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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

การศึกษาวิจยัครั้งนี้เปนการศึกษาสภาพการดําเนนิงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาชลบุรี  เขต  3  ผูวิจยัไดนําเสนอ

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ  ดังนี ้

2.1  เอกสารทีเ่กี่ยวของ 

2.1.1  สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

2.1.2  การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

2.1.3  การประกันคุณภาพการศึกษา 

1)  การประกนัคุณภาพในพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542                               

และที่แกไขเพิม่เติม  (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 

2)  การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามประกาศกระทรวง  เร่ือง  

ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษา   

ขั้นพืน้ฐาน 

3)  แนวคิดและหลักการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4)  ความสัมพนัธระหวางแนวคิดระบบประกันคุณภาพกับแนวคิด           

ตามหลกัการบริหาร 

5)  บทบาทหนาที่ของผูที่เกีย่วของในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

2.1.4  การดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   

1)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   

2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา   

3)  การจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา   

4)  การดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา   

6)  การประเมนิคุณภาพการศึกษา   

7)  การรายงานคุณภาพการศึกษา 

8)  การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา   
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2.2  งานวิจยัที่เกีย่วของ 

2.2.1  งานวิจยัในประเทศ 

2.2.2  งานวิจยัตางประเทศ 

มีรายละเอยีด  ดังนี ้

 

2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 
 
 2.1.1  สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  

และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  ไดใหความหมายไววา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สวนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายความวา  

การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา  สรุปไดวา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

กอนระดับอุดมศึกษานั่นเอง  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และ ที่แกไข

เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  ในหมวด 5 การบริหารและจัดการศึกษาในสวนที่ 1  การบริหาร

และจัดการศึกษาภาครัฐ  มาตรา  39  กลาวไววา  ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร  และ

การจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป        

ไปยังสถานศึกษา  ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได  ดังนี้ 

งานวิชาการ   เปนงานหลักหรือ เปนภารกิจหลักของสถานศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545        

ที่กระจายอํานาจงานวิชาการใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว  สอดคลอง

กับความตองการของสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหาร  สามารถพัฒนาหลักสูตร  

กระบวนการเรียนรู  การวัดผลประเมินผล  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ทองถิ่น

ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  โดยมีขอบขายงาน  ไดแก  1)  การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  3)  การวัดผลประเมินผล  และการเทียบโอน     

ผลการเรียน  4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5)  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  6)  การพัฒนาแหลงเรียนรู  7)  การนิเทศการศึกษา  8)  การแนะแนว

การศึกษา  9)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  10)  การสงเสริมความรู   

ดานวิชาการแกชุมชน 11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น                     
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12)  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบัน  

ที่จัดการศึกษา 

งานงบประมาณ   เปนงานที่มุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการ                       

มีความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหาร

งบประมาณ  แบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  

รวมทั้งจัดหารายไดมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา  สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

ของผูเรียน  โดยมีขอบขายงาน  ไดแก  1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ  2)  การจัดสรร

งบประมาณ  3)  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใชเงินและผล           

การดําเนินงาน  4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  5)  การบริหารการเงิน         

6)  การบริหารบัญชี  7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

งานบุคคล  เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน            

เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิด            

ความคลองตัว  อิสระภายใตกฎหมาย  ระเบียบ  เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  ไดรับการพัฒนาความรู  ความสามารถ  มีขวัญกําลังใจไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  โดย     

มีขอบขายงาน  ดังนี้  1)  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  2)  การสรรหา  และ        

การบรรจุแตงตั้ง  3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  4)  วินัยและการรักษาวินัย  

5)  การออกจากราชการ 

งานบริหารทั่วไป  เปนงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารองคกร  ใหบริหารงานอื่นๆ

บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนดไว  โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริม  สนับสนุน

และอํานวยความสะดวกตางๆ  ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใช

นวัตกรรมเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา         

ตามหลักการบริหารที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส  ความรับผิดชอบ      

ที่ตรวจสอบได  ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล  ชุมชน  และองคกร  ที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัด

การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีขอบขายงาน  ดังนี้  1)  การดําเนินงานธุรการ           

2)  งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3)  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล

สารสนเทศ  4)  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  5)  การจัดระบบบริหารและพัฒนา

องคกร  6)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  7)  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  

บุคลากร  และบริหารทั่วไป  8)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  9)  การจัดทําสํามะโน
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นักเรียน  10)  การรับนักเรียน  11)  การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ     

นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  12)  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  13) การสงเสริมงานกจิการ

นักเรียน  14)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา  15)  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงาน    

การจั ดการศึ กษาของบุคคล   ชุมชน   องค ก รและสถาบันสั งคมอื่ นที่ จั ดการศึ กษา                       

16)  งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น  17)  การจัดระบบการควบคุม

ภายในหนวยงาน  18)  งานบริการสาธารณะ  19)  งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

จากที่กลาวมาขางตน  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล                   

มีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาใน  4  ดาน  คือดานวิชาการ  

งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  โดยมีเปาหมายที่คุณภาพของผูเรียน         

เปนสําคัญ   

2.1.2  การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

คุณภาพ  หมายถึง  คุณลักษณะคุณสมบัติรวมทั้งหมดของผลิตผล  หรือบริการ   

ที่เปนไปตามความตองการที่กําหนดไวชัดเจนหรือตามแนวที่แฝงไว  วิฑูรย  สิมะโชคดี  (2541 : 

43)  และสมศักดิ์  สินธุระเวชญ  (2541 : 51)  ไดใหความหมายของคุณภาพไววา  การทําใหลูกคา

พึงพอใจดวยการทําใหตามความตองการและความสมหวังของลูกคาไดรับการตอบสนองและ

แชลลิส  (Sallis,  1993 : 22-23)  กลาววา  คุณภาพ  หมายถึง  ความสมบูรณแบบซึ่งใกลเคียงกับ

ความดี  ความงาม  ความจริงที่แสดงถึงความมีมาตรฐานสูงสุด 

สําหรับการจัดการศึกษา  (สุนทร  โสตถิพันธุ.  2541 : 52, อางจาก  วิรุฬห       

แสงงาม  และวาสนา  แสงงาม.  2543 : 7)  กลาวถึง  คําบรรยายของ  Professor  Dr.  B.S.  

Gower  แหงมหาวิทยาลัยเดอรแฮม  (Durham)  ประเทศอังกฤษไดแบงคุณภาพการศึกษาไว        

4  ระดับ  คือระดับยอดเยี่ยม  (Excellence)  เปนการจัดการศึกษาที่ทําไดในระดับที่สมบูรณบรรลุ

จุดประสงคครบถวนตามเปาหมายทุกประการ  ระดับเยี่ยม  (Good)  เปนการจัดการศึกษาที่บรรลุ

จุดประสงคครบถวน  แตยังมีสวนที่ตองปรับปรุง  ระดับพอใจ  (Satisfaction)  เปนการจัด

การศึกษาที่ทําไดในระดับที่ยอมรับ  บรรลุวัตถุประสงคไมชัดเจนเทาที่ควรและยังมีสวนที่ตอง

ปรับปรุงแกไขคอนขางมากและระดับไมผาน  (Unsatisfaction)  เปนสภาวะที่การจัดการศึกษา  

ไมบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว   

นอกจากนีว้ิรุฬห  แสงงาม  และวาสนา  แสงงาม  (2543 : 7)  ไดกลาวถึง        

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสรุปไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงคุณภาพจากระดับที่ต่าํกวาไปสูระดับ

ที่สูงหรือดีกวา  โดยใชระบบการศึกษาเปนเครื่องมือสําคญัในการพัฒนาบุคคลและสังคม 
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จากที่กลาวมา  สรุปไดวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เปนการบริหารจัด

การศึกษาใหมีความกาวหนาขึ้นจากเดิมและบรรลุตามจุดประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว  ซึ่ง

คุณภาพการศึกษาจะเกิดข้ึนไดมากนอยเพียงใดนั้น  สมศักดิ์  สินธุระเวชญ  (2541 : 46-47)  ได

กลาวถึงปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา  4  ประการ  คือ 

ปจจัยที่  1  ดานหลักสูตร  ตองประกอบดวยหลักสูตรระดับชาติและระดับทองถิ่น        

โดยเนนการใหความสําคัญแกผูเรียน  สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนรูตลอดชีวิต  เพื่อ    

รับความเปนสังคมนานาชาติและสังคมในยุคขอมูลขาวสาร 

ปจจัยที่  2  การจัดการเรียนการสอน  ตองเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  ใหผูเรียน

ไดสรางความรู  นําความรูวิชาการตางๆไปบูรณาการใชในการดํารงชีวิตได  เนนการคิดวิเคราะห                

คิดสรางสรรค  คิดอยางมีวิจารณญาณ  นําความคิดไปใชในการแกปญหา  การบริหารจัดการ           

การเปนผูนํา  การยอมรับตนเอง  การอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปนสุข  เสียสละ  ทําประโยชน       

ใหแกสังคม 

ปจจัยที่  3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา  มีความรู  

ความสามารถในการบริหาร  การจัดระบบคุณภาพ  มีการทํางานที่มีมาตรฐาน  การทํางานเปนทีม  

ทุกคนมีสวนรวม  สามารถพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  มีระบบการสรางขวัญและ

กําลังใจ  มีธรรมนูญโรงเรียน  มีระบบสารสนเทศ  มีการทบทวนคุณภาพของสถานศึกษาและ

คุณภาพการสอนเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง  มีระบบการรายงานตอผูปกครอง  ชุมชนและ

หนวยงานระดับสูง  ผูสอนตองจัดการเรียนที่สอดคลองกับหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ  นักเรียน

เรียนอยางมีความสุข  มีประสบการณตรงกับธรรมชาติสิ่งแวดลอมและชุมชน  เสริมแรงใหผูเรียน    

รักการเรียนรู  สามารถเรียนรูไดดวยตนเองตลอดเวลา 

ปจจัยที ่ 4  กระบวนการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการศึกษาใหม ี                 

ประสิทธิภาพ  และคุณภาพตองมุงใหเกิดความสมานฉันทระหวางบุคลากรในหนวยงาน              

มีการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นและสถานศึกษา  ตลอดจนใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกร

