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ภาคผนวก ก  

หนังสือขอความอนุเคราะห 

  



 121 



 122 

 
  



 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 

การมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

       สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 

คําชี้แจง 

1.  แบบสอบถามฉบับน้ีมุงที่จะศึกษา การมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ซึ่งมี       

6 ดาน คือ การเตรียมการ การวางแผน การปฏิบัติการตามแผน การตรวจสอบประเมินผล การจัดทํา

รายงานประจําป และ การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 

2.  คําตอบของทานไมมีผลกระทบตอตัวทานหรือหนาที่การงานของทานแตประการใด    

แตจะเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 

2 

3.  ผูตอบแบบสอบถามฉบับน้ี คือ ครูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนครูวิชาการ 

4.  แบบสอบถามฉบับน้ี แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1  คําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 

 ตอนที่ 2  คําถามเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 44 ขอ 

5.  ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหครั้งน้ี 

 

                                                        

(นายเชิดพงศ  ราชสมบัติ) 

นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

  



 125 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย      ลงใน  (    )  ที่เปนจรงิเกี่ยวกับตัวทานหนาขอความตอไปน้ี 
 

 สําหรับผูวิจัย 

สถานภาพของทาน                                                      1 - 3 

1. เพศ 

(    )  ชาย 

(    )  หญงิ 

 4 

2. อายุ                                                                                      

(    )   ตํ่ากวา  30  ป 

(    )   31 - 45  ป 

(    )   46  ปข้ึนไป 

 5 

3. วุฒิการศึกษา 

(    )   ปริญญาตร ี

(    )   สูงปริญญาตร ี

 6 

4. ประสบการณในการทํางาน 

(    )    ตํ่ากวา 5 ป 

(    )    5 - 10  ป 

(    )    มากกวา  10  ป 

 7 

5. ขนาดของโรงเรียนทีส่ังกัด                                                            

(    )    โรงเรียนขนาดเลก็ (มีนักเรียนจํานวนตํ่ากวา 120 คน) 

(    )    โรงเรียนขนาดกลางข้ึนไป (จํานวนนักเรียน 121 คนข้ึนไป) 

 8 

 

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับระดับการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาวาทานและครูผูสอนในสถานศึกษาของทานไดเขาไปมีสวนรวมในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของทานอยูในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย 

ลงในชองระดับของการมีสวนรวมขอละ 1 ชอง 

คานํ้าหนัก 5 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด โดยความคิดเห็นของทานไดรับ

การยอมรับใหเขียนเครื่องหมาย ลงในชอง “มากที่สุด” 

คานํ้าหนัก 4 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมาก โดยทานมีสวนในการเสนอความ

คิดเห็นพอสมควรใหเขียนเครื่องหมาย ลงในชอง “มาก” 
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คานํ้าหนัก 3 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมปานกลาง โดยทานทําตามฝายบริหาร 

และรวมการตัดสินใจตามที่ผูบริหารสถานศึกษาแนะนําให

เขียนเครื่องหมายลงในชอง “ปานกลาง” 

คานํ้าหนัก 2 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนอย โดยทานเปนเพียงฝายกระทําตาม

การตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ใหเขียนเครื่องหมาย   

ลงในชอง “นอย” 

คานํ้าหนัก 1 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนอยมาก โดยทานเปนเพียงทํางานฝายอื่น ๆ 

ในสถานศึกษาใหเขียนเครื่องหมาย ลงในชอง “นอยมาก” 
 

ตัวอยาง 

ขอ รายการ 
ระดับการมีสวนรวม 

สําหรับ 

ผูวิจัย 
มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอยมาก 

5 4 3 2 1 

0 มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐาน 

การศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพผูเรียน  

สถานศึกษาและทองถ่ิน 

 

 

 

 

    0 

 

00 มีสวนรวมในการวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกบั

สภาพปจจบุัน ปญหาและความตองการ

ในการพัฒนาสถานศึกษา 

    

 

  00 

 

คําอธิบายตัวอยาง 

            ขอ 0 แสดงวาผูตอบพิจารณาเห็นวาการมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาที่

เหมาะสมกับสภาพผูเรียน สถานศึกษาและทองถ่ินมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ ผูตอบไดเสนอ

