรงเรียน.......................................................... 

           นาย/นาง/นางสาว.....................................ประธานเครือขายผูปกครองโรงเรียน................................. 

           กับ 

 นาย/นาง/นางสาว......................................ผูปกครองของ................................ นักเรียนช้ัน ม.3   

2. ขอตกลงนี้เปนขอตกลงฝายเดียว  มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 6 เดือน เริ่มต้ังแตวันท่ี 1  พฤศจิกายน 

2561 – 30 เมษายน 2562 โดยไดพิจารณาและเห็นชอบในการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  และขอใหขอตกลงวาจะมุงมั่นดําเนินการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอสถานศึกษาในประเด็นดังนี ้

1. ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มข้ึน 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 

3. การศึกษาตอของนักเรียนช้ัน ม.3 เพิ่มข้ึน 

4. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับช้ัน ม.ตน ลดลง 

5. อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนระดับช้ัน ม.ตน ลดลง 

6. ผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน  ผูบริหาร  ครูและนักเรียน  เพิ่มข้ึน 

3. ขาพเจานาย/นาง/นางสาว..........................................................ผูปกครองของ.........................................

นักเรียนช้ัน ม.3   ไดทําความเขาใจขอตกลงนี้แลว                   

                                                  (ลงช่ือ) ................................................. 

                      (............................................) 

                                                              ผูปกครอง  ผูทําขอตกลง        

 (ลงช่ือ) .................................................        (ลงช่ือ)  ……………………………………… 

                    (............................................)         (...................................................) 

ผูอํานวยการโรงเรียน.........................................ผูรบัขอตกลง ประธานเครือขายผูปกครองโรงเรียน.............ผูรับขอตกลง 

                              

                   (ลงช่ือ)  ………………………………………….. 

                                       (...................................................) 

                                ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน.............................. ผูรับขอตกลง 
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       (ตราสัญลักษณโรงเรียน)                       

บันทึกขอตกลง 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

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

1. ขอตกลงระหวาง 

 นาย/นาง/นางสาว.....................................ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน............... 

           นาย/นาง/นางสาว.....................................ผูอํานวยการโรงเรียน........................................................... 

           นาย/นาง/นางสาว.....................................ประธานเครือขายผูปกครองโรงเรียน................................... 

                    กบั 

 นาย/นาง/นางสาว.............................................ครูโรงเรียน.................................................................. 

2. ขอตกลงนี้เปนขอตกลงฝายเดียว  มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 6 เดือน เริ่มต้ังแตวันท่ี 1  พฤศจิกายน 

2561 – 30 เมษายน 2562  โดยไดพิจารณาและเห็นชอบในการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  และขอใหขอตกลงวาจะมุงมั่นดําเนินการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอสถานศึกษาในประเด็นดังนี ้

1) ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มข้ึน 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 

3) การศึกษาตอของนักเรียนช้ัน ม.3 เพิ่มข้ึน 

4) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับช้ัน ม.ตน ลดลง 

5) อัตราการซ้ําช้ันของนักเรียนระดับช้ัน ม.ตน ลดลง 

6) ผลงานเชิงประจักษของโรงเรียน  ผูบริหาร  ครูและนักเรียน  เพิ่มข้ึน 

3. ขาพเจานาย/นาง/นางสาว..........................................................ครูโรงเรียน..........................................  

ไดทําความเขาใจขอตกลงนี้แลว  

     (ลงช่ือ)  ………………………………………….. 

                                   (...................................................) 

                                               ครูโรงเรียน......................................................... ผูทําขอตกลง 

               

                (ลงช่ือ) .................................................             (ลงช่ือ) ................................................. 

                 (............................................)                        (............................................) 

ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน.................    ผูอํานวยการโรงเรียน.................................... 

                       ผูรับขอตกลง             ผูรับขอตกลง 

                      (ลงช่ือ)  ………………………………………….. 

                                       (...................................................) 

                                ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน.............................. ผูรับขอตกลง 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

....................................... 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

25 พฤศจิกายน  

2561 

- ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานตามคูมือการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงาน 
- ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการดําเนินงานตาม

กระบวนการการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานกับโรงเรียนเขารวมโครงการ 

- ผูอํานวยการสํานักงาน 

  เขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ผูรับผิดชอบโครงการ 

- โรงเรียนท่ีเขารวม 

  โครงการ 

- คณะท่ีปรึกษาโครงการ 

29 ตุลาคม - 

 2 พฤศจิกายน 

2561 

- โรงเรียนประชุมช้ีแจงทําความเขาใจคูมือกระบวนการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผล

การปฏิบัติงานกับคณะครู 

- โรงเรียนจัดกิจกรรมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการ

ดําเนินงานตามกระบวนการการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานกับคร ู

- ผูอํานวยการโรงเรียน 

  ท่ีเขารวมโครงการ 

 

5 -16 

พฤศจิกายน 

2561 

- โรงเรียนประชุมช้ีแจงทําความเขาใจคูมือ 

กระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสราง

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานกับผูปกครอง และ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- โรงเรียนจัดเวทีประชาคมผูเกีย่วของ เพื่อสะทอนปญหาและ

ความตองการ 

- โรงเรียนจัดกิจกรรมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการ

ดําเนินงานตามกระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานกับ

ผูปกครอง 

- ผูอํานวยการโรงเรียน 

  ท่ีเขารวมโครงการ 

- ประธานกรรมการ 

  สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- ประธานเครือขาย    

  ผูปกครอง 

- คณะท่ีปรึกษาโครงการ 

20 พฤศจิกายน  

2561 

โรงเรียนสงโครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา ตามแบบแผนงาน/โครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

- ผูอํานวยการโรงเรียน 

  ท่ีเขารวมโครงการ 

 

 

 

 



154 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

พฤศจิกายน 

2561 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและท่ีปรึกษา ประจําโรงเรียน 

ติดตาม นิเทศ ชวยเหลือ รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน

โครงการ  ตามแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 1 

- ผูอํานวยการโรงเรียน 

  ท่ีเขารวมโครงการ 

- ผูรับผิดชอบโครงการ 

- คณะท่ีปรึกษาโครงการ 

ธันวาคม  2561 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและท่ีปรึกษา ประจําโรงเรียน 

ติดตาม นิเทศ ชวยเหลือ  รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน

โครงการ ตามแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 2 

- ผูอํานวยการโรงเรียน 

  ท่ีเขารวมโครงการ 

- ผูรับผิดชอบโครงการ 

- คณะท่ีปรึกษาโครงการ 

มกราคม 2562 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและท่ีปรึกษา ประจําโรงเรียน 

