
บทความประกอบการพิจารณาตัวบ่งช้ี 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. 

 
ศน.รัชภูมิ  สมสมัย 

www.sornorpoom.ob.tc 
 
 จากการท่ีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมิน สมศ. ของโรงเรียนบ้านอรุโณทัย เม่ือวันท่ี 4 - 5 
สิงหาคมท่ีผ่านมาแล้วนั้น ได้มีโอกาสสนทนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการประเมินและนั่งฟังการ
สรุปด้วยวาจาจากคณะกรรมการท้ังสี่ท่านในช่วงบ่ายของวันท่ี 5 นั้น ในประเด็นของตัวบ่งชี้ท้ัง 12 ตัวบ่งชี้         
ทําให้ผมมีความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องเพ่ือนครูเราและโรงเรียน
ต่างๆ ผมใคร่ขออธิบายและสรุปในประเด็นต่างๆ ตามท่ีผมเข้าใจ ดังนี้ 
 ตัวบ่งช้ีข้อท่ี 1 คณะกรรมการประเมินจะอิงจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีโรงเรียนส่งไป 
เพราะฉะนั้นหน้าท่ีของ สมศ. คือ ไปตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ SAR ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 
จะเน้นเรื่องการประเมินตามสภาพจริงของโรงเรียน โดยพยายามเก็บข้อมูลจากการสังเกต และสัมภาษณ์จาก 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องโดยเฉพาะจากนักเรียน มีการเดินสํารวจบริเวณรอบๆโรงเรียน เป็นต้น 
 ตัวบ่งช้ีข้อท่ี 2 คณะกรรมการประเ มินจะประเมินตามแบบประเ มินของ สมศ. ในเรื่ อง            
แบบประเมินลูกท่ีดีของพ่อแม่ (อยู่ในภาคผนวกคู่มือการประเมินของ สมศ.) และแบบประเมินผู้เรียนท่ีดีของ
โรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนอาจต้องดําเนินการสร้างข้ึนมาเอง เพราะในภาคผนวกคู่มือการประเมินของ สมศ.               
ไม่ปรากฏ และท่ีสําคัญประเด็นของการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ควรมีร่องรอยและหลักฐานท่ีแสดงถึงการ
กระทําดังกล่าวจริง 
 ตัวบ่งช้ีข้อท่ี 3 สําคัญมากๆในประเด็นของการอ่านหนังสือออก เพราะคณะกรรมการประเมินจะ
ตรวจสอบมาตรฐานนี้โดยการสอบอ่านนักเรียนตามห้องเรียนต่างๆ เพราะพ้ืนฐานของมาตรฐานนี้คือการอ่าน
หนังสือออก หากนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกแล้ว ก็ไม่สามารถไปแสวงหาความรู้ในเรื่องอ่ืนๆได้ โรงเรียนแต่ละ
โรงเรียนต้องระมัดระวังเรื่อง การอ่านหนังสือของนักเรียนเป็นสําคัญ หากนักเรียนอ่านไม่ออก ก็ต้องหาทาง
แก้ปัญหาให้นักเรียนอ่านออกให้ได้โดยเร็ว ผู้บริหารอาจประกาศเป็นวาระแห่งโรงเรียนเลยก็ได้ 
 ตัวบ่งช้ีข้อท่ี 4 ตัวบ่งชี้ข้อนี้จะสัมพันธ์มาจากตัวบ่งชี้ข้อท่ี 3 เพราะหากนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก
แล้ว ก็ไม่สามารถจะเกิดทักษะการคิดได้ และท่ีสําคัญหากนักเรียนอ่านหนังสือได้ โรงเรียนก็ควรมีเครื่องมือใน
การประเมินทักษะการคิดตามแนวหลักสูตรปี 51 ไว้ใช้ประเมินด้วย เพราะคณะกรรมการประเมินจะอิงข้อมูล
จากการประเมินทักษะการคิดของโรงเรียน หากโรงเรียนไม่มีเครื่องมือการประเมินทักษะการคิดนี้แล้ว อาจไม่
เป็นผลดีเท่าท่ีควร เพราะจะเกิดคําถามว่า คะแนนทักษะการคิดท่ีนักเรียนได้รับมาจากแห่งใด??? 
 ตัวบ่งช้ีข้อท่ี 5 เป็นการประเมินตามสภาพจริงของแท้ เป็นตัวเลขท่ีคํานวณมาเรียบร้อยแล้ว             
ใช้คะแนน O Net เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสามารถ 
download คะแนนส่วนนี้ได้จาก http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/index.php ซ่ึงหาก
โรงเรียนมีแนวโน้มจะไม่ผ่านการประเมินในข้อนี้ ทางคณะกรรมการประเมินบอกว่า แนวทางท่ีนําเสนอมี
มากมายหลายแนวทาง แต่แนวโน้มน่าจะออกมาในลักษณะของการติด “ร” ให้ กับโรงเรียนก่อน                     
หากผลสัมฤทธิ์ผ่านเม่ือไหร่ ก็จะประกาศรับรองคุณภาพเม่ือนั้น หากผลสัมฤทธิ์ยังไม่ผ่าน ก็จะติด ร ต่อไป
เรื่อยๆ แต่แนวทางนี้เป็นแค่แนวโน้มเฉยๆ ต้องรอประกาศอีกครั้งก่อน 
 