ความคิดเห็นและเปนผูตัดสินใจไดเอง จึงทําเครื่องหมาย ลงในชอง “มากที่สุด” 

            ขอ 00 แสดงวาผูตอบพิจารณาเห็นวาการมีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพ

ปจจุบัน ปญหาและความตองการในการพัฒนาสถานศึกษามีสวนรวมอยูในระดับนอย คือ ผูตอบได

เสนอความคิดเห็นบาง จึงทําเครื่องหมาย ลงในชอง “นอย” 
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คําชี้แจง  โปรดอานขอความทุกขอโดยละเอียดแลวพิจารณาวาทานและครู - อาจารยในสถานศึกษา

ของทานมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของทานอยูในระดับใดตาม

สภาพที่แทจริง  โดยใชเกณฑตามคําช้ีแจง ตอนที่ 2 ประกอบการพิจารณาแลวทําเครื่องหมาย 

ลงในชองที่ทานเลือกตอบ 

 

ขอ 
การมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

ระดับการมีสวนรวม 
สําหรับ 

ผูวิจัย 
มากที่สดุ มาก  ปานกลาง นอย นอยมาก 

5 4 3 2 1 

การเตรียมการ       

1 มีสวนรวมในการประชุมรับทราบหลกัการ 

จุดประสงค เปาหมายของสถานศึกษา 

 

  

 

 

    9 

2 มีสวนรวมในการพฒันาความรูและทักษะใน

การทํางานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

   

  

   10 

3 มีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการหรือ  

คณะทํางานในการประกันคุณภาพการศึกษา 

      11 

4. มีสวนรวมในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน 

ขอมูลสารสนเทศ ซึง่เปนขอมลูพื้นฐานเกี่ยวกับ

โรงเรียน 

      12 

5 มีสวนรวมในการจัดระบบขอมลูสารสนเทศเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      13 

6 มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  

ที่เหมาะสมกบัสภาพผูเรียนสถานศึกษา 

 

  

 

 

    14 

 

7 มีสวนรวมในการกําหนดกรอบและแผนการประเมิน 

การสรางเครื่องมือประเมินและรวบรวมขอมลู 

      15 

การวางแผน       

8 มีสวนรวมในการวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับสภาพ

ปจจุบัน ปญหา และความตองการในการ

พัฒนาของสถานศึกษา 

      16 

9 มีสวนรวมในการกําหนดและจัดลําดับ ความ 

สําคัญของสภาพปญหา และความตองการ  

ของสถานศึกษา 

      17 
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ขอ 
การมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

ระดับการมีสวนรวม 
สําหรับ 

ผูวิจัย 
มากที่สดุ มาก  ปานกลาง นอย นอยมาก 

5 4 3 2 1 

10 มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ

เปาหมายและสภาพความสําเรจ็ของการพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

      18 

11 มีสวนรวมในการนําเปาหมายมากําหนด

โครงการหรือกจิกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  

พรอมกําหนดตัวบงช้ีความสําเรจ็ 

      19 

12 มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการดําเนินงาน       

ที่ครอบคลุมการพฒันาบุคลากร การบริหาร

จัดการ การจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผล 

      20 

13 มีสวนรวมในการกําหนดผูรับผิดชอบ และ

กําหนดเวลาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ตามแผนที่วางไว 

 

  

 

 

    21 

 

14 

 

 

มีสวนรวมในจัดแผนการจัดการเรียนรูตาม

หลักสูตร ทีส่อดคลองกบัแผนการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

      22 

15 มีสวนรวมในการจัดทําแผนการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

      23 

การดําเนินการตามแผน       

16 

 

มีสวนรวมกบัผูบริหารในการสรางความมั่นใจ 

เกี่ยวกับวิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจของ

สถานศึกษา 

      24 

17 มีสวนรวมในการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยาง

เปนระบบ และมีความตอเน่ือง  

      25 

18 มีสวนรวมในการนําโครงการ/กิจกรรมทีก่ําหนด

ไวในแผนไปดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย 

      26 

19 มีสวนรวมในการกําหนดบุคคลทีร่บัผิดชอบ 

และวิธีการดําเนินการ ตามแผนทีก่ําหนด 

      27 

20 มีสวนรวมในการติดตอประสานงาน เพื่อใหการ

ดําเนินงานตามแผนเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ 

      28 
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ขอ 
การมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