ติดตาม นิเทศ ชวยเหลือ  รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน

โครงการ ตามแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 3 

- ผูอํานวยการโรงเรียน 

  ท่ีเขารวมโครงการ 

- ผูรับผิดชอบโครงการ 

- คณะท่ีปรึกษาโครงการ 

กุมภาพันธ 2562 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและท่ีปรึกษา ประจําโรงเรียน 

ติดตาม นิเทศ ชวยเหลือ รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน

โครงการ ตามแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 4 

- ผูอํานวยการโรงเรียน 

ท่ีเขารวมโครงการ 

- ผูรับผิดชอบโครงการ 

- คณะท่ีปรึกษาโครงการ 

พฤษภาคม 2562 - โรงเรียนสงขอมูล ตามแบบท่ีกําหนดในคูมือ ฯ ดังนี ้ 

   1. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม งาน โครงการ  

   2. รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียนและ

สถานศึกษา 

   3. ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอการดําเนินงานดวย

กระบวนการสรางความรับผิดชอบ ตอผลการปฏิบัติงาน 

  4. รายงานวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 

- ผูอํานวยการและ 

  คณะครูโรงเรียน 

  ท่ีเขารวมโครงการ 

พฤษภาคม 2562 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู - ผูอํานวยการสํานักงาน 

  เขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ผูรับผิดชอบโครงการ 

- คณะท่ีปรึกษาโครงการ 
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วัน/เดือน/ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2562 - สรุปผลการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ ตอผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

- นําเสนอผลการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการสรางความรับผิดชอบ ตอผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

มิถุนายน 2562 - เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน รวบรวมผลงานและเผยแพร 

  ผลงาน  

- เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ 

- ผูอํานวยการสํานักงาน 

  เขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ผูรับผิดชอบโครงการ 

- โรงเรียนท่ีเขารวม 

  โครงการ 

- คณะท่ีปรึกษาโครงการ 

 
 

หมายเหตุ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก ค 

ขอมูลนักเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
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         จํานวนนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

     ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 

   ช่ือโรงเรียน ชาย หญิง รวมท้ังหมด 

1 เบญจมราชูทิศ 1,253 1,555 2,808 

2 กัลยาณีศรธีรรมราช 1,022 2,154 3,176 

3 ปากพูน 124 129 253 

4 เมืองนครศรีธรรมราช 582 737 1,319 

5 โยธินบํารุง 1,082 997 2,079 

6 ตรีนิมิตวิทยา 64 53 117 

7 ทานครญาณวโรภาสอุทิศ 292 335 627 

8 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. 303 418 721 

9 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 385 552 937 

10 ขุนทะเลวิทยาคม 234 97 331 

11 เฉลิมราชประชาอุทิศ 150 157 307 

12 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต 368 963 1,331 

13 พระพรหมพิทยานุสรณ 112 162 274 

14 ทางพูนวิทยาคาร 208 198 406 

15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นศ. 440 595 1,035 

16 ฉวางรัชดาภิเษก 665 916 1,581 

17 ละอายพิทยานุสรณ 90 106 196 

18 พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ 203 275 478 

19 นางเอื้อยวิทยา 28 35 63 

20 ทุงสง 1,028 1,696 2,724 

21 สตรีทุงสง 730 1,422 2,152 

22 ทุงสงวิทยา 428 524 952 

23 ทุงสงสหประชาสรรค 102 83 185 

24 กางปลาวิทยาคม 297 341 638 

25 นาบอน 368 489 857 

26 ทุงใหญวิทยาคม 458 711 1,169 

27 กรุงหยันวิทยาคาร 192 193 385 

28 ทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณ รัชมังคลาภิเษก 244 373 617 
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   ช่ือโรงเรียน ชาย หญิง รวมท้ังหมด 

29 เสม็ดจวนวิทยาคม 182 198 380 

30 ทุงสังพิทยาคม 55 45 100 

31 บางขันวิทยา 486 660 1,146 

32 วังหินวิทยาคม 74 90 164 

33 ประสาธนราษฎรบํารุง 64 56 120 

34 ชางกลางประชานุกูล 161 265 426 

35 เชียรใหญ 476 623 1,099 

36 วิเชียรประชาสรรค 46 52 98 

37 เชียรใหญสามัคคีวิทยา 53 72 125 

38 ธัญญาวดีศึกษา 28 24 52 

39 ชะอวด 562 737 1,299 

40 ชะอวดวิทยาคาร 572 740 1,312 

41 เกาะขันธประชาภิบาล 46 37 83 

42 ขอนหาดประชาสรรค 62 81 143 

43 ชะอวดเครงธรรมวิทยา 97 118 215 

44 ปากพนัง 877 1,324 2,201 

45 โศภนคณาภรณ 53 46 99 

46 อินทรธานีวิทยาคม 52 31 83 

47 สตรีปากพนัง 443 551 994 

48 รอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก 537 678 1,215 

49 คีรีราษฎรพัฒนา 109 128 237 

50 ควนเกยสุทธิวิทยา 106 87 193 

51 เสาธงวิทยา 139 153 292 

52 ตระพังพิทยาคม 95 79 174 

53 หัวไทรบํารุงราษฎร 619 812 1,431 

54 แหลมราษฎรบํารุง 110 117 227 

55 นพคุณประชาสรรค 68 76 144 

56 ทรายขาววิทยา 128 147 275 

57 เขาพังไกร 83 73 156 

58 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ 175 223 398 

59 พรหมคีรีพิทยาคม 511 738 1,249 
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   ช่ือโรงเรียน ชาย หญิง รวมท้ังหมด 

60 บานเกาะวิทยา 57 52 109 

61 ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา 836 1,232 2,068 

62 โมคลานประชาสรรค 101 123 224 

63 สระแกวรัตนวิทย 217 153 370 

64 สิชลคุณาธารวิทยา 559 867 1,426 

65 ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ 154 144 298 

66 สิชลประชาสรรค 418 464 882 

67 เทพราชพิทยาสรรค 56 38 94 

68 ขนอมพิทยา 324 366 690 

69 ทองเนียนคณาภิบาล 41 57 98 

70 คงคาประชารักษ 184 148 332 

71 นบพิตําวิทยา 227 276 503 

72 พัทลุง 1,417 1,867 3,284 

73 พัทลุงพิทยาคม 536 647 1,183 

74 พรหมพินิตชัยบุรี 72 33 105 

75 ประภัสสรรังสิต 244 260 504 

76 วชิรธรรมสถิต 108 58 166 

77 สตรีพัทลุง 842 1,943 2,785 

78 กงหราพิชากร 198 270 468 

79 ชะรัดชนูปถัมภ 71 71 142 

80 หานโพธิ์พิทยาคม 93 96 189 

81 ประชาบํารุง 100 156 256 

82 ตะโหมด 681 1,021 1,702 

83 ควนขนุน 404 499 903 

84 พนางตุง 85 127 212 

85 ดอนศาลานําวิทยา 62 61 123 

86 ปญญาวุธ 93 77 170 

87 ควนพระสาครินทร 79 93 172 

88 ปากพะยูนพิทยาคาร 262 327 589 

89 หารเทารังสีประชาสรรค 426 635 1,061 

90 ศรีบรรพตพทิยาคม 120 103 223 
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   ช่ือโรงเรียน ชาย หญิง รวมท้ังหมด 