 



ตัวบ่งช้ีข้อท่ี 6 จะเ ก่ียวข้องกับบทบาทการสอนของครู เ ป็นสํา คัญ โดยจะมุ่งเน้นถึงเรื่ อง                   
การอบรมพัฒนาครู การตรวจสอบคุณภาพของแผนการสอน วิธีการสอนของครู และเครื่องมือท่ีใช้วัดและ
ประเมินผล เพ่ือดูว่าก่อนนําไปใช้สอนจริงนั้น ได้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด 
หรือว่า สร้างเสร็จก็เอาไปสอนเลย ซ่ึงไม่น่าจะถูกต้องเท่าไหร่นัก 

นอกจากนั้นกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนต้องมีพ้ืนฐานมาจากหลักสูตรสถานศึกษา               
หากโรงเรียนใดหลักสูตรสถานศึกษายังไม่สมบูรณ์ต้องรีบดําเนินการในส่วนนี้ก่อนเป็นสําคัญ    เริ่มต้ังแต่การ
วิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับผู้เรียน บรรยากาศของ
ห้องเรียน กระบวนการวัดและประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร ของกลุ่มสาระหรือไม่ อย่างไร           
(มีความสอดคล้องกับ K A P มากน้อยเพียงใด) มีแนวทางการพัฒนา แก้ไข และส่งเสริมนักเรียนอย่างไร             
ปิดท้ายไปในเรื่องของการทําวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงหากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็อาจเดินไปตามชั้นเรียนถามเป็น
รายบุคคล หากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เดินไปตามห้องคงไม่มีเวลา ก็อาจเรียกสัมภาษณ์เป็นกลุ่มย่อยตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เป็นต้น 

ตัวบ่งช้ีข้อท่ี 7 ตัวบ่งชี้ข้อนี้จะเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารท้ัง 4 ฝ่ายงาน ด้านวิชาการ  
ประกอบด้วยภาระหน้าท่ี 17 ข้อ ด้านงบประมาณ ประกอบด้วยภาระหน้าท่ี 22 ข้อ ด้านการบริหารงานบุคคล  
ประกอบด้วยภาระหน้าท่ี 20 ข้อ ด้านการบริหารท่ัวไป ประกอบด้วยภาระหน้าท่ี 22 ข้อ ซ่ึงท้ัง 4 ฝ่ายงานนั้น
ควรมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือแนวดําเนินการในแต่ละฝ่ายงาน 
นอกจากนั้นยังมีบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยสังเกตการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เช่น 
กระบวนการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาถูกต้องไหม สามารถปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับโรงเรียนได้มากน้อยเพียงใด 
มีการจดบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ2 ครั้ง และให้ผู้บริหาร
สถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่งภายใน15 วัน นับแต่วันท่ีมีการประชุม 
เป็นต้น  ส่วนเรื่องอ่ืนๆของตัวบ่งชี้ข้อนี้คือเรื่องของภูมิทัศน์ของโรงเรียน โดยดูสามประเด็นคือ สะอาด 
สวยงาม และปลอดภัย  

ตัวบ่งช้ีข้อท่ี 8 จะเก่ียวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงมีท้ังหมด 8 ข้อดังนี้              
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร/ตํารา วิธีการเรียน
การสอน สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการศึกษา) 2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4. ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6. จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  7. จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน  และ 8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ถ้าโรงเรียนสามารถ
ดําเนินการครบท้ัง 8 ข้ันตอนนี้ ตัวบ่งชี้ข้อนี้ก็ไม่มีปัญหา เพราะตัวบ่งชี้ข้อท่ี 8 จะเป็นพ้ืนฐานของตัวบ่งชี้ทุกข้อ 
คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ควรเป็นบุคคลท่ีเข้าใจงานประกันคุณภาพภายในเป็น
อย่างดีและสามารถประสานความร่วมมือกับคณะครูในโรงเรียนได้อย่างดีเยี่ยม 

ส่วนตัวบ่งชี้ข้อท่ี 9 – 12 จะเก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม ซ่ึงไม่เหมือนกับ
การประเมินรอบสองท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ีด้านอัตลักษณ์ หมายถึง อะไรก็ได้ท่ีสามารถตอบสนอง ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของแต่
ละโรงเรียน ซ่ึงกระทําออกมาในรูปของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ โดยผู้ประเมินจะดูในประเด็นของ
กระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน โดยเฉพาะในเรื่องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตาม
โครงการของคณะครูในโรงเรียน เช่น ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน ก. คือ นักเรียนมีทักษะกีฬาเป็น
เลิศ ครูสมชายจึงคิดโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาแก่นักเรียน (สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ) เม่ือ