ระดับการมีสวนรวม 
สําหรับ 

ผูวิจัย 
มากที่สดุ มาก  ปานกลาง นอย นอยมาก 

5 4 3 2 1 

21 มีสวนรวมในการระดมทรัพยากร เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

      29 

22 มีสวนรวมในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 

เพื่อสนับสนุน การดําเนินงาน เชน เอกสาร  

สื่อ เทคโนโลยี รวบรวมขอมลู สารสนเทศ  

และอาคารสถานที ่

      30 

การตรวจสอบประเมินผล       

23 มีสวนรวมในการกําหนดกรอบการประเมิน      

ที่สอดคลองกบัแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      31 

24 มีสวนรวมในการจัดทําเครื่องมือการประเมินผล

อยางถูกตองเหมาะสม 

      32 

25 มีสวนรวมในการประเมินผลระหวางการ

ดําเนินงานเพือ่นําผลไปปรับปรงุการดําเนินงาน

ใหมีประสิทธิภาพ 

      33 

26 มีสวนรวมในการ นิเทศ ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      34 

27 มีสวนรวมในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      35 

28 มีสวนรวมในการวิเคราะหขอมลูการประเมนิผล

การดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

      36 

29 มีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินใหมี

ความสอดคลองกับสภาพบริบทของถานศึกษา 

      37 

30 มีสวนรวมในการตรวจสอบปรบัปรงุคุณภาพ

การประเมินผลอยางถูกตองเหมาะสม 

      38 

การจัดทํารายงานประจําป       

31 มีสวนรวมในการวางแผนการจัดทํารายงาน

คุณภาพการศึกษา โดยมีการแตงต้ังคณะทํางาน

จัดทํารายงานผลคุณภาพการศึกษาประจําป 

      39 
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ขอ 
การมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

ระดับการมีสวนรวม 
สําหรับ 

ผูวิจัย 
มากที่สดุ มาก  ปานกลาง นอย นอยมาก 

5 4 3 2 1 

32 มีสวนรวมในการรวบรวมผลการดําเนินงาน

และผลของการประเมินคุณภาพการศึกษา      

ของสถานศึกษา 

      40 

33 มีสวนรวมในการเขียนรายงานประจําปตาม

คําสั่งที่ไดรบัการแตงต้ัง 

      41 

34 มีสวนรวมในการวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน

ดานผูเรียน ดานกระบวนการ และดานปจจัย 

      42 

35 มีสวนรวมในการจัดทํารายงานคุณภาพ   

การศึกษาประจําป 

      43 

36 ครูมีสวนรวมในการตรวจสอบรายงานคุณภาพ

การศึกษาประจําป  

      44 

37 มีสวนรวมในการเผยแพรและเสนอหลักฐาน

ขอมูลผลการประเมินตอหนวยงานตนสงักัด

หนวยงานที่เกี่ยวของ  และสาธารณชน 

       45 

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน       

38 มีสวนรวมดําเนินการตรวจสอบและทบทวนผล

การดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

      46 

39 มีสวนรวมในการวิเคราะหจุดเดน - จุดดอยเพื่อ

นําผลไปพัฒนาการดําเนินงานใหมปีระสิทธิภาพ 

      47 

40 มีสวนรวมในการนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษามาจัดทําระบบสารสนเทศ 

      48 

41 มีสวนรวมในการปรับปรงุการดําเนินงานของครู

และบุคลากรในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

      49 

42 มีสวนรวมในการนําขอมลูจากรายงายคุณภาพ

การศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มาปรบัปรุงพฒันา 

การเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ของหลักสูตร 

      50 
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ขอ 
การมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

ระดับการมีสวนรวม 
สําหรับ 

ผูวิจัย 
มากที่สดุ มาก  ปานกลาง นอย นอยมาก 

5 4 3 2 1 

43 มีสวนรวมในการปรับปรงุ แกไข การปฏิบัติงาน 

ที่พบวา ไมเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

      51 

44 

 

มีสวนรวมในการปรับปรงุ พัฒนาและรักษา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง  

