
การสงัเคราะห์ผลการประเมินภายนอกรอบสามของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินไม่ได้
รับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ศึกษานิเทศก์  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 

สงักดั  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 

 

บทน ำ 

การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย    จิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข  โดยจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้ง  มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ 
วฒันธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย   และความรู้อนัเป็นสากล  
ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู้จกั
พ่ึงตนเอง  มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  เป็นความมุ่งหมายของ
การจดัการศกึษาตามพระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี 
2)  พ.ศ.  2545  (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2553 : 1) 

การพฒันาคุณภาพการศึกษา  สถานศกึษาตอ้งจดัใหม้ีระบบการประกนัคุณภาพภายในเป็น
กลไกส าคญัในการบริหารจดัการคุณภาพการศกึษาโดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายและจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงจะตอ้งปรับปรุงเป้าหมายคุณภาพการศกึษาและการ
จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ียดึสภาพปัญหา  ความตอ้งการจ าเป็น และใหค้วามส าคญักบั
การใชข้อ้มูลสารสนเทศจากผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษาโดยยดึหลกัการ  
การใชข้อ้มูลอยา่งชาญฉลาด  (Data Wise Improvement Process)  การจดัการความรู้  (Knowledge 
Management) และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  (Networking)  เพื่อน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์สูงสุด  (Evaluation Utilization) (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2554 : 4) 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2558 : 3)  ไดติ้ดตามการน าผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาในสงักดั  โดยศกึษาวิจยั พบว่า  
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)        ไดแ้จง้ผลการประเมินให้



สถานศึกษาและส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบโดยตรง    สถานศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
การศึกษา     จะไดรั้บทราบผลการประเมินท่ีสะทอ้นจุดเด่นและจุดท่ีควรพฒันาไปจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพใหดี้ยิง่ข้ึน ส่วนสถานศึกษาท่ีไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศกึษาจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข
คุณภาพการศกึษา โดยจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิ
ส่งหน่วยงานตน้สงักดัและส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  30  วนั   
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการประเมินคร้ังแรก    หน่วยงานตน้สงักดัมีหนา้ท่ีสนบัสนุนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาในการน าผลการประเมนิไปพฒันาสถานศกึษา  นอกจากน้ีพบว่า ปัจจยัสาเหตุส าคญั
ท่ีสถานศกึษายงัไม่มีการน าผลประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศกึษา  สืบเน่ืองมาจาก   
สถานศึกษาไม่รู้แนวทางในการน าผลการประเมินไปใช ้  และพบว่าส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขาด
การก ากบั ติดตาม การน าผลการประเมนิภายนอกไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  
ในสงักดั  

การสงัเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
ไม่ไดรั้บรองมาตรฐานการศกึษาของ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3  ในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าผลการสงัเคราะห์การประเมินคุณภาพภายนอกไปใชป้ระโยชน์
ส าหรับการนิเทศ ติดตาม  และก ากบัการปรับปรุงแกไ้ขพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑแ์ละ   
วิธีการประกนัคุณภาพการศกึษา  พ.ศ.  2553  ขอ้ 40  ท่ีระบุไวว้า่  สถานศกึษาตอ้งแกไ้ขปรับปรุง
คุณภาพการศกึษาโดยจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาและด าเนินการตามแผนเพื่อขอรับการประเมนิ
ใหม่ภายในสองปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการประเมินคร้ังแรก  (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  2554 : 14 - 15)     ดงันั้นการสงัเคราะห์ผลการประเมินภายนอกรอบสามของสถานศึกษา
ท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐานการศึกษาในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 3  จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการยกระดบัคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมของส านกังานเขตพ้ืนท่ี
ใหสู้งข้ึนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวิจยั 

1.  เพ่ือสงัเคราะห์ระดบัคุณภาพรายตวับ่งช้ีของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอก
รอบสามไม่ไดรั้บรองมาตรฐานการศึกษา   



2.  เพื่อสงัเคราะห์แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมนิ
ภายนอกรอบสามไมไ่ดรั้บรองมาตรฐานการศกึษา  ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน  
สงักดัส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา 
 
ประโยชน์ของกำรวจิยั 
 

1.  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  ใชเ้ป็นขอ้มูล
ส าหรับขบัเคล่ือนการบริหารจดัการคุณภาพการศกึษาใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