ดําเนินงานตามโครงการไปได้ระยะหนึ่งแล้วพบว่า ครูในโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานตามโครงการของครูสมชายเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป็นต้น ตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นคือตัวบ่งชี้ด้านอัตลักษณ์ ดูการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามโครงการ 
 ตัวบ่งช้ีด้านเอกลักษณ์ หมายถึง ลักษณะท่ีติดตัวนักเรียน เม่ือนักเรียนจบจากโรงเรียนนั้นๆแล้ว          
เป็นลักษณะท่ีเด่น ไม่เหมือนใคร เช่น ใน สพป.ชม.3 ถ้านึกถึงเรื่อง ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ต้องนึกถึง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) ถ้านึกถึงเรื่อง ความเป็นจีน จะนึกถึง โรงเรียนบ้านอรุโณทัย หรือโรงเรียน
บ้านใหม่หนองบัว เป็นต้น เพราะฉะนั้นแต่ละโรงเรียนควรยึดนักเรียนหรือบริบทของชุมชนเป็นท่ีต้ังในการ
กําหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนข้ึนมา  แล้วจึงทําโครงการหรือกิจกรรมข้ึนมารองรับเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม ให้
เอกลักษณ์ดังกล่าวเป็นท่ีประจักษ์ชัดแก่ชุมชน เช่น ผู้ปกครองยอมรับ โรงเรียนอ่ืนๆกล่าวถึง หรือได้รับรางวัล
ในระดับต่างๆ เป็นต้น เช่นกันจะพิจารณาจากครูในโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ตามโครงการ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ซ่ึงท้ังอัตลักษณ์และเอกลักษณ์นั้น อาจเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ หรือคนละเรื่องกันก็ได้ ข้ึนกับบริบทของ
แต่ละโรงเรียน แต่จุดท่ีเหมือนกันคือท้ังอัตลักษณ์และเอกลักษณ์นั้นต้องมีโครงการรองรับ โดยท่ีโครงการนั้น
ต้องมีกระบวนการการ P D C A เป็นสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะข้ันตอน A 
 ตัวบ่งช้ีด้านการดําเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา หมายถึง แนวทางการ
แก้ปัญหาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน     โดยปัญหาอันดับ 1 ท่ีโรงเรียนต้องดําเนินการแก้ไขคือ ข้อควร
แก้ไขจากการประเมินรอบสอง ส่วนปัญหารองๆไปเกิดจากการระดมความคิดของคณะครูและชุมชนว่าในและ
นอกโรงเรียนเรานั้น มีปัญหาอะไรบ้าง แล้วช่วยกันลําดับความสําคัญ แก้ปัญหาโดยทําโครงการรองรับ               
ยึดศักยภาพของโรงเรียนเราด้วย ว่าปัญหาใดบ้างท่ีเราสามารถแก้ไขได้ โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหา ท่ีสําคัญผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 50 มีส่วนร่วมในโครงการท่ี
โรงเรียนดําเนินการ และท่ีเหมือนเดิมคือ ต้องมี P D C A อีกเช่นเคย 

ตัวบ่งช้ีด้านการยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
ให้ไปสู่มาตรฐานได้อย่างไร โดยดูจากข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสองอีกเช่นกัน หากผลการประเมินรอบ
สองให้ข้อเสนอแนะมาประการใด ตลอดระยะเวลาห้าปีท่ีผ่านมา โรงเรียนดําเนินการอย่างไรบ้าง และผลท่ีได้
จากการดําเนินงานสามารถประสบผลสําเร็จได้มากน้อยเพียงใด ซ่ึงตามเกณฑ์การประเมินได้กล่าวไว้ว่า “มีผล
การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการดําเนินงานประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80” 
 ซ่ึงคําอธิบายของผมท้ังหมดนั้น เกิดจากการสรุปความรู้จากการสอบถามและการนั่งฟังเป็นสําคัญ  
อาจทําให้เนื้อหาในบางประเด็นคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง หากท่านใดมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 
ผมยินดีน้อมรับฟังเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน  แต่เนื้อหาท้ังหมดนี้โรงเรียนต่างๆควรเริ่ม
ดําเนินการไว้แต่เนิ่นๆ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินท้ังภายในและภายนอก จุดสําคัญของการ
ดําเนินงานในมุมมองของผมคือ การมีความสามัคคีของบุคลากรในโรงเรียนเป็นท่ีต้ัง เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่าย ต้องยอมรับข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นจากเพ่ือนร่วมงาน ท้ายนี้หากมีข้อเสนอแนะประการใด ท่ีทําให้
ความรู้ของผมชัดเจนมากยิ่งข้ึน ผมยินดีน้อมรับฟังและปฏิบัติตามครับ 
 

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
ศน.รัชภูมิ  สมสมัย 

เรียบเรียง ณ บ้านพักครูโรงเรียนบ้านหนองเขียว 
เวลา 21.00 น ในคืนวันอาทิตย์ท่ี 8 สิงหาคม 2554 