      52 
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การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
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ตารางการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

 

 

การมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

ประมาณคาความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 
ผล 

รวม 

คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

การเตรียมการ         

1.  มีสวนรวมในการประชุมรับทราบหลกัการ 

จุดประสงค เปาหมายของสถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

2.  มีสวนรวมในการพฒันาความรูและทักษะในการ

ทํางาน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

3.  มีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการหรือ  

คณะทํางานในการประกันคุณภาพการศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

4.  มีสวนรวมในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน 

ขอมูล สารสนเทศ ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกบั

โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

5.  มีสวนรวมในการจัดระบบขอมลูสารสนเทศเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

6.  มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา           

ที่เหมาะสมกบัสภาพผูเรียนของสถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

7.  มีสวนรวมในการกําหนดกรอบและแผนการประเมนิ 

การสรางเครื่องมือประเมินและรวบรวมขอมลู 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

การวางแผน         

8.  มีสวนรวมในการวิเคราะหขอมลู เกี่ยวกบัสภาพ

ปจจุบัน ปญหา และความตองการในการพฒันา

ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

9.  มีสวนรวมในการกําหนดและจัดลําดับ  

ความสําคัญของสภาพปญหา และความตองการ

ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

10. มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ

เปาหมายและสภาพความสําเรจ็ของการพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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การมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

ประมาณคาความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 
ผล 

รวม 

คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

11. มีสวนรวมในการนําเปาหมายมากําหนดโครงการ

หรือกิจกรรมเพือ่ใหบรรลเุปาหมาย พรอมกําหนด

ตัวบงช้ีความสําเรจ็ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

12. มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการดําเนินงาน            

ที่ครอบคลุมการพฒันาบุคลากร การบริหาร

จัดการ การจัดการเรียนรู  และการวัด

ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

13. มีสวนรวมในการกําหนดผูรบัผิดชอบ และ

กําหนดเวลาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ตามแผนที่วางไว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

14. มีสวนรวมในจัดแผนการจัดการเรียนรู ตาม

หลักสูตรที่สอดคลองกับแผนการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

15. มีสวนรวมในการจัดทําแผนการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

การดําเนินการตามแผน         

16. มีสวนรวมกับผูบรหิารในการสรางความมั่นใจ 

เกี่ยวกับวิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจของ

สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

17. มีสวนรวมในการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยาง

เปนระบบ และมีความตอเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

18. มีสวนรวมในการนําโครงการ/กจิกรรมที่กําหนด

ไวในแผนไปดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

19. มีสวนรวมในการกําหนดบุคคลทีร่ับผิดชอบ และ

วิธีการดําเนินการ ตามแผนที่กําหนด 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

20. มีสวนรวมในการติดตอประสานงาน เพื่อใหการ

ดําเนินงานตามแผนเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 



 135 

การมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

ประมาณคาความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 
ผล 

รวม 

คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

21. มีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

22. มีสวนรวมในการจัดสิง่อํานวยความสะดวก เพือ่

สนับสนุน การดําเนินงาน เชน เอกสาร สือ่ 

เทคโนโลยี รวบรวมขอมูล สารสนเทศ และ

อาคารสถานที ่

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

การตรวจสอบ และประเมินผล         

23. มีสวนรวมในการกําหนดกรอบการประเมิน            

ที่สอดคลองกบัแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

24. มีสวนรวมในการจัดทําเครื่องมือการประเมินผล

อยางถูกตองเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

25. มีสวนรวมในการประเมินผลระหวางการดําเนิน 

งานเพื่อนําผลไปปรับปรุงการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

26. มีสวนรวมในการ นิเทศ ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

27. มีสวนรวมในการเกบ็รวบรวมขอมลูจากผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

28. มีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูลการประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

29.มีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินใหมี

ความสอดคลองกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

30. มีสวนรวมในการตรวจสอบปรบัปรงุคุณภาพการ

ประเมินผลอยางถูกตองเหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

การจัดทํารายงานประจําป         

31. มีสวนรวมในการวางแผนการจัดทํารายงาน

คุณภาพการศึกษา โดยมีการแตงต้ังคณะทํางาน

จัดทํารายงานผลคุณภาพการศึกษาประจําป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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การมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

ประมาณคาความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 
ผล 

รวม 

คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

32. มีสวนรวมในการรวบรวมผลการดําเนินงานและ

ผลของการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

33. มีสวนรวมในการเขียนรายงานประจําปตาม

คําสั่งที่ไดรบัการแตงต้ัง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

34. มีสวนรวมในการวิเคราะหและสรปุผลการประเมิน 

ดานผูเรียนดานกระบวนการและดานปจจัย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

35. มีสวนรวมในการจัดทํารายงานคุณภาพ

การศึกษาประจําป 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

36. ครูมีสวนรวมในการตรวจสอบรายงานคุณภาพ

การศึกษาประจําป 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

37. มีสวนรวมในการเผยแพรและเสนอหลักฐาน

ขอมูลผลการประเมินตอหนวยงานตนสงักัด

หนวยงานที่เกี่ยวของ  และสาธารณชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

38. มีสวนรวมดําเนินการตรวจสอบและทบทวนผล

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

39. มีสวนรวมในการวิเคราะหจุดเดน - จุดดอยเพือ่

นําผลไปพัฒนาการดําเนินงานใหมปีระสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

40. มีสวนรวมในการนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษามาจัดทําระบบสารสนเทศ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

41. มีสวนรวมในการปรบัปรุงการดําเนินงานของครู

และบุคลากรในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

42. มีสวนรวมในการนําขอมูลจากรายงายคุณภาพ

การศึกษา คุณลกัษณะอันพงึประสงค ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน มาปรบัปรุงพฒันาการเรียนการ

สอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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การมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

ประมาณคาความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 
ผล 

รวม 

คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

43. มีสวนรวมในการปรบัปรุง แกไข การปฏิบัติงาน 

ที่พบวา ไมเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

44. มีสวนรวมในการปรบัปรุง พัฒนาและรักษา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให

มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอแบบสอบถาม 

จากตารางแสดงความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอแบบสอบถามในการหาประสิทธิภาพ 

พบวา จํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 44 ขอผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นในขอคําถามใชไดจํานวน 44 ขอ 
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ภาคผนวก ง  

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ 

 

1. ช่ือ - สกลุ  นายภิญู   มากมณี 

   ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานชองไมงาน 

   วุฒิการศึกษา            ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี   

 

2. ช่ือ - สกลุ  นายสัมพันธ   ทองจันทร 

   ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโกศาวาส 

   วุฒิการศึกษา            พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย  

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 

 

3. ช่ือ – สกุล  นายกฤษฎา   คะตะโต 

   ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนตาขุน 

   วุฒิการศึกษา            ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิาหารศึกษา  

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

4. ช่ือ - สกลุ  นายพิพัฒน   ราชสมบัติ 

   ตําแหนง  ครูชํานาญการพเิศษ วิชาเอกภาษาไทย 

   วุฒิการศึกษา            ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

5. ช่ือ - สกลุ  นางสาวเพญ็นภา   สังขสุวรรณ 

   ตําแหนง  ครูชํานาญการ 

   วุฒิการศึกษา            การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน 

   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ประวัตผิูทําการคนควาอิสระ 

 
ชื่อ - สกุล นายเชิดพงศ ราชสมบัติ 

 

วัน เดือน ปเกิด 14 กุมภาพันธ 2529 

 

สถานท่ีอยูปจจุบัน 49 หมู 6 ตําบลกะเปา อําเภอคีรรีัฐนิคม จังหวัดสรุาษฎรธานี 84180 

 

ประวัติการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสุราษฎรพทิยา 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 

  ระดับปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

ประสบการณการทํางาน พ.ศ. 2554 โรงเรียนอินทรธานีวิทยาคม อําเภอปากพนัง 

  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 พ.ศ. 2557 โรงเรียนบานพัฒนา 2 อําเภอบานตาขุน จังหวัดสรุาษฎรธานี 

  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี  

  เขต 2 

 

ตําแหนงหนาท่ี ครู 

 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนบานพัฒนา 2 อําเภอบานตาขุน จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 

 

โทรศัพท 089 - 7662716 

 

E-mail pong_icm@hotmail.com 

 