2.  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  ใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับวางแผนนิเทศการจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษาตามกฎทรวงว่าดว้ย ระบบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  
2553  ขอ้ 40  ส าหรับสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกไม่ไดรั้บรองมาตรฐานการศกึษา 
 

ขอบเขตกำรวจิยั 

1.  ด้ำนประชำกร   

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  คือ  สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมนิภายนอกรอบสามไม่ไดรั้บรอง
มาตรฐานการศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3   จ  านวน  
100  โรง 

2.  ด้ำนเน้ือหำ 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการสงัเคราะห์ผลการประเมินภายนอกรอบสามของสถานศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินไม่ไดรั้บรองมาตรฐานการศึกษาคือ ผลการประเมินรายตวับ่งช้ี  จ  านวน  12  ตวับ่งช้ี   ซ่ึง
เป็นตวับ่งช้ีท่ีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)       ใช้
ประเมินภายนอกรอบสามระหว่างปีงบประมาณ  2554  -  2558   

3.  ด้ำนเวลำด ำเนนิกำร 

การสงัเคราะห์ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐานการศกึษา  
เป็นการสงัเคราะห์ผลการประเมินภายนอกรอบสามระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 - 2558 

 



นิยำมศัพท์เฉพำะ 

          การสงัเคราะห์  หมายถึง  การหลอมรวมผลประเมินภายนอกรอบสามของสถานศึกษาท่ีมีผล
การประเมินไม่ไดรั้บรองมาตรฐานการศกึษา   ใหไ้ดข้อ้สรุปใหม่ท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างไปจาก
เดิม  โดยจดักระท าใหเ้ป็นระบบสารสนเทศเพ่ือใชข้บัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหสู้งข้ึน 
          ขอ้เสนอแนะส าคญั  หมายถึง  ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันารายตวับ่งช้ีท่ีคณะกรรมการประเมิน
สงักดัส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา ไดจ้ดัท าเป็นขอ้เสนอแนะสถานศกึษา  
เพื่อน าไปพฒันาคุณภาพการศึกษารายตวับ่งช้ี  ส าหรับงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะเพื่อ
การพฒันาท่ีมีความถ่ีสูงสุดเป็นขอ้เสนอแนะส าคญั        เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการขบัเคล่ือนคุณภาพ
การศึกษาใหสู้งข้ึนต่อไป 

 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

1.  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสงัเคราะห์ผลการประเมินภายนอกรอบสามของสถานศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินไม่ไดรั้บรองมาตรฐานในคร้ังน้ีเป็นแบบตารางบนัทึกขอ้มูลความถ่ี     ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ
เพื่อสงัเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

     1.1  ระดบัคุณภาพรายตวับ่งช้ีจากการประเมินภายนอกรอบสามของสถานศึกษาท่ีมีผล
การประเมินไมไ่ดรั้บรองมาตรฐานการศกึษา   

     1.2  แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกรอบ
สามไมไ่ดรั้บรองมาตรฐานการศึกษา       ตามขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการประเมิน  สงักดัส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

2.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล   

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  มีขั้นตอนดงัน้ี 
2.1  เก็บขอ้มูลจากรายงานผลการประเมินภายนอกรอบสามของสถานศึกษาท่ีมีผลการ

ประเมินไม่ไดรั้บรองมาตรฐานการศึกษา  จ านวน  100  โรง 
2.2  บนัทึกขอ้มูลลงในแบบสงัเคราะห์เอกสาร     

3.  กำรสังเครำะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัน าขอ้มูลจากแบบเก็บขอ้มูลมาสงัเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 



สรุปผลกำรวจิยั 

1.  ผลการประเมินภายนอกรอบสามของสถานศึกษาท่ีไมไ่ดรั้บรองมาตรฐานการศกึษา  
(จ  านวน 100  โรง)  จ าแนกเป็นรายตวับ่งช้ี  เสนอในรูปแบบตารางดงัน้ี 

 
ตวับ่งช้ี 

ท่ี 

ระดบัคุณภาพ  
รวม 

 
 
 
 

ดีมาก ดี พอใช ้ ตอ้งปรับปรุง ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

จ า
นว

นโ
รง

 

ร้อ
ยล
ะ 

จ า
นว

นโ
รง

 

ร้อ
ยล
ะ 

จ า
นว

นโ
รง

 

ร้อ
ยล
ะ 

จ า
นว

นโ
รง

 

ร้อ
ยล
ะ 

จ า
นว

นโ
รง

 