91 ตะแพนพิทยา 42 21 63 

92 ปาบอนพิทยาคม 122 131 253 

93 บางแกวพทิยาคม 283 334 617 

94 ปาพะยอมพิทยาคม 368 487 855 

95 นิคมควนขนุนวิทยา 133 142 275 

96 เขาชัยสน 369 425 794 

97 นาขยาดวิทยาคาร 49 30 79 

98 อุดมวิทยายน 118 106 224 

รวม 29,072 39,267 68,339 
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                                ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

  โรงเรียน คะแนนเฉล่ียรวม 4 กลุมสาระ 

ปการศึกษา 2560 2559 2558 2557 2556 

เฉล่ียระดับประเทศ 34.33 35.62 35.80 32.73 34.50 

เฉล่ียระดับ สพฐ 34.48 35.71 35.82 32.71 34.47 

เฉล่ียระดับ สพม.12 36.81 37.84 37.86 34.09 35.76 

1 เบญจมราชูทิศ 60.13 61.98 61.81 52.23 53.51 

2 กัลยาณีศรธีรรมราช 47.05 46.19 46.36 42.12 43.85 

3 ปากพูน 31.61 29.48 31.97 28.87 31.28 

4 เมืองนครศรีธรรมราช 33.46 34.81 33.93 32.11 32.62 

5 โยธินบํารุง 34.46 35.80 35.74 32.07 34.07 

6 ตรีนิมิตวิทยา 33.90 37.29 35.30 31.84 31.08 

7 ทานครญาณวโรภาสอุทิศ 32.18 34.08 35.31 31.99 33.45 

8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. 70.46 71.31 65.77 62.81 51.99 

9 สวนกุหลาบวิทยาลัย นศ. 32.02 34.80 33.99 31.11 33.15 

10 ขุนทะเลวิทยาคม 28.77 28.62 29.91 29.66 28.86 

11 เฉลิมราชประชาอุทิศ 31.01 32.60 32.10 30.07 32.22 

12 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต           

13 พระพรหมพิทยานุสรณ 31.21 35.05 32.08 30.34 33.59 

14 ทางพูนวิทยาคาร 31.85 31.53 32.48 28.89 30.64 

15 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทรนครศรีธรรมราช 
35.22 35.59 35.79 33.41 33.56 

16 ฉวางรัชดาภิเษก 34.52 36.79 38.03 31.91 35.06 

17 ละอายพิทยานุสรณ 29.81 32.80 33.33 30.96 32.74 

18 พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ 32.78 36.34 36.05 32.25 33.97 

19 นางเอื้อยวิทยา 31.78 30.26 30.54 28.73 34.81 

20 ทุงสง 39.53 40.34 39.64 35.76 37.50 

21 สตรีทุงสง 45.49 46.54 45.64 41.43 42.55 

22 ทุงสงวิทยา 30.76 32.12 32.27 29.84 31.69 

23 ทุงสงสหประชาสรรค 27.86 31.65 32.72 31.72 30.51 
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  โรงเรียน คะแนนเฉล่ียรวม 4 กลุมสาระ 

ปการศึกษา 2560 2559 2558 2557 2556 

เฉล่ียระดับประเทศ 34.33 35.62 35.80 32.73 34.50 

เฉล่ียระดับ สพฐ 34.48 35.71 35.82 32.71 34.47 

เฉล่ียระดับ สพม.12 36.81 37.84 37.86 34.09 35.76 

24 กางปลาวิทยาคม 31.30 31.36 33.38 30.83 31.27 

25 นาบอน 31.09 32.76 34.56 29.76 32.65 

26 ทุงใหญวิทยาคม 34.08 35.95 36.32 32.98 33.70 

27 กรุงหยันวิทยาคาร 28.76 30.52 30.90 28.42 30.71 

28 
ทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณ  

รัชมังคลาภิเษก 
31.80 35.33 34.13 32.25 33.30 

29 เสม็ดจวนวิทยาคม 30.97 31.51 32.47 30.73 32.04 

30 ทุงสังพิทยาคม 33.46 29.59 30.75 30.83 31.55 

31 บางขันวิทยา 32.22 33.08 33.02 30.33 32.91 

32 วังหินวิทยาคม 30.42 37.81 32.07 30.18 35.13 

33 ประสาธนราษฎรบํารุง 32.64 30.68 32.83 29.73 33.27 

34 ชางกลางประชานุกูล 28.79 31.56 32.47 30.42 32.34 

35 เชียรใหญ 32.57 33.15 34.32 30.28 33.26 

36 วิเชียรประชาสรรค 31.37 35.45 32.22 28.36 30.60 

37 เชียรใหญสามัคคีวิทยา 31.84 34.44 34.00 33.66 31.87 

38 ธัญญาวดีศึกษา 32.92 33.41 30.58 29.97 32.96 

39 ชะอวด 33.52 34.53 34.74 31.64 32.91 

40 ชะอวดวิทยาคาร 33.56 33.22 34.07 30.16 31.77 

41 เกาะขันธประชาภิบาล 30.82 31.42 29.24 27.61 29.49 

42 ขอนหาดประชาสรรค 30.18 30.40 31.37 30.07 31.67 

43 ชะอวดเครงธรรมวิทยา 32.47 30.95 34.40 31.29 33.14 

44 ปากพนัง 34.96 37.00 36.32 32.94 36.03 

45 โศภนคณาภรณ 29.50 31.08 34.66 27.38 30.54 

46 อินทรธานีวิทยาคม 28.68 31.80 36.93 31.80 35.33 

47 สตรีปากพนัง 29.91 32.53 31.76 30.26 31.91 

48 รอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก 32.66 33.15 33.32 30.66 34.33 