เอกชน  หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  สถานศึกษามีอิสระ   

ตามนโยบายการกระจายอํานาจมีการดําเนินงานตามความเห็นรวมกันของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

จากที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นตองอาศัย

ปจจัยที่สําคัญหลายประการ  และที่สําคัญยิ่งประการหนึ่ง  คือ  สถานศึกษาตองบริหารจัดการ          

โดยการมีสวนรวมของบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย   
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นอกจากนั้นการดําเนินงานจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดตามเปาหมาย  

สถานศึกษาควรมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ  โดยอาศัยหลักการและทฤษฎี   

การบริหารจัดการ  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและอํานวยความสะดวกการดําเนินงาน         

ในองคกร  ดังที่  (Leavitt. 1973 : 4 ; Owens. 1987 : 78 ; Schlessinger. 1992 : 6-10 ; ธงชัย  

สันติวงษ. 2523 : 26-31)  ไดวิเคราะหรายละเอียดองคกรทางการศึกษาไวสรุปได  ดังนี้ 

1)  ดานโครงสราง  (Structure)  เปนการจัดแบงโครงสราง  ภารกิจ  อํานาจ  

หนาที่   การบังคับบัญชา  การติดตอประสานงานของทุกงานในหนวยงานไวอยางชัดเจน  ให    

ทุกคนรูงานของตนเองและงานของผูอ่ืน  ตลอดจนการติดตอประสานงานในแตละฝาย  แตละคน

ดวย 

2)  ดานบุคลากร  (People)  เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการดําเนินงานที่ตอง

เกี่ยวของกับความรู  ความสามารถ  ทักษะการทํางาน  ทัศนคติ  คานิยม  ความสํานึกในหนาที่            

ความรับผิดชอบ  เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  โดยมีการนําภาวะผูนําของผูบริหารมาใช  

รวมทั้งดูแลในดานทุกขสุขของบุคลากร  การอํานวยความสะดวกสบาย  มีการลงโทษเมื่อกระทํา

ผิดและการใหรางวัลเมื่อทําความดี 

3)  ดานงาน  (Tasks)  เปนการฝกอบรม  ใหความรู  มีทักษะ  ความชํานาญ     

ในแตละงาน  มีการนิเทศใหคนมีความรูและชํานาญในงานของตนเองและเรียนรูงานของเพื่อน

รวมงาน  เพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงานกันเองในหนวยงานและสามารถใหบริการแก

หนวยงานอื่นได 

4)  ดานเทคนคิวิทยาการ  (Technology)  เปนการจัดขอมูลสารสนเทศ            

ในการทํางาน  เครื่องมือเครื่องใชและสิ่งอาํนวยความสะดวกในการใหบริการแกบุคลากร 

สรุปไดวา  สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการดําเนินงานภายในองคกรเพื่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร  4  ดาน  คือ  ดานโครงสราง  ดานบุคลากร  ดานงาน  

และดานเทคนิควิทยาการ 

2.1.3  การประกันคุณภาพการศึกษา 

1)  การประกันคุณภาพในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และ        

ที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  หมวด  6  เร่ืองมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามีสาระสําคัญ  สรุปไดวา  ในมาตรา  47  กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ        

เพื่อพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
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การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรา  48  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํา

รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน  

เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินภายนอก           

โดยมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  มีฐานะเปนองคกรมหาชน     

ตามมาตรา  49  ทําหนาที่พัฒนาเกณฑ  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผล

การจัดการศึกษา  เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้ง        

ในทุกหาปนับต้ังแตการประเมินครั้งสุดทาย  ซึ่งในมาตรา  50  กําหนดใหสถานศึกษาความรวมมือ

ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ  ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา  ตลอดจนใหบุคลากร  

คณะกรรมการสถานศึกษา  รวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูล

เพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคํารองขอ        

ของผูประเมิน   ถาผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดมาตรฐานที่กําหนด            

ตามมาตรา  51  ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทําขอเสนอแนะ

การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด  เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลา         

ที่กําหนด  หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จะเห็นไดวา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไข

เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ไดใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกําหนดสิ่งที่สถานศึกษาตองถือปฏิบัติไวอยางชัดเจน              

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงเปนภารกิจที่สถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง 

2)  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ          
เ ร่ือง   ระบบ   หลักเกณฑ   และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  

มาตรา  47  วรรคสอง  ไดบัญญัติใหมีการกําหนดระบบหลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยกําหนดเปนกฎกระทรวง   และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  ระบบ  

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  (2545 

ก : 50-55)  และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2546 ข : 21-23)  เปน

แนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษา  โดยสรุป  8  ประการ  ดังนี้ 
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(1)  การกาํหนดระบบบริหารและสารสนเทศ  ใหสถานศึกษาแตงตัง้            

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาทําหนาที่กําหนดแนวทางวิธีการ

ดําเนินการ  กํากับ  ติดตามใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน  เสนอแตงตั้ง

คณะบุคคลทําหนาที่ตรวจสอบทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  รวมทั้ง

การใหมีระบบสารสนเทศที่มีขอมูลเพียงพอตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

(2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานระดับ

สถานศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน  สถานศึกษา  ทองถิ่นและสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(3)  การจัดทาํแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  ใหสถานศึกษาจัดทํา              

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีการวิเคราะหความตองการอยางเปนระบบ  กําหนดวิธี

ดําเนินงานที่มีหลักวิชาการ  ผลการวิจัย  ขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได  มีแผนปฏิบัติการประจําป

รองรับ  กําหนดบทบาทผูที่เกี่ยวของและการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

(4)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยนําแผนไปสู    

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมุงสูการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

(5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  โดยใชวิธีการที่ 

หลากหลาย  และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเปนไปตามสภาพความเปนจริง            

ผลการตรวจสอบนําไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(6)  การประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยจัดใหผูเรียนทุกคนทุกระดับชวงชั้น  

ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะ 

ที่สําคัญดวยเครื่องมือมาตรฐาน 

(7)  การรายงานคุณภาพการศึกษา  โดยระบุความสําเร็จตามเปาหมาย 

ในแผนและผลการประเมินตามขอ  (6)  เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

(8)  การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  โดยใหหนวยงานตนสังกัด           

ทําการสงเสริม  สนับสนุนและรวมดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ศึกษาวิเคราะห  วิจัยและเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  นอกจากนี้ใหหนวยงานตนสังกัดระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา          

ทําการตรวจสอบทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดังกลาว  นับไดวาเปนแนวดําเนนิการ

ของสถานศึกษาที่ตองพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อสรางความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
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ของสถานศึกษา  ซึ่งกฎกระทรวงดังกลาวมีขอสรุปที่สามารถเปนแนวทางนําสูการปฎิบัติได  

กล าวคือ   กฎกระทรวงดั งกล าวอาศัยอํ านาจตามความในมาตรา   47   วรรคสอง                      

แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และมาตรา  74  แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา  (ฉบับที่  2)     

พ.ศ. 2545  ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาเปนผูออกกฎกระทรวง  สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา  (2546 : 35-39)  สรุปได  คือ  ขอ 1  ใหใชบังคับแกสถานศึกษา

ตามมาตรา  18  (2)  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ที่จัดการศึกษา          

ขั้นพื้นฐาน   ในหมวด 1  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ขอ 2              

ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพื่อสราง         

ความมั่นใจแกผู เกี่ยวของวาผู เ รียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา          

เพื่อการพัฒนาความรู  ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา       

ที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  ซึ่งเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง  ประกอบดวย  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  การประเมินคุณภาพการศึกษา  การรายงาน

คุณภาพการศึกษา  และการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในหมวด  2  หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  ประกอบดวย 

ขอ  3  ใหสถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ขอ  4  ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  โดยมีอํานาจและหนาที่โดยสรุป  คือ  กําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  กํากับ  ติดตาม  ใหความเห็นและขอเสนอแนะในการดําเนินการและ

เสนอสถานศึกษาแตงตั้งบุคคลทําหนาที่ตรวจสอบ  ทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

ขอ  5  ใหสถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศที่มีขอมูลเพียงพอตอ                

การดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ขอ  6  ใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่

ครอบคลุมสาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรูและผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน  

สถานศึกษา  ทองถิ่นและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอ  7  ใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา           

โดยคํานึงถึงหลักและครอบคลุมเร่ืองตางๆ  คือ  เปนแผนที่ใชขอมูลจากการวิเคราะหสภาพ  

ปญหา  และความจําเปนอยางเปนระบบและมีแผนประจําปรองรับ  มีการกําหนดวิสัยทัศน  

ภารกิจ  เปาหมายและสภาพความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางตอเนื่อง  ชัดเจนและเปนรูปธรรม                 

มีการกําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา  หรือผลการวิจัย  หรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได          

ใหครอบคลุมการพัฒนาดานการจัดประสบการณการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  การสงเสริม       

การเรียนรู  การวัดผลประเมินผล  การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ  เพื่อนําไปสู

เปาหมายที่กําหนดไว  มีการกําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ         

มีการกําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผูเรียนรับผิดชอบและ

ดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  มีการกําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางใหบิดา  

มารดา  ผูปกครองและบุคลากรในชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน  และมีการกําหนด  

การใชงบประมาณและทรพัยากรอยางมีประสิทธิภาพ                                                                                   

ขอ  8  ใหสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษารวมทั้งมีการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่องและบรรลุเปาหมาย 

ที่กําหนดไว 

ขอ  9  ใหคณะกรรมการตรวจสอบ  ทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา  ดําเนินงานตรวจสอบ  ทบทวนและรายงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา  โดยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม  มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  

เพื่อนําผลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ขอ  10  ใหสถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับชวงชั้นที่หลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  ไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะที่

สําคัญดวยกระบวนการและวิธีการที่ไดมาตรฐาน 

ขอ  11  ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพประจําป  โดยระบุความสําเร็จ     

ตามเปาหมายที่กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพรอมหลักฐานขอมูล  

และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์  ตามขอ  10  เสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ

และเปดเผยตอสาธารณชน 
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ขอ  12  ใหหนวยงานตนสังกัดและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริม  

สนับสนุน  และรวมดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  คือ  

จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  จัดใหมีการกําหนด

สาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรูและผลการเรียนรูในวิชาแกนหลักของสถานศึกษารวมกัน    

เปนรายป  หรือเปนรายภาค  และจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะ 

ที่สําคัญดวยกระบวนการและวิธีการที่ไดมาตรฐาน 

ขอ  13  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป  รายงานผลใหสถานศึกษาและหนวยงาน   

ตนสงักัดทราบ 

ขอ  14  ใหหนวยงานตนสังกัด  วิเคราะห  วิจัยและเผยแพรนวัตกรรม

เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  

รวมทั้งกํากับ  สนับสนุน  สงเสริม  ติดตาม  ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

3)  แนวคิดและหลักการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซึ่งสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2543 ข : 7-11)  เสนอไวสรุปไดวา  เปนการใชกระบวนการ      

ในการบริหารและหลักการประกันคุณภาพการศึกษา  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 

(1)  การควบคุมคุณภาพ  เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนา

สถานศึกษาใหเขาสูมาตรฐาน 

(2)  การตรวจสอบคุณภาพ  เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน      

ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

(3)  การประเมินคุณภาพ  เปนการประเมนิคุณภาพของสถานศกึษา         

โดยหนวยงานที่กํากับดูแลในเขตพืน้ที่และหนวยงานตนสังกัดในสวนกลาง  ซึง่ถึงแมจะเปน

บุคคลภายนอก  แตกย็ังถือวาเปนการประเมินภายใน  เพือ่ดําเนนิการโดยหนวยงานที่อยูใน     

สายการบริหารของสถานศกึษา  ซึ่งจะดําเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศกึษาเปนระยะๆ  

ตามทีก่ําหนดโดยหนวยงานตนสังกัด  เพื่อใหความชวยเหลือและสงเสริมสนับสนนุใหสถานศึกษา  

มีการพฒันาคณุภาพอันเปนการเตรียมความพรอมกอนรับการประเมนิภายนอกจากสํานกังาน

รับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษาซึง่เปนองคการมหาชน 

การดําเนินการประกันคุณภาพทั้ง  3  ข้ันตอน  จะบรรลุตามเปาหมายไดตอง

อาศัยหลักการบริหาร  เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน         
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ที่ตองการ  หลักการและกระบวนการบริหารดังกลาวเปนสิ่งที่ใชในการทํางานใหประสบ

ความสําเร็จ  โดยจะตองมีกระบวนการวางแผน  ทําตามแผนตรวจสอบประเมินและพัฒนา

ปรับปรุงอยูเสมอเพื่อใหการทํางานไดผลและมีคุณภาพดี 

ในภาคธุรกิจ  อุตสาหกรรมและบริการก็มีการใชกระบวนการนี้ในการบริหาร      

เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการตลอดเวลา  ทําใหเปนที่พอใจของลูกคา  

สามารถขายสินคาไดและมีกําไร  สําหรับการศึกษานั้น  ไมเหมือนธุรกิจ  เพราะการศึกษาไมไดหวงั

ผลกําไรเปนตัวเงิน  แตผลที่ไดเปนคุณภาพในดานตางๆของคน  อยางไรก็ตามกระบวนการบริหาร

เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาก็สามารถนําแนวคิดและกระบวนการขางตนมาใชได  โดยปรับ

ใหเหมาะสมกับกระบวนการพัฒนาการศึกษาซึ่งเปนการพัฒนาคน 

การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหดีมีคุณภาพ  เพื่อสรางคนที่มีคุณภาพ

นั้นก็เปรียบเหมือนกับการสรางบาน  โดยคนในบานจะตองมีเปาหมายที่ชัดเจนวาตองการสราง

บานนั้น  เพื่อประโยชนอะไร  แลวจึงออกแบบแปลนใหเหมาะสม  ตอจากนั้นจึงลงมือวางรากฐาน  

และดําเนินการกอสรางตามแบบแปลนในระหวางการกอสรางก็จะตองตรวจสอบวาตรงกับ     

แบบแปลนหรือไม  วัสดุที่ใชเปนไปตามขอกําหนดหรือไม  มีความมั่นคงเพียงใด  ระบบน้ําไฟ   

เปนอยางไร  ถาพบสิ่งใดที่เปนขอบกพรอง  ก็ปรับปรุงแกไขไดทุกขั้นตอน  ซึ่งจะทําใหบานที่

กอสรางขึ้นมามีความแข็งแรง  สวยงาม  มั่นคง  ตรงตามเปาหมายที่ตองการกระบวนการพัฒนา

คน  ในสถานศึกษาก็เหมือนกับการสรางบาน  เพียงแตการสรางบานนั้นตองใชสถาปนิก  ซึ่งเปน

บุคคลภายนอกมาดําเนินการและเมื่อสรางเสร็จแลวก็เสร็จเลยไมตองทําตอ  แตกระบวนการสราง

คนนั้น  ผูที่เปนสถาปนิก  คือ  ครูและผูบริหาร  ซึ่งเปนบุคคลภายในจะตองรวมกันพัฒนาเด็ก      

ใหมีคุณภาพดีและจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยไมหยุด  ผูบริหารและครูในสถานศึกษา      

มีการรวมกันกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนวาตองการพัฒนาเด็กใหมีคุณสมบตัิอยางไรและจะใหเด็ก  

มีคุณสมบัติดังกลาวแลวก็ตองชวยกันคิด  และชวยกันวางแผน  (Plan)  จะตองทําอยางไรแลว

ชวยกันทํา  (Do)  ชวยกันตรวจสอบ  (Check)  และปรับปรุงแกไขขอบกพรอง (Action)  เพื่อ        

ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดอยางตอเนื่อง  เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหดีข้ึนอยูตลอดเวลา  

โดยรวมกันทํางานเปนทีม  ซึ่งการนําวงจรเดมมิ่งมาใชในการประกันคุณภาพภายในนั้น            

ณัฐพล  ชุมวรฐายี  (2545 : 18-31)  ไดกลาวถึง  หลักการสําคัญของระบบประกันคุณภาพภายใน          

วาการประกันคุณภาพภายใน  เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองทําอยางตอเนื่อง

เพื่อใหการบริหารจัดการมีคุณภาพ 
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สรุปไดวา  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสามารถใชแนวคิด                

ในการประกันคุณภาพการศึกษา  และแนวคิดตามหลักการบริหาร  PDCA มาประกอบกัน           

ในการดําเนินงาน  ซึ่งแนวคิดตามหลักการบริหารดังกลาวกับระบบประกันคุณภาพมีความสัมพนัธ

เกี่ยวของกันอยู 

4)  ความสัมพันธระหวางแนวคิดระบบการประกันคุณภาพกับแนวคิดตาม

หลักการบริหาร  (อางจาก  สํานักมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  http://qa.rimhk.ac.th)  ความสัมพันธดังกลาวมีความชัดเจนและไดกลาวถึงวงจร

เดมมิ่งไว  ดังนี้ 

PDCA  (Plan-Do-Check-Act)  เปนกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนา

ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนนิงาน  ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน  4  ขั้น  คือ  วางแผน  

ปฏิบัติ  ตรวจสอบ  ปรับปรุงการดําเนนิกจิกรรม  PDCA  อยางเปนระบบใหครบวงจรอยางตอเนือ่ง

หมุนเวียนไปเรื่อยๆยอมสงผลใหการดําเนนิงานมีประสิทธิภาพและมคีุณภาพเพิ่มข้ึนโดยตลอด 

วงจร  PDCA  นี้ไดพัฒนาขึ้นโดย  ดร.ชิวฮารท  ตอมา  ดร.เดมมิ่ง  ไดนํามา

เผยแพรจนเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย  ขั้นตอนแตละขั้นของวงจร  PDCA  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

Plan (วางแผน) หมายความรวมถึง  การกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงค               

ในการดําเนินงานวิธีการและขั้นตอนที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายในการวางแผน

จะตองทําความเขาใจกับเปาหมาย  วัตถุประสงคใหชัดเจน  เปาหมายที่กําหนดตองเปนไปตาม

นโยบาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจขององคกร  เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน

ทั่วทั้งองคกร  การวางแผนในบางดานอาจจําเปนตองกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางาน  หรือ

เกณฑมาตรฐานตางๆไปพรอมกันดวยขอกําหนดที่เปนมาตรฐานนี้  จะชวยใหการวางแผน            

มีความสมบูรณยิ่งขึ้น เพราะใชเปนเกณฑในการตรวจสอบไดวาการปฏิบัติงานเปนไปตาม

มาตรฐานที่ไดระบุไวในแผนหรือไม 

Do  (ปฏิบัติ)  หมายถึง  การปฏิบัติใหเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว  ซึ่ง

กอนที่จะปฏิบัติงานใดๆจําเปนตองศึกษาขอมูลและเงื่อนไขตางๆของสภาพงานที่เกีย่วของเสยีกอน  

ในกรณีที่เปนงานประจําที่เคยปฏิบัติหรือเปนงานเล็กอาจใชวิธีการเรียนรู  ศึกษา  คนควาดวย

ตนเอง  แตถาเปนงานใหมหรืองานใหญที่ตองใชบุคลากรจํานวนมาก  อาจตองจัดใหมีการฝก 

อบรมกอนที่จะปฏิบัติจริง  การปฏิบัติจะตองดําเนินการไปตามแผน  วิธีการและขั้นตอนที่ได

กําหนดไว  และจะตองเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานไวดวย เพื่อใช

เปนขอมูลในการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป 
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Check  (ตรวจสอบ) เปนกิจกรรมที่มีข้ึนเพื่อประเมินผลวามีการปฏิบัติงาน

ตามแผนหรือไมมีปญหาเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานหรือไม ข้ันตอนนี้มีความสําคัญ  

เนื่องจากในการดําเนินงานใดๆ  มักจะเกิดปญหาแทรกซอนที่ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตาม

แผนอยูเสมอ ซึ่งเปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพ  และคุณภาพของการทํางาน การติดตาม  

ตรวจสอบ  และการประเมินปญหา  จึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองกระทําควบคูไปกับการดําเนินงาน  เพื่อ