ร้อ
ยล
ะ 

1 84 84.00 14 14.00 2 2.00 - - - - 100 

2 82 82.00 17 17.00 1 1.00 - - - - 100 
3 20 20.00 74 74.00 6 6.00 - - - - 100 
4 13 13.00 82 82.00 4 4.00 1 1.00 - - 100 
5 - - 1 1.01 9 9.09 73 73.74 16 16.16 99 
6 19 19.00 54 54.00 18 18.00 5 5.00 4 4.00 100 
7 41 41.00 47 47.00 9 9.00 1 1.00 2 2.00 100 
8 49 49.00 15 15.00 29 29.00 2 2.00 5 5.00 100 
9 74 74.00 22 22.00 3 3.00 - - 1 1.00 100 
10 75 75.00 22 22.00 2 2.00 - - 1 1.00 100 
11 75 75.00 21 21.00 2 2.00 - - 2 2.00 100 
12 55 55.00 37 37.00 4 4.00 2 2.00 2 2.00 100 

  หมายเหตุ  ตวับ่งช้ีท่ี  5  ไม่มีการสอบ O – NET  จ านวน  1  โรง 

สรุปไดว้่า  จ  านวนตวับ่งช้ีท่ีมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมากสูงสุดคือ  ตวับ่งช้ีท่ี  1   คิดเป็น
ร้อยละ 84.00  ตวับ่งช้ีท่ีมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดีสูงสุดคือ  ตวับ่งช้ีท่ี 4  จ านวน  82  โรง คิดเป็น
ร้อยละ  82.00  ตวับ่งช้ีท่ีมีคุณภาพอยูใ่นระดบัพอใชสู้งสุดคือ ตวับ่งช้ีท่ี  8  จ านวน  29  โรง  คิดเป็น
ร้อยละ  29.00  ตวับ่งช้ีท่ีมีคุณภาพอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุงสูงสุดคือ  ตวับ่งช้ีท่ี 5  จ านวน  73   โรง  



คิดเป็นร้อยละ 73.74  และตวับ่งช้ีท่ีมีคุณภาพอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุงเร่งด่วนสูงสุดคือ    ตวับ่งช้ีท่ี  
5  จ านวน  16  โรง  คิดเป็นร้อยละ  16.16       

2.  แนวทางพฒันาคุณภาพของตวับ่งช้ีท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน มีขอ้เสนอแนะ
ส าคญัเพื่อพฒันา  จ  านวน  8   ตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 
                   2.1  ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ  
การสอนซ่อมเสริมตามศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล      
                   2.2  ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ  ควรมกีารประเมินแบบวดั  แบบทดสอบ  แผนการจดัการเรียนรู้  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้  แลว้น าผลการประเมินใชพ้ฒันาครูอยา่งเป็นระบบ   
                   2.3  ตวับ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษา  ขอ้เสนอแนะ  
ส าคญัเพื่อพฒันาคือ  ผูบ้ริหารควรใชแ้ผนพฒันาการจดัการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปีเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา     
                   2.4  ตวับ่งช้ีท่ี 8  พฒันาการของประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและตน้สงักดั 
ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ ควรจดัท าเคร่ืองมือประเมนิคุณภาพภายในใหม้ีคุณภาพครอบคลุม  
ทุกมาตรฐานการศึกษาและตวัช้ีวดั      
                   2.5  ตวับ่งช้ีท่ี 9  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ   และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งถานศึกษา  ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ การก าหนด อตัลกัษณ์ของ
สถานศกึษา โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญา  ปณิธาน 
วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ      
                   2.6  ตวับ่งช้ีท่ี 10    ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
สถานศกึษา  ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ  การก าหนดเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา โดยยดึหลกัการ
มีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนเก่ียวทุกฝ่าย   ใหต้รงกบัจุดเด่นหรือจุดเนน้ของสถานศึกษา  และไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                   2.7  ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา                 
ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ  ก  าหนดโครงการพิเศษใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา    
                   2.8  ตวับ่งช้ีท่ี 12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน  
และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา     ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อ
พฒันาคือ  การก าหนดมาตรการยกมาตรฐาน  โดยพจิารณาขอ้เสนอแนะจากผลการประเมนิ  คุณภาพ
ภายนอกรอบสองและผลการประเมินภายในสถานศึกษาสองปีการศึกษายอ้นหลงั      