49 คีรีราษฎรพัฒนา 32.64 32.85 34.28 30.49 30.55 
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  โรงเรียน คะแนนเฉล่ียรวม 4 กลุมสาระ 

ปการศึกษา 2560 2559 2558 2557 2556 

เฉล่ียระดับประเทศ 34.33 35.62 35.80 32.73 34.50 

เฉล่ียระดับ สพฐ 34.48 35.71 35.82 32.71 34.47 

เฉล่ียระดับ สพม.12 36.81 37.84 37.86 34.09 35.76 

50 ควนเกยสุทธิวิทยา 30.26 31.73 30.74 30.29 31.20 

51 เสาธงวิทยา 31.88 30.95 31.76 29.87 32.40 

52 ตระพังพิทยาคม 32.77 33.38 33.44 29.12 32.83 

53 หัวไทรบํารุงราษฎร 33.61 34.25 34.29 31.98 34.12 

54 แหลมราษฎรบํารุง 31.45 32.38 36.06 30.35 33.72 

55 นพคุณประชาสรรค 30.97 32.14 32.70 27.71 30.71 

56 ทรายขาววิทยา 33.19 31.64 34.11 31.77 33.72 

57 เขาพังไกร 34.24 33.80 34.22 31.55 34.37 

58 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ 30.65 32.07 34.43 30.57 32.25 

59 พรหมคีรีพิทยาคม 32.93 34.93 35.36 31.78 34.40 

60 บานเกาะวิทยา 30.38 31.08 32.48 30.78 30.88 

61 ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา 34.32 36.36 37.12 32.53 34.86 

62 โมคลานประชาสรรค 29.95 30.74 30.30 28.70 30.00 

63 สระแกวรัตนวิทย 30.56 30.96 33.46 28.54 28.86 

64 สิชลคุณาธารวิทยา 34.78 34.65 36.36 32.23 35.51 

65 ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ 29.82 32.54 32.14 29.20 32.09 

61 ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา 34.32 36.36 37.12 32.53 34.86 

62 โมคลานประชาสรรค 29.95 30.74 30.30 28.70 30.00 

63 สระแกวรัตนวิทย 30.56 30.96 33.46 28.54 28.86 

64 สิชลคุณาธารวิทยา 34.78 34.65 36.36 32.23 35.51 

65 ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ 29.82 32.54 32.14 29.20 32.09 

66 สิชลประชาสรรค 31.49 30.81 32.03 30.08 32.85 

67 เทพราชพิทยาสรรค 30.60 31.36 28.04 27.11 29.43 

68 ขนอมพิทยา 31.98 32.03 33.61 30.97 35.18 

69 ทองเนียนคณาภิบาล 32.56 29.13 32.01 30.95 34.16 

70 คงคาประชารักษ 30.89 32.06 33.20 30.50 31.00 

71 นบพิตําวิทยา 31.48 33.08 32.94 31.26 32.99 
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  โรงเรียน คะแนนเฉล่ียรวม 4 กลุมสาระ 

ปการศึกษา 2560 2559 2558 2557 2556 

เฉล่ียระดับประเทศ 34.33 35.62 35.80 32.73 34.50 

เฉล่ียระดับ สพฐ 34.48 35.71 35.82 32.71 34.47 

เฉล่ียระดับ สพม.12 36.81 37.84 37.86 34.09 35.76 

72 พัทลุง 46.55 47.76 46.13 41.95 45.70 

73 พัทลุงพิทยาคม 32.03 32.57 33.26 30.19 30.63 

74 พรหมพินิตชัยบุรี 32.84 31.24 32.51 30.16 31.87 

75 ประภัสสรรังสิต 32.18 32.15 32.75 30.07 31.65 

76 วชิรธรรมสถิต 30.71 33.04 36.26 29.02 30.99 

77 สตรีพัทลุง 43.65 43.90 43.27 37.88 40.73 

78 กงหราพิชากร 33.63 32.51 33.34 30.14 31.59 

79 ชะรัดชนูปถัมภ 32.03 32.27 36.29 28.28 35.71 

80 หานโพธิ์พิทยาคม 31.92 30.35 34.14 30.71 32.20 

81 ประชาบํารุง 31.70 32.17 34.41 33.72 29.96 

82 ตะโหมด 34.17 35.10 35.20 31.82 32.39 

83 ควนขนุน 33.44 33.73 34.32 31.11 32.61 

84 พนางตุง 33.65 29.88 34.69 30.79 31.17 

85 ดอนศาลานําวิทยา 32.51 36.04 33.74 30.21 33.47 

86 ปญญาวุธ 30.17 31.96 34.29 31.26 34.17 

87 ควนพระสาครินทร 33.31 33.55 35.23 31.40 33.88 

88 ปากพะยูนพิทยาคาร 35.10 34.81 34.23 31.18 33.61 

89 หารเทารังสีประชาสรรค 33.09 33.75 35.02 30.30 32.84 

90 ศรีบรรพตพทิยาคม 32.23 33.04 30.94 29.92 32.54 

91 ตะแพนพิทยา 34.89 34.47 32.24 30.52 36.02 

92 ปาบอนพิทยาคม 31.17 32.08 33.35 28.97 31.08 

93 บางแกวพทิยาคม 32.76 34.23 36.01 31.00 32.57 

94 ปาพะยอมพิทยาคม 32.15 34.69 35.19 31.67 32.94 

95 นิคมควนขนุนวิทยา 31.96 33.57 34.32 31.53 34.43 

96 เขาชัยสน 34.25 34.47 33.32 31.26 32.97 

97 นาขยาดวิทยาคาร 29.68 33.80 31.94 31.58 28.03 

98 อุดมวิทยายน 35.78 32.78 33.74 30.45 32.39 



166 

 

            ขอมูลนักเรียนออกกลางคัน, จําหนาย/ตาย, นักเรียนไมผานการประเมินท้ังหมด และเรียนตอ 

ท่ี ช่ือโรงเรียน 

ออก

กลางคัน 

จําหนาย/

ตาย 

นักเรียน 

ไมผานการประเมินท้ังหมด 

เรียนตอ 

(ม.3) (ม.6) 