จะไดทราบขอมูลที่เปนประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพของการดําเนินงานตอไปในการตรวจสอบ  

และการประเมินการปฏิบัติงาน  จะตองตรวจสอบดวยวาการปฏิบัตินั้นเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนดไวหรือไม  ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของงาน 

Act  (การปรับปรุง)  เปนกิจกรรมที่มีข้ึนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหลังจาก   

ไดทําการตรวจสอบแลว การปรับปรุงอาจเปนการแกไขแบบเรงดวนเฉพาะหนา  หรือการคนหา

สาเหตุที่แทจริงของปญหา  เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ํารอยเดิม  การปรับปรุงอาจนําไปสู     

การกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางานที่ตางจากเดิมเมื่อมีการดําเนินงานตามวงจร  PDCA      

ในรอบใหมขอมูลที่ไดจากการปรับปรุงจะชวยใหการวางแผนมีความสมบูรณ  และมีคุณภาพ

เพิ่มข้ึนไดดวย 

การบริหารงานในระดับตางๆทุกระดับต้ังแตเล็กสุด  คือ  การปฏิบัติงาน

ประจําวันของบุคคลคนหนึ่ง  จนถึงโครงการในระดับใหญที่ตองใชกําลังคนและเงินงบประมาณ

จํานวนมากยอมมีกิจกรรม  PDCA  เกิดขึ้นเสมอ  โดยมีการดําเนินกิจกรรมที่ครบวงจรบาง  ไม

ครบวงจรบาง  แตกตางกันตามลักษณะงาน  และสภาพแวดลอมในการทํางานในแตละองคกร   

จะมีวงจร  PDCA  อยูหลายๆ  วง  วงใหญสุด  คือ  วงที่มวีิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรขององคกร

เปนแผนงาน  (P)  แผนงานวงใหญสุดนี้อาจครอบคลุมระยะเวลาตอเนื่องกันหลายปจึงจะบรรลุผล

การจะผลักดันใหวิสัยทัศน  และแผนยุทธศาสตรขององคกรปรากฏเปนจริงไดจะตองปฏิบัติ  โดย

นําแผนยุทธศาสตรมากําหนดเปนแผนการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงานตางๆขององคกร          

แผนการปฏิบัติงานประจําป  จะกอใหเกิดวงจร  PDCA  ของหนวยงานขึ้นใหม  หากหนวยงาน       

มีขนาดใหญมีบุคลากรที่ เกี่ ยวของจํานวนมากก็จะตองแบงกระจายความรับผิดชอบ                   

ไปยังหนวยงานตางๆ  ทําใหเกิดวงจร  PDCA  เพิ่มข้ึนอีกหลายๆ  วงโดยมีความเชื่อมโยงและซอน

กันอยู  การปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งหมดจะรวมกันเปน  (D)  ขององคกรนั้น  ซึ่งองคกรจะตอง

ทําการติดตามตรวจสอบ  (C)  และแกไขปรับปรุงจุดที่เปนปญหา  หรืออาจตองปรับแผนใหม      

ในแตละป  (A)  เพื่อใหวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรระยะยาวนั้นปรากฎเปนจริง  และทําให     
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การดําเนินงานบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงครวมขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ        

มีคุณภาพ 

ความสัมพันธระหวางแนวคดิตามหลักการบริหารตามวงจรเดมมิง  PDCA  

สัมพันธกับแนวคิดระบบประกันคุณภาพ  ของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.     

(2543 ข : 10)  ดังภาพ  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2  ความสัมพนัธระหวางแนวคิดตามระบบการประกันคุณภาพกับแนวคิดตามหลักการ 

             บริหาร 

(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2543 ข : 10) 

 

จะเห็นได ว าการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพก็คือ                    

การที่สถานศึกษารวมกันวางแผนและดําเนินการตามแผน  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ

ตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา  สวนการตรวจสอบคุณภาพ  คือ  การที่สถานศึกษา

รวมกันตรวจสอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา           

ซึ่งในการดําเนินงานยังตองอาศัยหลักการสําคัญในการประกันคุณภาพภายใน  3  ประการ  คือ 

รวมกันวางแผน 

การควบคุมคุณภาพ 

รวมกันปฏิบัต ิ

รวมกันตรวจสอบ 

การตรวจสอบและ 

ประเมินคุณภาพ 

รวมกันปรับปรุง 

C 

P 

D A 
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(1)  จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพ  คือ  การที่สถานศึกษารวมกนั

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  โดยเปาหมายสาํคัญอยูที่การพัฒนา

คุณภาพใหเกดิแกผูเรียนเปนสําคัญ 

(2)  การประกนัคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 

จัดการ  และการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาตองวางแผนพัฒนา  

และแผนปฏิบัติการที่มีเปาหมายชัดเจน  ทําตามแผน  ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง      

อยางตอเนื่องเปนระบบ 

(3)  การประกนัคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทกุคนในสถานศกึษา               

การดําเนินงานตองใหผูที่เกีย่วของ  เชน  ผูเรียน  ชุมชน  เขตพืน้ที ่ หรือหนวยงานทีก่ํากับดูแล     

เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานขั้นตอนตางๆดวย  เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามความตองการของผูปกครอง  สังคมและประเทศชาติ 

นอกจากแนวคิดและหลักการที่กลาวมาแลว  การดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาในสวนที่ตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลที่เกี่ยวของฝายตางๆ  ที่ตองมี

บทบาทและหนาที่ที่ชัดเจน 

5)  บทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

การดําเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของ

สรุปไดจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2546 ง : 14  -21)  ดังนี้   

(1)  ผูบริหารสถานศึกษา  มีบทบาทในการดําเนินการแบงเปน  3  ชวง  ดังนี้ 

ชวงที่  1  การเตรียมการ  เปนการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเอง  เพื่อ

สรางความเชื่อถือศรัทธาและยอมรับแกทุกฝาย  รวมทั้งการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก             

ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายใน  และการประกัน

คุณภาพภายนอกใหแกบุคลากรในสถานศึกษา 

ชวงที่  2  การดําเนนิการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา  สวนใหญสถานศึกษาจะนําวงจร  PDCA  มาใชในการดาํเนนิการ  คือ  การวางแผน  

การปฏิบัติตามแผน  การตรวจสอบและประเมินผล  และการปรับปรุงและพัฒนา 

ชวงที่  3  การประเมินภายนอก  ผูบริหารสถานศกึษาตองเปนแกนนํา          

ในการเตรียมการ  การวางแผน  เพื่อใหสถานศกึษาพรอมรับการประเมินภายนอก  นอกจากนัน้ 

ยังมีบทบาทเปนผูประสานงาน  อํานวยความสะดวก  การชี้แจงทาํความเขาใจใหขอมูลสารสนเทศ             
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การตรวจสอบรับทราบผลการประเมินภายนอก  และการนําผลการประเมินภายนอกไปใช             

ในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตอไป 

(2)  คณะครูและบุคลากรในสถานศกึษา  มีบทบาทในการดําเนนิงาน       

เปน  3  ชวง  เชนกนั  ดังนี ้

ชวงที่  1  การเตรียมการ  การศึกษาคนควาพัฒนาตนเองใหมีความรู      

ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  แนวทางดําเนินการพัฒนาและรวมกับผูบริหาร              

ในการเตรียมการวางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ชวงที่  2  การดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา            

ในการวางแผนการปฏิบัติตามแผน  การตรวจสอบและประเมินผลและการปรับปรุงและพัฒนา   

ชวงที่  3  การประเมินภายนอก  ในการรวมกันจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองสถานศึกษา 

(3)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนคณะกรรมการผูมีบทบาท

สําคัญในการกําหนดเปาหมาย  กําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา  สงเสริม  รวมตัดสินใจ            

ใหความเห็นชอบในการดําเนินการของสถานศึกษาเปนแกนนําในการประสานความรวมมือกับ

องคกรในทองถิ่นสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาในดานทรัพยากรตางๆ  ตลอดจนการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง  ตั้งแต

การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดําเนินกิจกรรมตามแผน  การประเมินตนเอง     

ของสถานศึกษา  รวมทั้งการตรวจสอบและรับทราบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

และการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา  นอกจากนี้ยังมีหนาที่เปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสวนที่กรรมการสถานศึกษามีสวนเกี่ยวของใหแกคณะ        

ผูประเมินภายนอกอีกดวย 

(4)  ผูปกครอง  เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดเปาหมาย  และ

วิสัยทัศนของสถานศกึษาวาอยากใหบุตรหลานของตนเขารับการศึกษาแลวจะมีคุณลักษณะ

อยางไร  และคอยประสาน  สงเสริม  และสนับสนนุการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ในสวนของตัวนักเรียนอยางตอเนื่อง  ตั้งแตใหขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนในการวางแผนการพัฒนา

คุณภาพการศกึษา  การดําเนินกิจกรรมตามแผน  การประเมินตนเองของสถานศึกษาการใหขอมลู

ยอนกลับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของนักเรียนในสถานศกึษา  รวมทัง้

รับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  นอกจากนี้  ยงัมหีนาที่เปนผูใหขอมลูเกี่ยวกับ    
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสวนที่เกีย่วกับคุณลักษณะของบตุรหลานของตน

ใหแกคณะผูประเมินภายนอกอีกดวย 

(5)  ชุมชน  มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดเปาหมาย/วิสัยทัศนของ 

สถานศึกษา  และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  

ตั้งแตการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

โดยเฉพาะแหลงการเรียนรูในชุมชน  รวมทั้งรับทราบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

และการปรับปรุงและพัฒนาของสถานศึกษา  ซึ่งการที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม      

ของสถานศึกษา  เพราะจะทําใหชุมชนเกิดความรูสึกที่ดีตอสถานศึกษาและมองเห็นคุณคา  และ

ประโยชนของตนเอง  พรอมกันนั้นสถานศึกษาก็จะไดรับความชวยเหลือทั้งแรงกายและทุนทรัพย

จากคนในชุมชน  อันจะกอใหเกิดประโยชนในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอีกดวย  นอกจากนี้

บุคลากรในชุมชนยังมีหนาที่เปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับชุมชนและความสัมพันธระหวางสถานศึกษา