3.  แนวทางพฒันาคุณภาพของตวับ่งช้ีท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุง    มีขอ้เสนอแนะ
ส าคญัเพื่อพฒันา  จ  านวน  6  ตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 
                   3.1 ตวับ่งช้ีท่ี 4  ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ ผูเ้รียนควรได ้
รับการฝึกทกัษะดา้นการคิด  การสรุปความและการตั้งค  าถามจากเร่ืองท่ีศึกษาคน้ควา้   
                   3.2 ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ 
การสอนซ่อมเสริมตามศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
                   3.3 ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ ควรมกีารประเมินแบบวดั  แบบทดสอบ  แผนการจดัการเรียนรู้  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยน าผลการประเมินไปใชพ้ฒันาอยา่งเป็นระบบ 
                   3.4  ตวับ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษา  
ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ ควรจดัท าคู่มือการบริหารงานใหค้รบทั้ง  4  งาน  ไดแ้ก่ คู่มือ   
การบริหาร งานวิชาการ  การบริหารงานบุคลากร  การบริหารงานงบประมาณ  และการบริหารงาน
ทัว่ไป 
                   3.5  ตวับ่งช้ีท่ี 8  พฒันาการของประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและตน้สงักดั 
ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ ควรจดัท าคู่มือการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมีการ
นิเทศ  ติดตาม การด าเนินงานตามคู่มืออยา่งต่อเน่ือง    
                   3.6  ตวับ่งช้ีท่ี 12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  
และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อ
พฒันาคือ  สถานศึกษาตอ้งจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปีเพื่อ
ก  าหนดแนวทางพฒันาสถานศกึษาตามกลุ่มสถานศึกษายกระดบัมาตรฐานการศกึษา   โดยใช้
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินเป็นทิศทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

4.  แนวทางพฒันาคุณภาพของตวับ่งช้ีท่ีมีระดบัคุณภาพพอใช ้ มีขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อ
พฒันา  จ  านวน  12  ตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 
                   4.1  ตวับ่งช้ีท่ี 1  ผูเ้รียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดี  ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ 
ควรจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นสุนทรียภาพเพ่ิมมากข้ึน อาทิ  กิจกรรมเก่ียวกบั  ศิลปะ  ดนตรีนาฏศิลป์  
และกีฬา 
                   4.2  ตวับ่งช้ีท่ี 2  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ขอ้เสนอแนะ
ส าคญัเพื่อพฒันาคือ  การส่งเสริมใหน้กัเรียนจดัท าสมุดบนัทึกความดีและเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่   
โดยการฝึกนกัเรียนใหช่้วยเหลืองานบา้น 



                   4.3  ตวับ่งช้ีท่ี 3  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อ
พฒันาคือ  การจดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีนิสยัใฝ่เรียนรู้ อาทิ   กิจกรรมสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต  
กิจกรรมหอ้งสมุดมีชีวิต   การศกึษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    การประกวด
ยอดนกัอ่านและการตอบปัญหาทางวิชาการ 
                   4.4  ตวับ่งช้ีท่ี 4  ผูเ้รียนคิดเป็นท าเป็น ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ  การจดักิจกรรม  
ส่งเสริมทกัษะดา้นการคิดโดยใชว้ิธีการสร้างค าถามใหน้กัเรียนสะทอ้นคิด     
                   4.5  ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ  
การสอนซ่อมเสริม     
                   4.6  ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ  ควรมกีารประเมินแบบวดั  แบบทดสอบ  แผนการจดัการเรียนรู้
ของครูอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  1  คร้ัง   
                   4.7  ตวับ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 
ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรใชก้ระบวนการบริหารคุณภาพ (PDCA)  
ในการบริหารจดัการคุณภาพใหค้รบวงจร 
                   4.8  ตวับ่งช้ีท่ี 8   พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สงักดั  
ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ  ควรพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในใหเ้ป็นไปตามแนวทาง
ของกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศกึษา  พ.ศ.  2553 
                   4.9  ตวับ่งช้ีท่ี 9  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา  ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ    ก  าหนดอตัลกัษณ์ให้
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์  ปรัชญาหรือปณิธานของสถานศึกษา  โดยเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัของครู  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                   4.10  ตวับ่งช้ีท่ี 10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์
ของสถานศึกษา ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ การก าหนดทิศทางพฒันาคุณภาพในแผนปฏิบติั
การประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัจุดเนน้หรือจุดเด่นอยา่งชดัเจน 
                   4.11  ตวับ่งช้ีท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศกึษา  
ขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคือ   การก าหนดโครงการพิเศษท่ีสามารถแกปั้ญหาหรือสนองความ
ตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษาและชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรมและมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
                   4.12  ตวับ่งช้ีท่ี 12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ขอ้เสนอแนะ