ขอมูลส้ินปการศึกษา 2560 

1 เบญจมราชูทิศ 0 0 2 509 474 

2 กัลยาณีศรธีรรมราช 0 0 1 572 494 

3 ปากพูน 0 0 0 49 22 

4 เมืองนครศรีธรรมราช 0 0 30 248 146 

5 โยธินบํารุง 0 0 0 347 169 

6 ตรีนิมิตรวิทยา 0 0 0 33 4 

7 ทานครญาณวโรภาสอุทิศ 0 0 1 109 61 

8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. 0 0 0 96 142 

9 สวนกุหลาบวิทยาลัย นศ. 0 0 2 166 92 

10 ขุนทะเลวิทยาคม 0 16 11 46 26 

11 เฉลิมราชประชาอุทิศ 8 0 4 79 23 

12 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต 0 0 0   439 

13 พระพรหมพิทยานุสรณ 0 0 0 35 23 

14 ทางพูนวิทยาคาร 0 0 0 38 18 

15 เฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 0 193 111 

16 ฉวางรัชดาภิเษก 0 0 0 266 151 

17 ละอายพิทยานุสรณ 0 0 0 20 21 

18 พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ 0 0 0 87 66 

19 นางเอื้อยวิทยา 0 0 0 8 7 

20 ทุงสง 0 0 0 592 383 

21 สตรีทุงสง 0 0 0 376 0 

22 ทุงสงวิทยา 0 0 0 148 73 

23 ทุงสงสหประชาสรรค 0 0 0 25 20 

24 กางปลาวิทยาคม 17 1 0 147 39 

25 นาบอน 1 1 3 121 87 

26 ทุงใหญวิทยาคม 0 0 0 133 111 
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ท่ี ช่ือโรงเรียน 

ออก

กลางคัน 

จําหนาย/

ตาย 

นักเรียน 

ไมผานการประเมินท้ังหมด 

เรียนตอ 

(ม.3) (ม.6) 

ขอมูลส้ินปการศึกษา 2560 

27 กรุงหยันวิทยาคาร 0 0 0 44 31 

28 ทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณ ฯ 0 0 0 89 96 

29 เสม็ดจวนวิทยาคม 0 0 0 33 31 

30 ทุงสังพิทยาคม 0 0 0 13 15 

31 บางขันวิทยา 0 0 0 173 115 

32 วังหินวิทยาคม 12 0 0 23 9 

33 ประสาธนราษฎรบํารุง 0 0 0 26 22 

34 ชางกลางประชานุกูล 0 0 14 80 44 

35 เชียรใหญ 0 0 0 209 125 

36 วิเชียรประชาสรรค 0 0 2 20 10 

37 เชียรใหญสามัคคีวิทยา 7 0 0 21 12 

38 ธัญญาวดีศึกษา 0 1 0 20 0 

39 ชะอวด 0 0 0 210 177 

40 ชะอวดวิทยาคาร 0 0 1 242 136 

41 เกาะขันธประชาภิบาล 0 0 1 27 0 

42 ขอนหาดประชาสรรค 0 0 0 17 14 

43 ชะอวดเครงธรรมวิทยา 0 0 0 47 33 

44 ปากพนัง 0 7 0 462 250 

45 โศภนคณาภรณ 0 0 0 15 2 

46 อินทรธานีวิทยาคม 0 0 0 20 5 

47 สตรีปากพนัง 23 5 7 174 122 

48 รอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก 0 1 8 207 133 

49 คีรีราษฎรพัฒนา 1 0 0 41 21 

50 ควนเกยสุทธิวิทยา 0 0 0 37 27 

51 เสาธงวิทยา 0 3 0 46 18 

52 ตระพังพิทยาคม 0 0 0 15 0 

53 หัวไทรบํารุงราษฎร 0 5 0 246 97 



168 

 

ท่ี ช่ือโรงเรียน 

ออก

กลางคัน 

จําหนาย/

ตาย 

นักเรียน 

ไมผานการประเมินท้ังหมด 

เรียนตอ 

(ม.3) (ม.6) 

ขอมูลส้ินปการศึกษา 2560 

54 แหลมราษฎรบํารุง 0 0 0 55 29 

55 นพคุณประชาสรรค 11 0 1 29 16 

56 ทรายขาววิทยา 6 0 0 77 35 

57 เขาพังไกร 0 1 0 25 17 

58 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ 0 0 5 77 42 

59 พรหมคีรีพิทยาคม 0 0 4 192 129 

60 บานเกาะวิทยา 3 3 3 31 9 

61 ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา 0 0 0 380 228 

62 โมคลานประชาสรรค 0 0 0 48 31 

63 สระแกวรัตนวิทย 0 0 0 57 22 

64 สิชลคุณาธารวิทยา 0 0 0 294 167 

65 ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ 0 0 0 59 35 

66 สิชลประชาสรรค 2 0 0 173 88 

67 เทพราชพิทยาสรรค 0 0 0 15 1 

68 ขนอมพิทยา 0 0 0 106 82 

69 ทองเนียนคณาภิบาล 0 0 0 18 15 

70 คงคาประชารักษ 3 0 0 84 32 

71 นบพิตําวิทยา 0 0 0 47 33 

72 พัทลุง 0 0 0 572 520 

73 พัทลุงพิทยาคม 0 0 0 196 134 

74 พรหมพินิตชัยบุรี 0 0 0 0 4 

75 ประภัสสรรังสิต 0 0 0 110 97 

76 วชิรธรรมสถิต 0 0 0 36 18 

77 สตรีพัทลุง 0 0 0 483 478 

78 กงหราพิชากร 0 4 0 59 37 

79 ชะรัดชนูปถัมภ 0 0 0 23 11 

80 หานโพธิ์พิทยาคม 1 1 1   20 
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ท่ี ช่ือโรงเรียน 

ออก

กลางคัน 

จําหนาย/

ตาย 

นักเรียน 

ไมผานการประเมินท้ังหมด 

เรียนตอ 

(ม.3) (ม.6) 

ขอมูลส้ินปการศึกษา 2560 

81 ประชาบํารุง 0 0 0 43 11 

82 ตะโหมด 0 0 0 293 210 

83 ควนขนุน 0 0 0 190 134 

84 พนางตุง 0 0 10 38 18 

85 ดอนศาลานําวิทยา 1 0 4 20 6 

86 ปญญาวุธ 0 0 16 35 17 

87 ควนพระสาครินทร 0 6 2 38 15 

88 ปากพะยูนพิทยาคาร 0 0 0 82 69 

89 หารเทารังสีประชาสรรค 6 2 5 167 106 

90 ศรีบรรพตพทิยาคม 0 0 0 42 27 

91 ตะแพนพิทยา 0 0 0 16 3 

92 ปาบอนพิทยาคม 6 0 0 13 10 

93 บางแกวพทิยาคม 0 25 0 86 54 

94 ปาพะยอมพิทยาคม 0 0 0 88 106 

95 นิคมควนขนุนวิทยา 0 0 0 47 23 

96 เขาชัยสน 0 0 0 146 83 

97 นาขยาดวิทยาคาร 0 0 0 14 7 

98 อุดมวิทยายน 0 0 0 29 25 

  รวม 108 82 138 11,633 8,001 

 