กับชุมชนใหแกคณะผูประเมินภายนอกอีกดวย 

จะเห็นไดวา  บุคลากรภายในสถานศึกษา  และผูมีสวนเกี่ยวของกับ

สถานศึกษาทุกฝาย  มีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เปนอยางยิ่ง  และยังคงตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย 

2.1.4  การดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เปนการพัฒนาใหผูเรียนมี

ความรู  ความสามารถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค  ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ  โดยการดําเนินงานตามภาระงานรวมกันอยางเปนระบบ

ใน  8  องคประกอบ  หรือ  8 ดาน  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ก : 50-55)  ไดกลาวถึง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  ระบบ  หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีสาระสําคัญที่สรุปได  ดังนี้ 

1)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  เปนการดําเนนิงานการบริหารเกี่ยวกับ  

โครงสรางการบริหาร  การแตงตั้งคณะกรรมการ  การมสีวนรวม  การประสานสัมพนัธ              

การจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศที่เพียงพอ  การกาํหนดแนวทาง  วิธีดาํเนินงาน  การกํากับ  ติดตาม  

รายงานผลใหเอ้ือตอการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา  ซึ่งสามารถสรปุการดําเนินงานเปน  2  ดาน  คือ 

(1)  การจัดระบบบริหารจัดการ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ก : 9-42)  

กลาวไวสรุปไดวา  การบริหารจัดการของสถานศึกษาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ     
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พ.ศ. 2542  มาตรา  39  และ  40  กําหนดใหกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา          

ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารบุคคลและการบริหารงานทั่วไปไปยังสถานศึกษาโดยตรง  

โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม                  

ของสถานศึกษา  การดําเนินงานของสถานศึกษาจึงอยูบนพื้นฐานของการกระจายอํานาจ         

การมีสวนรวมของบุคลากรภายในสถานศึกษารวมทั้งบิดา  มารดา  ผูปกครองและชุมชน          

เปนการแขงขันดานคุณภาพและการใชการวิจัยเพื่อสรางสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ   (2545 ก  : 26)  ไดกลาวถึง   วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                

ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศวา  สถานศึกษาตองจัดโครงสรางการบริหารจัดการ         

ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา             

มีการแตงตั้ งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมี อํานาจหนาที่                 

ในการกําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การกํากับ  ติดตาม  

ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ตลอดจนการเสนอใหสถานศึกษามีการแตงตั้งคณะบุคคล      

ทําหนาที่ตรวจสอบทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

(2)  ระบบสารสนเทศ  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ  (2544 ก : 5-18)  กลาวไว

สรุปไดวา  การจัดทําระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  ประกอบดวย  การเตรียมการและ          

การดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศและสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษามี  

5  ดาน  คือสารสนเทศพื้นฐาน  สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน  สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ  

สารสนเทศ  เพื่อการบริหารจัดการและสารสนเทศเพื่อการรายงาน  ซึ่งสรุปสาระสําคัญได  คือ 

ก.  สารสนเทศที่มีคุณภาพจะตองมีการตรวจสอบความถูกตอง  แมนยํา        

มีความสมบูรณและครอบคลุมเพียงพอที่จะใชในการตัดสินใจ  มีความชัดเจนไมตองตีความ      

และมีความกะทัดรัดในใจความ  มีความเกี่ยวของตรงตอความตองการของผูใช  มีความยืดหยุน     

ปรับใชไดหลายสถานการณ  ใชไดงาย  รวดเร็ว  สามารถจัดระบบไดตั้งแตการเตรียมขอมูลนําเขา    

การประมวลผลและนําผลรายงานในเวลาที่ทันตอเหตุการณ  จึงจะเปนสารเทศที่มีคุณภาพ              

มีความสมบูรณถูกตองตรงกับความตองการใชและทันตอการใชงาน 

ข.  สารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5  ดาน  ไดแก 

ก)  สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา  ประกอบดวย  ขอมูลและ

สารสนเทศที่ เกี่ยวของกับภาพรวมของสถานศึกษา   สภาพเศรษฐกิจ   การเมือง   สังคม           

ความตองการของชุมชน  สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสรางและภารกิจ 
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ข)  สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน  เปนสารสนเทศที่รวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับผูเรียนทั้งหมด  ซึ่งเกิดจากผูสอนแลผูปฏิบัติงานเปนสวนใหญ 

ค)  สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ  เปนระบบสารสนเทศ

เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  การพัฒนากิจกรรมแนะแนว  

และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ง)  สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  เปนระบบสารสนเทศที่มี    

การประมวลผลรวม  มีการเปรียบเทียบขอมูลอยางถูกตองสมบูรณและทันสมัย  จึงจะมี

ความหมายตอการจัดการและบริหารงานอยางเต็มประสิทธิภาพ 

จ)  สารสนเทศเพื่อการรายงาน  เปนการนําขอมูลสารสนเทศทั้ง      

4  ดาน  ที่กลาวขางตนมาสรุปเปนภาพรวมที่เขาใจงาย  กะทัดรัด  ระบุผลสําเร็จตามสภาพและผล

การพัฒนาที่เกิดขึ้น  ไดแก  คุณภาพดานผูเรียน  คุณภาพดานการจัดการเรียนการสอน  และ

คุณภาพดานการบริหาร  การจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาตองมีขอมูลอยางเพียงพอตอ

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  เปนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ

สถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรูและผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับ

สภาพของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถิ่นและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ซึ่งณัฐพล  ชุมวรฐายี  (2545 : 23-24)  ไดกลาวถึง  การพัฒนามาตรฐานการศึกษาไว  4  ข้ันตอน  

โดยสรุป  คือ 

(1)  การยกรางมาตรฐานคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประกอบดวย  

การปรับรายการมาตรฐาน  การปรับ  การเพิ่มตัวชีว้ัดแตละมาตรฐาน  การกําหนดเกณฑแตละ

มาตรฐานและตัวชี้วัด  การกาํหนดคุณภาพแตละมาตรฐานและตวัชี้วดั 

(2)  การประชุมผูเกี่ยวของเพื่อพิจารณารางมาตรฐานคุณภาพการศึกษา         

ของสถานศึกษา 

(3)  การปรับปรุง และจัดทํามาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามความเห็น          

ของผูเกี่ยวของ 

(4)  การเผยแพรสรางความเขาใจ  ความตระหนัก  ความรวมมือรวมใจ                      

ในการดําเนนิงานของผูเกีย่วของ 

3)  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เปนแผนที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบ  

จากขอมูลของสถานศึกษา  ประกอบดวย  เปาหมาย  และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ  ครอบคลุม
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การพัฒนาทุกกิจกรรมที่เปนสวนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเปนที่ยอมรับรวมกัน       

ของทุกฝายที่ เกี่ยวของนําไปปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมายของแตละกิจกรรมที่กําหนด        

อยางสอดรับกับวิสัยทัศน  และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  จึงตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

(1)  ภาระหนาที่ของสถานศึกษา  คือ  การจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู  

ความสามารถ  บุคลิกลักษณะตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสถานศึกษา

จะตองมีความสามารถในการจัดการศึกษาใหผูเรียนบรรลุผลตามที่ตั้งเปาหมายไว  นั่นคือ       

แบงภาระงานเปน  2  กลุม  คือ  การพฒันาระบบการจัดการและการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

(2)  ความศรัทธาตอการพัฒนาคุณภาพ  เปนการดําเนินงานที่เกิดจาก         

ความรวมมือของทุกฝายอันเกิดจากศรัทธาและความตั้งใจตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ   

การจัดการศึกษาที่สถานศึกษาตองสรางใหเกิดขึ้นโดยการประสานสัมพันธเพื่อใหเกิดคุณคารวม

ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาตองปลูกฝงใหเกิดแกบุคลากรทุกคนใหมีคานิยมหรือความเชื่อรวม         

ในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พึงประสงค  ลําดับตอมา  คือ  ความภูมิใจ      

ในสถานศึกษาในฐานะหนวยงานที่บริการสังคมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงตอง               

มีภาพลักษณที่เปนอุดมคติ  เพื่อสรางความภาคภูมิใจแกบุคลกรวาโรงเรียนของเราเปนโรงเรียน   

ที่มีประสิทธิภาพ  อันไดแก  ผูเรียนมีคุณภาพ  สถานศึกษาของเราเปนสถานศึกษาที่ดีที่สุด        

แหงหนึ่ ง   สถานศึกษาของเรามีสวนรวมมากที่สุดแหงหนึ่ งในการพัฒนาวงการศึกษา               

และสถานศึกษาของเรามีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมมากที่สุดแหงหนึ่ง  และลําดับสุดทาย      

ของการสรางคุณคารวม  คือ  การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  เปาหมายสูงสุดในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  คือ  ผลลัพธที่ดีข้ึน  ดังนั้น  ภายหลังการวางแผนและดําเนินงานแลวตองแสดง

ความสําเร็จของการดําเนินงานตองระบุการปรับปรุงเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอผลลัพธ  

กระบวนการปฏิบัติงานจึงตองมีการวางแผน  การปฏิบัติงาน  การตรวจสอบและการปรับปรุงเพื่อ

ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นและบรรลุเปาหมายที่สูงขึ้น  โดยความรวมมือของทุกฝายรวมพัฒนา   

อยางตอเนื่อง 

(3)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  เปนการกําหนดทิศทาง               

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จึงตองตอบคําถามไดวาสถานะปจจุบัน           

ของสถานศึกษาเปนอยางไร  มีเปาหมายอะไร  จะดําเนินการอยางไรในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและสถานศึกษาทราบถึงความสําเร็จไดอยางไร 
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(4)  ขอกําหนดของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

หลักการสําคัญของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการที่สถานศึกษา  ชุมชน           

และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันจัดทํา  เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหผูเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น       

ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงมีขอกําหนดวาตองมีการวางแผนตอเนื่อง            

เกิดการพัฒนาตอเนื่อง  มีการกําหนดระดับความกาวหนาที่เพียงพออยางชัดเจน  มุงเนน

ความสําเร็จในการพัฒนาผูเรียน  สอดคลองกับบริบทตางๆ  เกิดจากการรวมคิดอยางเปนระบบ

ดวยความรอบคอบ  รอบรูและรอบดาน  เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย  มีการเก็บ