ส าคญัเพื่อพฒันาคือ  ควรจดัท าพนัธะสญัญากบัตน้สงักดัในการพฒันาผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 
 

อภปิรำยผล 

           ผลการสงัเคราะห์ ผลการประเมินภายนอกรอบสามของสถานศึกษาท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน
การศึกษา ช้ีใหเ้ห็นว่า   สถานศึกษาท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐานการศกึษามีสาเหตุมาจากตวับ่งช้ีท่ี  5  
คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน มคุีณภาพอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุงและตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  
จ  านวน  89  โรง  ตวับ่งช้ีท่ี 6  คือ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 
จ  านวน  9  โรง  ตวับ่งช้ีท่ี 8  คือ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและตน้
สงักดั  จ  านวน  7  โรง  ตวับ่งช้ีท่ี 12  คือ  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศกึษา  จ  านวน  4
โรง  ตวับ่งช้ีท่ี 7  คือ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา จ  านวน 3 โรง  
ตวับ่งช้ีท่ี 11  คือ  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  จ  านวน  2  
โรง  ตวับ่งช้ีท่ี 4  คือ  ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น  จ  านวน  1 โรง  ตวับ่งช้ีท่ี 9  คือ  ผลการพฒันาใหบ้รรลุ
ตามปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา จ  านวน 1 โรง และ 
ตวับ่งช้ีท่ี 10  คือ  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา  
จ  านวน 1 โรง  ผลจากการสงัเคราะห์จึงมีประโยชน์อยา่งยิง่ต่อส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน าไปใช้
เป็นขอ้มูลส าหรับขบัเคล่ือนส่งเสริมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมีผล
การประเมินภายนอกไม่ไดรั้บรองมาตรฐานการศึกษา โดยใชข้อ้เสนอแนะส าคญัเพื่อพฒันาคุณภาพ
ของคณะกรรมการประเมนิภายนอกก าหนดเป็นทิศทางในการยกระดบัคุณภาพรายตวับ่งช้ีใหสู้งข้ึน
โดยก าหนดเป้าหมายคุณภาพอยูใ่นระดบัดีหรือดีมากเพ่ือขอรับการประเมินซ ้าต่อไป     

ข้อเสนอแนะ 

1.  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ควรน าผลการสงัเคราะห์  
ขอ้เสนอแนะการพฒันาคุณภาพรายตวับ่งช้ีท่ีส าคญัไปก าหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางการพฒันา
คุณภาพในมาตรฐานการศึกษาท่ีมคุีณภาพการศกึษาอยู่ในระดบัตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  ตอ้งปรับปรุง
และพอใชใ้หมี้คุณภาพสูงข้ึนอยูใ่นระดบัดีหรือดีมาก โดยส่งเสริมใหมี้การนิเทศ  ติดตามและประเมิน 
ด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาท่ีมีผลไม่ไดรั้บรองมาตรฐานการศกึษารอบสาม
อยา่งต่อเน่ืองในระยะ  2  ปีการศกึษา   



2.  สถานศึกษาควรน าผลการสงัเคราะห์ ขอ้เสนอแนะการพฒันาคุณภาพรายตวับ่งช้ีท่ีส าคญั
ไปก าหนดทิศทางพฒันาคุณภาพในการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา   ตามกฎกระทรวงว่าดว้ย ระบบ  
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศกึษา  พ.ศ.  2553  หมวด  3  ขอ้ 40 โดยการแกไ้ข  ปรับปรุง    
คุณภาพรายตวับ่งช้ี     ท่ีมผีลการประเมินคุณภาพอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุงเร่งด่วนหรือตอ้งปรับปรุง
หรือพอใช ้โดยยกระดบัคุณภาพใหสู้งข้ึนอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปและควรก าหนดกรอบระยะเวลาแกไ้ข
ปรับปรุงคุณภาพไม่เกิน  2  ปีการศึกษาต่อเน่ือง 

3.  กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจดัการศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3    ควรน าผลการสงัเคราะห์ขอ้เสนอแนะการพฒันาคุณภาพราย
ตวับ่งช้ีท่ีส าคญั  ไปใชนิ้เทศเพื่อส่งเสริมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการยกระดบัคุณภาพใหสู้งข้ึนไดม้าตรฐานการศึกษาและไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากการประเมินซ ้า  
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