170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
ท่ี ศธ 04242/3149                           สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
                        ๑๒/๑๓ หมู ๒ ถนนกะโรม ตําบลโพธิ์เสด็จ 
               อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐ 
 

             26   มิถุนายน  ๒๕61 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยฯ 
 

เรียน   ดร.นงลักษณ  เวศมรัชสกุล/นายภักดี  เหมทานนท/ดร.กิตติกร  คัมภีรปรีชา/นายไพบูลย  พรหมดํา/ 

         ดร.วีระยุทธ  ชาตะกาญจน 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   1. เคาโครงการวิจัยฯ     จํานวน  1  ชุด 
  2. แบบตอบรับ  จํานวน  1  ชุด 
           

                ดวยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ไดจัดทําโครงการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการยก   
ระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงาน    เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12” (SOMBOON Model)  เพื่อสรางรูปแบบและศึกษาผลของ
รูปแบบโครงการฯ  นําไปพัฒนาการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมี
ประสิทธิภาพ  รายละเอียด       ดังส่ิงท่ีสงมาดวย (1) 

                ในการนี้  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  พิจารณาเห็นวาทานเปนผูท่ีมีความรู
ความสามารถในการวิจัยดานบริหารการศึกษา  จึงขอความอนุเคราะหเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
เครื่องมือ    วิจัยฯ ดังกลาว   
                  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
            ขอแสดงความนับถือ 
      

         
 
 
                                                                    

 
กลุมนโยบายและแผน 

โทร. ๐-๗๕๓๔-๕๐๕๐ ตอ 103 
โทรสาร. ๐-๗๕๓๔-๓๕๗๕ 

http://www.sea12.go.th/plan  
     

 (นายสมบูรณ  เรอืงแกว) 

ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

http://www.sea12.go.th/plan


 
 

        

แบบตอบรับ 

การเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 

เร่ือง 

รูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

  

 ขาพเจา.....................................................................ไดรับทราบการเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ  
การวิจัยของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แลว  ใครขอเรียนวา 

 ไมขัดของ 
 ขัดของ  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 

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

     (.....................................................) 

 

 

หมายเหตุ ขอความอนุเคราะหทานผูทรงคุณวุฒิ 

สงแบบตอบรับนี้  ทางโทรสาร  หมายเลข  075-343575  หรือทาง Line ท่ี @ 0863666831 



 

 

 

ท่ี ศธ 04242/2519                                     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
                    1๒/๑๓ หมู ๒ ถนนกะโรม ตําบลโพธิ์เสด็จ 
                    อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐ 
 

             16   พฤษภาคม  ๒๕62 
 

เรื่อง   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน                
         ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา/ตระพังพิทยาคม/ทานครญาณวโรภาสอุทิศ/เขาพังไกร/                 
         คีรีราษฎรพัฒนา  และหานโพธิ์พิทยาคม 

อางถึง หนังสือสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ท่ี ศธ 02424/2168  ลว.22 เมษายน 2562 

                   ตามหนังสือท่ีอางถึง  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ไดเชิญทาน  และ
ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมตัวอยางประชุม  เพื่อขับเคล่ือนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการ
สรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562  รายละเอียดทราบแลวนั้น 

  ในการนี้   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  อนุญาตใหคณะทํางานและ             
ผูประสานงานไปราชการ  เพื่อนิเทศและติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ  ของโรงเรียนกลุมตัวอยางท่ี
รับผิดชอบ  ระหวางวันท่ี 21-22 พฤษภาคม 2562  โดยเบิกคาใชจายในการเดินทางจากสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ท้ังนี้ ไดแจงใหโรงเรียนกลุมตัวอยางจัดเตรียมเอกสาร/ไฟลขอมูลตามคูมือฯ         
ท่ีไดแจงในคราวการประชุมตามหนังสือท่ีอางถึง  และติดตอกับผูประสานงานประจําโรงเรียนไดโดยตรง 
 

      อนึ่ง  ขอเชิญทานประชุมเพื่อสรุปผลการนิเทศและเตรียมจัดทํารายงานผลการวิจัยฯ ในวันศุกร
ท่ี 31 พฤษภาคม 2562  เวลา  09.30 น. ณ หองประชุมสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
                       

       จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ 
 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
 

                
            (นายภานุวัชร  แกวลําหัด) 
           รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 
         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
  
 
                                                                     

กลุมนโยบายและแผน 
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ท่ี ศธ 04242/2517                                     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
                    1๒/๑๓ หมู ๒ ถนนกะโรม ตําบลโพธิ์เสด็จ 
                    อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐ 
 

             16  พฤษภาคม  ๒๕62 
 

เรื่อง   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน                
         ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ/นาบอน/ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ/ขนอมพิทยา/วชิรธรรมสถิต       
         และประชาบํารุง 

อางถึง  หนังสือสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ท่ี ศธ 04242/2167 ลว.22 เมษายน 2562 
           

                   ตามหนังสือท่ีอางถึง  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ไดเชิญทานประชุม       
เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562  เพื่อใหการขับเคล่ือนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดวยกระบวนการสราง  
ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12      
มีคุณภาพ  เปนไปตามแนวทาง/ข้ันตอนท่ีกําหนด  รายละเอียดแจงแลวนั้น                   

  ในการนี้  คณะทํางานและผูประสานงานประจําโรงเรียนกลุมตัวอยาง  ไดกําหนดการนิเทศและ
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ  ระหวางวันท่ี 21-22 พฤษภาคม 2562  จึงขอใหโรงเรียนจัดเตรียม
เอกสาร/ไฟลขอมูลตามคูมือฯ และท่ีแจงในคราวการประชุมตามหนังสือท่ีอางถึง  เพื่อนําเสนอในวันดังกลาว  ท้ังนี้  
สามารถติดตอกับผูประสานงานประจําโรงเรียนไดโดยตรง 
                  

      จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ 
 
 
             ขอแสดงความนับถือ 

                                                              
            (นายภานุวัชร  แกวลําหัด) 
           รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 
         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
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ท่ี ศธ 04242/3394                           สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
                        ๑๒/๑๓ หมู ๒ ถนนกะโรม ตําบลโพธิ์เสด็จ 
               อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐ 
 

             10    กรกฎาคม  ๒๕61 
 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด (12 โรงดังรายช่ือท่ีแนบ) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  แนวทางการสัมภาษณฯ  จํานวน  1  ชุด 
           

                ดวยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ไดจัดทําโครงการวิจัย เรื่อง “รูปแบบ               
การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12”  เพื่อนําไปพัฒนาการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพ       
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ   

                ในการนี ้ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  พิจารณาเห็นวาทาน/โรงเรียนของทาน         
มีผลการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) ดานคุณภาพการศึกษา จึงขอเชิญประชุมเพื่อถายทอด
ประสบการณและขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในวันอังคาร ท่ี 17 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น.           
ณ หองประชุม (2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   
                  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาเขารวมประชุม  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 
 
            ขอแสดงความนับถือ 
      

         
(นายภานุวัชร แกวลําหัด)  

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

                                                                    

 
กลุมนโยบายและแผน 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีเชิญประชุม 
เพื่อถายทอดประสบการณและขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

ในวันอังคาร ท่ี 17 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น.            
ณ หองประชุม (2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
2. โรงเรยีนทางพนูวิทยาคาร 
3. โรงเรียนทุงใหญวิทยาคม 
4. โรงเรียนทุงสง 
5. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช 
6. โรงเรียนปากพนงั 
7. โรงเรียนวงัหินวิทยาคม 
8. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 
9. โรงเรียนอุดมวิทยายน 
10. โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
11. โรงเรียนเขาชัยสน 
12. โรงเรียนตะโหมด 



แนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth Interview) 
ผูท้ี่มีผลการปฏบิตัิงานและวิธีการปฏบิตัดิี (Good Practices) ดา้นคณุภาพการศกึษา 

โครงการยกระดบัคณุภาพการศกึษาด้วยกระบวนการสรา้งความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตังิาน               
ของสถานศกึษาสังกดั สพม.12 

---------------------------------------------------- 
1. ท่านมีระบบและวิธีการในการสร้างความสัมพันธ์และศึกษาบทบาทความรับผิดชอบของบุคคลต่อไปน้ีอย่างไร 

1.1 โรงเรียน ผู้บริหาร คร ู
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
1.3 ผู้ปกครอง ชุมชน/ท้องถิ่น 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านมีระบบและวิธีการการวางแผนกระบวนการสร้างความรับผิดชอบของบุคคลต่อไปน้ีอย่างไร 
2.1 โรงเรียน ผู้บริหาร คร ู
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
2.3 ผู้ปกครอง ชุมชน/ท้องถิ่น 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 



- 2 - 
 

3. ท่านมีระบบและวิธีการดําเนินงานตามแผนกระบวนการสร้างความรับผิดชอบให้กับบุคคลต่อไปน้ีอย่างไร 
3.1 โรงเรียน ผู้บริหาร คร ู
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.3 ผู้ปกครอง ชุมชน/ท้องถิ่น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4 ท่านมีระบบและวิธีการติดตามประเมินผลกระบวนการสร้างความรับผิดชอบให้กับบุคคลต่อไปน้ีอย่างไร 
4.1 โรงเรียน ผู้บริหาร คร ู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.3 ผู้ปกครอง ชุมชน/ท้องถิ่น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีไว้ ณ โอกาสน้ี 
สพม.12 

หมายเหต ุ ขอความอนุเคราะห์นําเอกสารที่เก่ียวข้องกับประเด็นคําถาม (ถ้าม)ี มาเสนอในวันประชุมด้วย 



 
โครงการ การวิจัยยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผล          

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
แผนงบประมาณ      บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  

สนองยุทธศาสตร สพฐ.ขอ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

สนองกลยุทธ สพม.12   ขอ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายสมบูรณ  เรืองแกว  2. นางมันทนา  รัตนะรัต 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2562   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559  พบวา โรงเรียนในสังกัดจํานวน 97 โรงเรียน  
มีโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับประเทศ จํานวน 20 โรงเรียน  และตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ จํานวน 
77 โรงเรยีน  สําหรับปการศึกษา 2560 มีโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับประเทศ จํานวน 15 โรงเรียน  และ
ตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ จํานวน 82 โรงเรียน  สวนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559  พบวา 
โรงเรียนในสังกัดจํานวน 95 โรงเรียน  มีโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับประเทศ จํานวน 10 โรงเรียน  และตํ่า
กวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ จํานวน 85 โรงเรยีน  สําหรับปการศึกษา 2560 2560 มีโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
สูงกวาระดับประเทศ จํานวน 10 โรงเรียน  และตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ จํานวน 85 โรงเรียนเชนกัน ซึง่
จากผลการเปรียบเทียบท้ัง 2 ปการศึกษา  จํานวนโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 ยังคงมีจํานวนโรงเรียนท่ี
คะแนนเฉล่ียสูงและตํ่ากวาระดับประเทศ เทาเดิม  สวนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวนโรงเรียนท่ีมีผลคะแนน
เฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบจากปการศึกษา 2559 กับปการศึกษา 2560 จํานวน 9 โรงเรียน 
 

   จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ท่ีไดกลาวมา  สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช-พัทลุง) ในฐานะหนวยงานทางการศึกษาซึ่งมีหนาท่ีในการกํากับ 
ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไดเล็งเห็นความสําคัญของกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอ
ผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาดวยรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม  จึงจําเปนตองมี
การสรางรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน ท่ี
สามารถนําไปใชใหเกิดคุณคาอยางตอเนื่องและยั่งยืน ตอบสนอง นโยบายกระทรวงศึกษาธิการท่ีตองการใหโรงเรียนใน
สังกัด มีกระบวนการทํางานท่ีมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน ใหสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมท้ัง
นักเรียนไดเติบโตอยางมีคุณภาพ มีศักยภาพ  เปนทรัพยากรท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีชีวิตท่ีเปนสุข ดวยการสรางการมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและมีความรับผิดชอบในผลการ
ปฏิบัติงานรวมกันของผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชน  เพื่อใหเกิดภาพ
ความสําเร็จโรงเรียนแหงคุณภาพตอไป 
  

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสรางรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผล         
การปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒   
       2.2 เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรบัผิดชอบตอผล
การปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
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 3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ  
3.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จํานวน  ๙8 โรงเรียน 

3.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ท่ีมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ อยูในกลุมสีแดงท่ีมีคาเฉล่ียตองปรับปรุง
อยางเรงดวน จํานวน 5 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีสามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด          

4. การดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 

ประชุมคณะทํางาน 5 ครั้ง (7 วัน) 
ประชุมช้ีแจงผูบริหารโรงเรียน  20 โรงเรียน 

ประชุมช้ีแจงผูบริหารโรงเรียนกลุมเปาหมาย  5 โรงเรียน 

จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนกลุมเปาหมาย  5 โรงเรียน 

สรุปผลการเตรียมงาน/จัดทํารายงานการวิจัย 

มิ.ย.2561-มิ.ย.2562 
11 ก.ค.2561 
13 ก.ค.2561 

ก.ค.2561 
ก.ค.2561-มิ.ย.2562 

กลุมนโยบายและแผน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
กลุมนโยบายและแผน 
คณะวิจัยฯ 

5. งบประมาณ แผนงานวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางวิจัยบุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัยท้ัง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ  กิจกรรมหลักพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางวิจัยบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย งบดําเนินงาน  
จํานวน  175,000 บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน)  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

ประชุมคณะทํางาน 5 ครั้ง (7 วัน) 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 14มื้อX30บาทX12คน 
-คาอาหารกลางวัน 7มื้อX90บาทX12คน 
ประชุมชี้แจงผูบรหิารโรงเรียน  20 โรงเรียน คณะทํางาน 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2มื้อX30บาทX32คน 
-คาอาหารกลางวัน 1มื้อX90บาทX32คน 
ประชุมโรงเรียนกลุมเปาหมาย  5 โรง ๆ ละ 2 คน และคณะทํางาน 
จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 4มื้อX30บาทX22คน 
-คาอาหารกลางวัน 2มื้อX90บาทX22คน 
จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนกลุมเปาหมาย  5 โรง เปนคา
ดําเนินการประชุมผูเกี่ยวของ 2 ครั้ง และสรางแรงบันดาลใจในการ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
5 โรงเรียนX20,000 บาท 
สรุปผลการเตรียมงาน/จัดทํารายงานการวิจัย 
-คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงคณะทํางานติดตามการดําเนินงาน 
-คาพาหนะนําเสนอรายงานตอ สพฐ. 2 ครั้ง 
-คาพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/ท่ีพักคณะวิจัยจัดทําสรุปผล 2 ครั้ง 
-คาจางพิมพ/จัดทํารูปเลมรายงานการวิจัย 
คาวัสดุ 

 
 
 
 

 
5,040 
7,560 

 
1,920 
2,880 

 
 

2,640 
3,960 

 
 
 

100,000 
 

15,000 
10,000 
13,000 
5,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,000 

12,600 
 
 

4,800 
 
 

6,600 
 
 
 

100,000 
 
 
 

43,000 
 
 
 
 

8,000 
 รวม  167,000 8,000 175,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 
 
2 
 
3 

รอยละของผูมีสวนไดเสียมีความพึงพอใจ
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของ 
 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยฯ 

สอบถามความพึงพอใจกอนและ
หลังการดําเนินงานวิจัยฯ  
ตรวจสอบ/การลงนามขอตกลง
รวมพัฒนาสถานศึกษา 
สังเกต/สัมภาษณ/ติดตาม  

แบบสอบถาม 
 
บัญชีลงเวลา/
แบบMOU 
แบบบันทึก  

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ไดรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย 

กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน   
7.2 รูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

สามารถนําไปใชในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

                                                                                    
          ผูเสนอโครงการ 

  (นางมันทนา  รัตนะรัต) 
                            ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 
 
          ผูอนุมัติโครงการ 
      
 
 
       

 
        

 (นายสมบูรณ  เรอืงแกว) 

ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 



 

 

 

 

 
 

คําส่ังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ท่ี  166/2561 

เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบ 
ตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

----------------------------------    
          ดวยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ไดจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 (SOMBOON Model) เพื่อสรางรูปแบบและศึกษาผลของรูปแบบโครงการฯ นําไปพัฒนา        
การบริหารจัดการ และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ 

               สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงแตงแตงต้ังคณะทํางานโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาดวยกระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12  ดังนี้ 

               1. นายสมบูรณ เรืองแกว      ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12      ประธาน 
               2. นายภานวุัชร แกวลําหัด   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  รองประธาน 

               3. ดร.สุรพงศ เอื้อศิริพรฤทธิ์   ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม                  กรรมการ 

               4. ดร.สันติกร  รักสองหมื่น   ผูอํานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม          กรรมการ 
               5. ดร.สันติ  นาดี               ผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ               กรรมการ 
               6. นายสุธีรุจน  อุปถัมภ      ผูอํานวยการโรงเรียนเขาพังไกร           กรรมการ 
               7. นายการุณ  ชูชวย  ผูอํานวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม           กรรมการ 
               8. นายชาญณรงค  รัตนบุรี   ศึกษานิเทศก             กรรมการ 
               9. นางจิรา  ชูชวย              ศึกษานิเทศก             กรรมการ 
             10. นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ      ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพฒันา          กรรมการและเลขานุการ 
             11. นางมันทนา  รัตนะรัต      ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

               12. นางสาวกฤตพร เกื้อเพชร  นักวิเคราะหนโยบายและแผน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

             13. นางสาวอลิวรรณ สวางวงศ ลูกจาง         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

             ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
   

    ส่ัง ณ วันท่ี  26  มิถุนายน  พ.ศ.2561 
 
 
 
         (นายสมบูรณ  เรอืงแกว) 

ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 



ประวัติผูวิจัย 

 

1. นายสมบูรณ   เรืองแกว 

    วัน เดือน ปเกิด 6  กรกฎาคม  2506     

    ประวัติการศึกษา ปริญญาโท  สาขาการวดัผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

 พ.ศ.2535 

    สถานท่ีทํางาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   

 อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

2. นายภานุวัชร แกวลําหัด 

    วัน เดือน ปเกิด 5  กุมภาพันธ  2504 

    ประวัติการศึกษา ปริญญาโท  สาขาบรหิารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ.2536 

    สถานท่ีทํางาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   

 อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

3. นางมันทนา   รัตนะรัต 

    วัน เดือน ปเกิด 22  สิงหาคม  2511 

    ประวัติการศึกษา ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   พ.ศ.2551 

    สถานท่ีทํางาน กลุมนโยบายและแผน  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   

 อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

4. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ  

    วัน เดือน ปเกิด 1  เมษายน  2511 

    ประวัติการศึกษา ปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยทีางการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  

 พ.ศ.2537 

    สถานท่ีทํางาน โรงเรียนคีรีราษฎรพฒันา  อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน 

5. ดร.สันติ นาดี 

    วัน เดือน ปเกิด 7  เมษายน  2506 

    ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  พ.ศ.2555 

    สถานท่ีทํางาน  โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน 
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