รวบรวมขอมูลคุณภาพผูเรียนจากแหลงตางๆอยางหลากหลาย  ใชขอมูลตามขอเท็จจริงระดับ

หองเรียนมาพัฒนาคุณภาพและเกิดผลทางปฏิบัติไดทันที 

(5)  เกณฑเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ลักษณะ

ของแผนที่สําคัญ  คือ  วิสัยทัศน  ภารกิจ  การวางแผนและการออกแบบกิจกรรมชัดเจน

สมเหตุสมผล  และเปนระบบ  มีระบบการสนับสนุนภายในที่จริงจังในการนําแผนไปปฏิบัติ          

มีเปาหมาย  วัตถุประสงค  และตัวบงชี้ที่สังเกตไดและวัดไดในเชิงปริมาณ  มียุทธศาสตรและ

เทคนิควิธีตางๆ  ตั้งอยูบนรากฐานทางทฤษฎีหรือหลักวิชาการที่ถูกตอง  มีการกําหนดรูปแบบและ

วิธีการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  มีการระบุแหลงวิทยากรภายนอกที่จะใหความรวมมือหรือ

สนับสนุนทางวิชาการ  มีผูปกครองและชุมชนมีบทบาทสําคัญในกิจกรรมตางๆ  มีการประสาน

สัมพันธ  และระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ  และมีเคร่ืองมือและระบบการวัดและประเมินผล  

การเรียนรู  และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(6)  การทบทวนกระบวนการวางแผน  และแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา                

ของสถานศึกษา  คือ  การทบทวนกระบวนการวางแผนและทบทวนประสิทธิภาพของแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษาหลังนําไปปฏิบัติ 

(7)  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ประกอบดวย  6  ข้ันตอน  คือ   

ก. การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ไดแก  

จัดตั้งคณะจัดทําแผนทําความเขาใจในบทบาทหนาที่  ประสานความรวมมือทางวิชาการ  และ         

การวางแผนการทํางานของคณะจัดทําแผน 

ข.  การประเมินความตองการและความจําเปนของสถานศึกษา  ข้ันนี้         

เปนหัวใจของกระบวนการทําแผน  ไดแก  การทําความเขาใจวิสัยทัศนของสถานศึกษา  การจัดทํา
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ภาพรวมของสถานศึกษา  การสํารวจความตองการทางการศึกษาของผูเรียนและการวิเคราะห

ขอมูลความตองการของผูเรียนและกําหนดประเด็นสําคัญการพัฒนา 

ค.  การวิเคราะหปญหาสาเหตุและพิจารณาแนวทางแกไขตามประเด็น

สําคัญการพัฒนาเพื่อใหเขาใจสภาพปญหาความตองการของผูเรียนโดยใชกระบวนการอภิปราย

ระดมพลังสมองและตัดสินใจรวมกันในการกําหนดเปาหมาย  วัตถุประสงค  และยุทธศาสตร      

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประกอบดวยการทบทวนประเด็นสําคัญ      

ของการพัฒนา  การตัดสินใจเลือกประเด็นที่จะดําเนินการ  การเขียนเปาหมายการพัฒนา  และ

การเขียนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ง.  การกําหนดแผนปฏิบัติการรายป  เปนการวางเคาโครงแผนปฏิบัติการ 

รายปและสรางใหเกิดความผูกพันในภาระหนาที่ของบุคลากรในสถานศึกษาไดทราบปญหา  

เปาหมายการพัฒนา  การหาแนวทางแกไขสภาพปญหาและการยอมรับที่จะนําไปปฏิบัติรวมกัน  

ประกอบดวย  การกําหนดแผนปฏิบัติการรายปและการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหวางเปาหมาย  

การพัฒนากับแผนปฏิบัติการรายป 

จ.  การเขียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  เปนการสะทอน

แหลงงบประมาณ  การวางแผนเปลี่ยนแปลงตั้งอยูบนพื้นฐานงานวิจัย  การประเมินผลบนพื้นฐาน

ของขอมูล  การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดและการพัฒนาอยางตอเนื่อง  ตลอดจน      

การประสานความรวมมือระหวางกิจกรรมตางๆ   

ฉ.  การทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ  เปนการยอมรับ

และพันธะผูกพันตอแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ  ไดแก  การสรางการยอมรับ

แผนการมอบหมายการปฏิบัติงานอยางเปนทางการและการทําความเขาใจสวนตางๆของแผน 

(8)  โครงสรางของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การเขียน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงอาจแตกตางกันไปบางแตควรมี

สวนประกอบที่สําคัญ  ไดแก    

ก.  เจตนารมณของสถานศึกษา  ไดแก  วิสัยทัศน  และภารกิจของ

สถานศึกษา  ภาพรวมของสถานศึกษา เปาหมายการพัฒนา  และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 

ข.  แผนปฏิบัติการประจําป  ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานสําเร็จตาม

เปาหมาย 
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ค.  การระดมทรัพยากร  แหลงสนับสนุนงบประมาณ  และสรุป

งบประมาณการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีไ่ดกลาวขางตนมีหลายขัน้ตอน  และแตละ

ขั้นตอนลวนมคีวามสาํคัญและสงผลตอกนั  รวมทั้งสงผลตอการปฎิบัติงานตามแผนอีกดวย 

4)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนการกํากับ  และติดตาม

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง  ใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่กําหนดไว  

โดยสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่ชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา

ไปสูการปฏิบัติ  ในระหวางดําเนินโครงการสถานศึกษามีการนิเทศติดตามผล  และปรับปรุงงาน/

โครงการทั้งระหวางปฎิบัติและเมื่อส้ินสุดโครงการ 

5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาเปนการดําเนินงานตรวจสอบ  

ทบทวน  และรายงานการดาํเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาดวยวิธกีารที่หลากหลาย  

โดยบุคลากรภายในสถานศกึษาและโดยบุคลากรภายนอกคือเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ในทีน่ี้จะกลาวถึง

การดําเนินงานโดยบุคลากรภายในสถานศึกษาซึง่กระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ก : 40-41)  

กลาวคือ  การตรวจสอบและประกันคุณภาพภายในใหสถานศกึษาดาํเนินการเปนประจํา        

อยางนอยปละ  1  คร้ังทุกป  และใหบนัทกึจัดเก็บผลการตรวจสอบอยางเปนระบบเพื่อนาํไปใช 

เปนขอมูลประกอบการจัดทาํแผนพฒันาคณุภาพสถานศึกษาตอไปในการดําเนนิการมุงเนน        

ที่ประเด็นสาํคญั  คือ 

(1)  ความเหมาะสมของวิสัยทัศนและภารกิจของสถานศึกษา  โดยพจิารณา          

จากขอมูลพืน้ฐานและผลการวิเคราะหสภาพความจําเปนและปญหาของสถานศึกษา 

(2)  ความสอดรับกันในเชงิตรรกและเชิงเหตุผลทางวิชาการระหวางเปาหมาย         

ตัวบงชี้สภาพความสาํเร็จ  ยุทธศาสตรและเทคนิควิธทีีใ่ชเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

(3)  ความสอดคลองกันระหวางเปาหมาย  จุดประสงคการเรียนรูกับ

มาตรฐานหลกัสูตร 

(4)  ระดับและสภาพความสาํเร็จที่เปนเปาหมายหลกัของแผนพฒันา

คุณภาพการศกึษา  ไดแก  ความรู  ความสามารถและคณุลักษณะของผูเรียน 

(5)  กระบวนการเรียนการสอน  ซึ่งรวมทัง้การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรู             

ยุทธศาสตรและวิธีสอน  กระบวนการเรียนรูและการตอบสนองผูเรียน 

(6)  การเรียนรูความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  ซึ่งรวมถึงการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศกึษา  ผลงานผูเรียน  ระบบการวัดและประเมินผลและการสนบัสนุนการเรียนรู 

(7)  การดําเนนิการและสภาพความสําเร็จของโครงการพัฒนาบุคลากร 
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(8)  การมีสวนรวม  ความรวมมือและการประสานความสัมพันธของบคุลากร 

ฝายตางๆ  ในสถานศึกษาหรือบุคลากรและองคกรในชุมชนกระบวนการ  และสาระสําคัญ              

ของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีการดําเนินงานในประเด็น

หลักๆ  คือ 

ก.  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเอง     

เพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องและทุกคนมีสวนรวม  ในสวนสําคัญ  คือ  สภาพปจจุบัน  เปาหมาย     

ของสถานศึกษาที่กําหนดไว  การดําเนินงานเพื่อไปสูเปาหมายและวิธีการตรวจสอบความสําเร็จ               

ตามเปาหมาย  ซึ่งจะตองมีความนาเชื่อถือของขอมูล  มีระบบ  มีหลักฐานรองรอย  มีการวิเคราะห

ขอมูล  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

ข.  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดย              

การสนับสนุนในดานตางๆ  เชน  การจัดทําคูมือ  การพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  ซึ่งการดําเนินงานจะเปนคณะทํางาน 

ค.  สาระสําคญัของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศกึษาในดานตางๆ  คือ   

ก)  ดานวิสยัทศันและภารกจิ  มุงเนนที่การยอมรับของทกุฝาย       

เปาหมายการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาผูเรียน  การมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอก  

และการตอบสนองแนวโนมการพัฒนา  ความตองการของชุมชนและทองถิ่น  นโยบายรัฐและ

ศักยภาพของสถานศึกษา  ดานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามุงเนนที่ขอมูล  คือ  การรวบรวม

ขอมูล  การวิเคราะห  การนําผลการวิเคราะหไปวางแผนพัฒนาการศึกษา  การมีสวนรวม         

การยอมรับ  ความสัมพันธสอดคลองขององคประกอบหลัก  คือ  วิสัยทัศน  ภารกิจ  หลักสูตร    

การสอน  กิจกรรม  วัดและประเมินผล  พัฒนาบุคลากร  งบประมาณ  ทรัพยากร  และการมี    

สวนรวมและความชัดเจน   

ข)  ดานการเรียนการสอน  จุดเนนที่จุดเดน  จุดดอยยุทธศาสตรและ

วิธีการสอน   ความสัมพันธของการสอนกับการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์   ซึ่งประกอบดวย

สภาพแวดลอม  การเรียนรูที่มีผลตอการเรียนรูของนักเรียน  ยุทธศาสตรและวิธีสอนที่หลากหลาย

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ความสัมพันธของครูกับนักเรียน  ประการตอมา  คือ  

กระบวนการเรียนรูที่ครูใหโอกาสผูเรียนไดฝกการแกปญหา  การคิดสรางสรรคการพัฒนานิสัย     

ในการเรียน  และประการสุดทาย  คือ  การตอบสนองของนักเรียน  คือ  ความคิดรวบยอด         

ความมั่นใจในการแสดงออก   
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ค)  ดานการเรียนรู  ความกาวหนาและผลการเรียนของนักเรียน          

เปนจุดเนนตามคุณลักษณะของผูเรียนตามมาตรฐานหลักสูตร  ประกอบดวย  ความคาดหวัง    

ของครู  แหลงการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนการสอน  การใชผลการประเมินพัฒนานักเรียน        

โดยตรวจสอบไดจากหลักสูตรสถานศึกษาที่ตองสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน  ผลงานนักเรียน  สะทอนผลที่สัมพันธกับหลักสูตร  การสอน  การวัดและประเมินผล   

มีระบบการประเมินผลชวยพัฒนารายวิชาและกลุมสาระการเรียนรู ใหครูผูสอนมี อิสระ               

ในการพัฒนาเกณฑ  และการสนับสนุนการเรียนรูตองมีการนําขอมูลไปใชสงเสริมการเรียนรู    

เพื่อวางแผนพัฒนาตอไป   

6)  การประเมินคุณภาพการศึกษา  เปนการจัดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดบัชวงชัน้  

คือ  ป.3  ป.6  ม.3  และ  ม.  6  ไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรู            

ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและคุณลักษณะที่สําคัญ  โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษานอกจากแนวทางการประเมิน

คุณภาพการศึกษาที่กลาวขางตนแลว  อาจตองทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินภายในและ

ประเมินภายนอก  คือ  การประเมินคุณภาพภายใน  เปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณภาพ

การศึกษา  ซึ่งประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก          

ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2543 ก : 10-16)  เสนอไวสรุปได  ดังนี้ 

(1)  การประเมินภายใน  (Internal  Evaluation) คือ  กระบวนการประเมินผล

การดําเนินการของหนวยงานที่กระทําโดยบุคลากรในหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง  

เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด  ถือเปน

กระบวนการตรวจสอบการทํางานของตนเอง  (Self-Evaluation)  และควรทําเปนกิจกรรมหนึ่ง    

ในขั้นตอนการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  จึงมีลักษณะเปนการประเมินที่สถานศึกษาประเมินตนเอง

อยางตอเนื่องเพื่อใหไดขอมูลที่นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตนเองและพรอมที่จะไดรับตรวจสอบ

จากการประเมินภายนอก 

(2)  การประเมินภายนอก  (External-Evaluation)  คือ  กระบวนการ

ตรวจสอบคุณภาพการดําเนนิงานของหนวยงานซึง่กระทาํโดยกลุมบุคคลที่เปนนักประเมินอาชีพ  

เพื่อใหไดขอมลูเกี่ยวกับคุณคาของหนวยงาน  ซึง่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการทาํงาน  และ             

เปนหลกัประกนัคุณภาพการดําเนนิงานของหนวยงานวาไดมาตรฐานหรือไม  เพยีงใด  

สําหรับการประเมินภายในมีความสําคัญและมีข้ันตอนในการประเมิน  สรุป

ไดวา  การประเมินภายในมีวัตถุประสงค  4  ประการ  คือ  1)  เพื่อทราบจุดออนจุดแข็งของตนเอง  
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2)  เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงการดําเนินงานของตนเอง  3)  เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอภารกิจ    

ที่ไดรับมอบหมายจากชุมชน  4)  เพื่อรายงานผลการประเมินใหสาธารณชนทราบ  และไดขอมูล   

ที่ชวยในการวางแผนพัฒนาหนวยงานตอไป  มีข้ันตอนการประเมินภายในโดยสรุป  คือ             

1)  ศึกษาหรือกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อใชเปนเปาหมาย  

ของการประเมิน  2)  ตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานดานการประเมินภายใน  ซึ่งประกอบดวย

บุคคลที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา  ไดแก  ชุมชนบริเวณโรงเรียน  ผูบริหาร  บุคลากรในสถานศึกษา  

ทั้งครูอาจารย  เจาหนาที่  และนักเรียน  พรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละคน  3)  วางแผน       

การประเมินภายในโดยการกําหนดเปาหมายของการประเมิน   กําหนดวิธีการประเมิน              

เตรียมเครื่องมือที่ใชในการประเมิน  วางแผนการเก็บขอมูล  วิเคราะห  สรุปและรายงานผล        

4)  ลงมือทําการประเมิน  5)  กระตุนกํากับการประเมินใหเปนไปตามแผนที่วางไว  6)  รายงานผล

การประเมิน  สรุปจุดแข็งและจุดออนของสถานศึกษาและเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ  เชน  

ผูบริหาร  ครูอาจารย  ชุมชนบริเวณโรงเรียน  นักเรียน  เปนตน  7)  วางแผนการแกไขปรับปรุง     

การดําเนินงานของสถานศึกษาในสวนที่เปนจุดออน  8)  ดําเนินการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน

ของสถานศึกษาตามแนวทางที่เลือกใช  9)  ตรวจสอบผลการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมาย   

ที่ตองการบรรลุผลหรือไมซึ่งเปนการยอนกลับไปทํางานตามขั้นตอนที่  3-9  ใหม 

ในการประเมินภายในสถานศึกษาตองคํานึงถึงมาตรฐานของการประเมิน

ภายในตองมีกระบวนการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน  ซึ่งผูประเมินตองออกแบบการประเมินใหได

คุณภาพตามเกณฑ  คือ  1)  มาตรฐานดานประโยชนจากการประเมิน  (Utility  Standard)  เมื่อ

ประเมินแลว  ผลการประเมินตองใหขอมูลตรงตามที่ผูใชผลการประเมินอยากรู  (เชน  ผูบริหาร  

ครู  อาจารย  ผูปกครอง  หนวยงานที่เกี่ยวของ  ฯลฯ)  และนําไปใชประโยชนในการพัฒนา

ปรับปรุง  การดําเนินงานไดจริง  โดยเฉพาะถาสามารถใหขอมูลชวยในการปรับปรุงตนเองได      

ในระดับบุคคล  (นักเรียน  ครู  ผูบริหาร) ก็จะยิ่งเปนประโยชนมากขึ้น 2) มาตรฐานดาน          

ความเปนไปได  (Feasibility  Standard)  วิธีการที่ใชในการประเมินจะตองมีความเปนไปได

ในทางปฏิบัติจริง  ประหยัด  คุมคาและเหมาะสม  3)  มาตรฐานดานความเหมาะสม  (Propriety  

Standard) วิธีการที่ใชในการประเมินตองไมสงผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของกับการประเมิน  เชน  ไม

กอใหเกิดผลเสียหายกับผูใหขอมูล  4)  มาตรฐานดานความถูกตอง  (Accuracy  Standard)  

วิธีการที่ใชในการประเมินตองมีความถูกตอง  ใหขอมูลที่เชื่อถือได  เชน  เครื่องมือที่ใชใน         

การประเมินตองสามารถวัดตัวบงชี้ที่ตองการวัดไดจริง  มีความครบถวนสมบูรณตามตัวบงชี้ที่
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ตองการวัด  แหลงผูใหขอมูลเชื่อถือได  ใหขอมูลตามความเปนจริง  วิธีการวิเคราะหและการเสนอ

ผลการประเมินถูกตอง  และผลการประเมินมีความเปนปรนัย 

นอกจากนั้น ตองคํานึงถึงตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินภายในของสถานศึกษา    

ตามมาตรฐานการศึกษา  กลาวคือ  สถานศึกษามีบทบาทหนาที่ที่จะตองจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพไดมาตรฐานเพื่อใหการประเมินของสถานศึกษาทุกแหงอยูบนบรรทัดฐานเดียวกัน  ตามที่

ไดกลาวขางตนแลววา  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบอนุมัติมาตรฐานการศึกษาชาติจํานวน                   

27  มาตรฐาน  แตในการประเมินภายนอกรอบแรกสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะทําการประเมิน

เพียง  14  มาตรฐาน  53  ตัวบงชี้กอน  มาตรฐานและตัวบงชี้เหลานี้ถือเปนกรอบการประเมิน               

ที่สถานศึกษาควรใชเปนเกณฑการตรวจสอบการดําเนินงานของตนเองดวยมาตรฐานการศึกษา  

ที่กําหนดขึ้นมีหลายดานและมีตัวบงชี้มากมาย  แตภายใตเงื่อนไขขอจํากัดของแตละสถานศึกษา

ไมวาจะมาจากปจจัยใดก็ตาม  สถานศึกษาอาจทําการประเมินตนเองไดไมครบทุก  27  มาตรฐาน  

ในชวงเริ่มตนของการประเมินตนเอง  สถานศึกษาจึงควรทําการประเมินผลการดําเนินงาน        

ของตนเองตามมาตรฐานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติกอนจํานวน  14  มาตรฐานและอาจพิจารณาเพิ่ม

มาตรฐาน  หรือตัวบงชี้บางตัวซึ่งสอดคลองกับจุดเนนของทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา  เพื่อ

ใหผลการประเมินเกิดประโยชนสูงสุด  รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหใชในการประเมินภายนอก  โดยแบงเปนมาตรฐานดานผูเรียน        

ดานกระบวนการและดานปจจัยสําคัญ  ซึ่งขณะนี้มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้  เพื่อ            

การประเมินภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2547  ซึ่งสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (2547 : 1)  ไดมีการปรับปรุงตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเนนความเปนรูปธรรมมากขึ้นโดยใชตัวบงชี้เชิงปริมาณ  หรือ        

มีนิยามเชิงปฏิบัติการและกําหนดเกณฑการพิจารณาในแตละตัวบงชี้และเกณฑการประเมินระดับ

คุณภาพทั้งระดับตัวบงชี้และระดับมาตรฐาน  เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลการประเมินและชวยให      

ผูประเมินสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว  และชวยใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน    

ไดชัดเจนขึ้น  ในรอบแรกจะประเมิน  14  มาตรฐานเหมือนเดิมใน  3  มิติ  คือความตระหนัก  

(Awareness)  การปฏิบัติ  (Attempt)  และผลสําเร็จ  (Achievement)  โดยมาตรฐานดานผูเรียน

จะประเมินความตระหนักและการปฏิบัติในระดับมาตรฐาน  สวนมาตรฐานดานผูบริหารและคร ู 

จะประเมินเฉพาะผลสําเร็จทั้งในระดับตัวบงชี้และระดับมาตรฐาน 

จะเห็นไดวา  การประเมินคุณภาพภายในเปนการดําเนินงานของบุคลากร

ภายในหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง  เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงตนเอง  การดําเนินการ
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ประเมินภายในมีหลายขั้นตอนโดยมีสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึง  คือ  ดานประโยชนจากการประเมิน        

ดานความเปนไปได  ดานความเหมาะสมและดานความถูกตองตามมาตรฐานการศึกษา  และ    

ตัวบงชี้   ซึ่ งประกอบดวย   27  มาตรฐาน   91  ตัวบงชี้   แบงเปนมาตรฐานดานผู เรียน               

ดานกระบวนการและดานปจจัย  สวนตัวบงชี้และมาตรฐานเพื่อการประเมินภายนอก : ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2547  ที่ปรับปรุงใหมนั้นมีความชัดเจนเปนรูปธรรมมาก

ข้ึนเกิดประโยชนทั้งผูประเมินและสถานศึกษาที่รับการประเมิน  ซึ่งสถานศึกษาอาจวางแผน     

การประเมินภายในนี้เปนการดําเนินงานในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา          

ของสถานศึกษาได 

7)  การรายงานคุณภาพการศึกษา  เปนการนําขอมูลผลการประเมนิ  มาตรฐาน

คุณภาพ  การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกมาประมวลรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพประจาํปการศึกษา  ซึ่งจะนาํไปใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพตอไป  

การรายงานดงักลาว  มีความสําคัญตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และ      

ที่แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  มาตรา  48  หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาและใหถอืวาการประกนัคุณภาพเปนสวนหนึง่      

ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดาํเนนิการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําป

เสนอตอหนวยงานตนสงักดั  หนวยงานที่เกีย่วของและเปดเผยตอสาธารณชน  เพือ่นําไปสู       

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  สวนสาระของรายงานคณุภาพการศึกษาประจําป

ของสถานศึกษาประกอบดวย 

(1)  ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา   เชน   สภาพทั่วไปของสถานศึกษา  

โครงสรางการบริหาร  จํานวนบุคลากรและนักเรียน  เปนตน 

(2)  การสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

ในรอบปการศึกษา  เชน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค       

ของผู เรียนตามเปาหมายที่กําหนดผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา          

ของสถานศึกษา  เปนตน 

(3)  สภาพและผลการพัฒนาสถานศึกษาตามเปาหมาย  ยุทธศาสตร/

แนวทางของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  เชน  คุณภาพผูเรียน  คุณภาพ     

การเรียนการสอน  คุณภาพการเรียนรู  ความกาวหนาและผลการเรียนรูของผูเรียน  เปนตน 

(4)  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป  เชน  

สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมายและยุทธศาสตรตามที่แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
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ของสถานศึกษากําหนดในรอบป  การสรุปประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของสถานศึกษา

และแนวทางการพัฒนาในปตอไป 

8)  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนการดําเนินงานที่หนวยงาน   

ตนสังกัดทําการสงเสริมสนับสนุนและรวมดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  ศึกษาวิเคราะห  วิจัย  และเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  นอกจากนี้  ใหหนวยงานตนสังกัดระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่

การศึกษาทําการตรวจสอบทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป               

ซึ่งอารี รัตน   วัฒนสิน   (2543 : 11)  กลาวไวสรุปไดวา   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา               

เปนกระบวนการตอเนื่อง  สถานศึกษาควรคนหาเทคนิค  วิธีการมาสนับสนุนระบบประกันคณุภาพ                      

ใหมีประสิทธิภาพและสรางความรูสึกของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของใหมุงมั่นพัฒนาสูคุณภาพ     

ที่สูงขึ้น 

สรุปไดวา   การผดุงระบบการประกันคุณภาพเปนบทบาทและหนาที่               

ของสถานศึกษา  และหนวยงานตนสังกัดที่ตองมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหตอเนื่องและพัฒนาใหสูงขึ้น   
 

2.2  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษามี  ดังนี ้

2.2.1  งานวิจยัในประเทศ 

 กุญชลี  เต็มเปยม  (2546 : 67-76)  ไดศึกษาการเตรียมความพรอม  เพื่อ         

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  เขตกรุงเทพมหานคร  

พบวา  การเตรียมความพรอมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยภาพรวม          

ของดานผูเรียน  ดานกระบวนการ  และดานปจจัย  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  

พบวา  ดานปจจัยมีคาเฉลี่ยสูงสุด  และดานกระบวนการมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  เมื่อเปรียบเทียบ           

การเตรียมความพรอมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางาน

ตางกัน   พบวา   ครูผูสอนท่ีมีประสบการณการทํางานต่ํากวา   10  ป  กับครูผูสอน   ที่มี

ประสบการณการทํางาน  10  ปขึ้นไป  มีการเตรียมความพรอมเพื่อการประกันคุณภาพภายใน   

ไมแตกตางกัน 
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 ชวนะ คําแกว  (2546 : 96-104)  ไดศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

เกณฑมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดระนอง  ผลการวิจัยพบวา  สภาพ                

การดําเนินงานทุกดานมีคา เฉลี่ยในภาพรวมอยู ในระดับมากทุกดาน   สําหรับปญหา                     

ในการดําเนินงาน  พบวา  1)  ขาดการจัดระบบการกํากับ  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล      

ขาดการประชาสัมพันธการใชระบบสารสนเทศ  2)  ขาดการกําหนดมาตรฐานการศึกษา             

3)  ขาดงบประมาณและทรัพยากรที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน  4)  การดําเนินโครงการและกิจกรรม  

ไมทันตามกําหนดเวลา  5)  การใชวิธีการที่มีความจํากัดในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศึกษา  6)  ไมจัดบุคลากรภายนอกเขามามีสวนรวมในการประเมิน  7)  ขาดการใชส่ือนําเสนอ

รายงานคุณภาพประจําป  8)  ทุกฝายที่เกี่ยวของไมไดเขามามีสวนรวมในการผดุงระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 ทองสุข  แสงกลา  (2546 : 99-101)  ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานตาม            

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน 

ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู  ผลการวิจัย  พบวา       

สภาพการดําเนินงาน  โดยภาพรวมและรายดานมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับ  

จากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด  คือ  มาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ  มาตรฐานการศึกษา     

ดานปจจัย  และมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน  และเมื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานของโรงเรียน

ขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ  โดยภาพรวมมีสภาพการดําเนินงานที่

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  พิจารณาตามรายมาตรฐาน  พบวา  มาตรฐาน

การศึกษาดานผูเรียน  โรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการดําเนินงานมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและ

โรงเรียนขนาดใหญ  สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการดําเนินงานมากกวาโรงเรียนขนาดใหญ   

 พนา  จนิดาศรี  (2546 : 189)  ไดศึกษากระบวนการพฒันาระบบประกัน 

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตนแบบ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  พบวา  

ขนาดของโรงเรียนมีผลตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายในทั้งปจจัยดานบุคลากร  

งบประมาณ  และอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 

ยุวลักษณ  ทองเกิด  (2546 : 109-111) ไดศึกษาสภาพและปญหาการดําเนนิงาน        

การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตการศึกษา  6  พบวา  

โรงเรียนสวนใหญดําเนินการตามแนวทางของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  6  ขั้นตอน  

คือ  การศึกษาและเตรียมการ  การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  การนําแผนการประกัน

คุณภาพการศึกษาไปใชการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การพัฒนา
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และปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา  และการเตรียมการรับการประเมินจากองคกรภายนอก           

สวนปญหาการดําเนินงาน  พบวา  ปญหาที่มีความถี่มากที่สุด  3 อันดับแรก  คือ  ปญหา          

การเตรียมความพรอมของโรงเรียนดานการประสานงานกับองคกรภายนอก  ปญหาการนําผล    

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษามาพิจารณาเพื่อพัฒนาปรับปรุงใหไดตามมาตรฐาน

การศึกษาที่กําหนด  และปญหาวิธีการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพการศึกษา   

เรวดี  พระวิวงศ  (2546 : 66-70)  ไดศึกษาการดําเนินงานของโรงเรียนดานปจจัย           

และกระบวนการตามมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2543  พบวา

ดานปจจัย  มาตรฐานที่ดําเนินการมากที่สุด  คือ  ความพรอมและวุฒิภาวะของผูเรียน  คุณธรรม

จริยธรรมของผูบริหาร  ภาวะผูนําและความสามารถในการจัดการของผูบริหาร  วิญญาณ      

ความเปนครู  และคุณธรรมของครู  มาตรฐานที่ดําเนินการอยูในระดับมาก  คือ  ความสามารถ   

ในการจัดการเรียนการสอน  ความสามารถในการแสวงหาความรู  คุณวุฒิของครู  หลักสูตรและ

สื่อการสอน  อาคารสถานที่  การสนับสนุนจากชุมชนและผูปกครอง  สวนดานกระบวนการ  

มาตรฐานที่ดําเนินการในระดับมากที่สุด  คือ  การจัดสภาพแวดลอมและการพัฒนาครู  และ

บุคลากร  มาตรฐานที่ดําเนินการระดับมาก  คือ  การจัดองคกร  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชน  การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตรและทองถิ่นและการจัดการเรียนการสอน

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ลลิตวรรณ  สิทธินันทน  (2546 : 75-80)  ไดศึกษาความพรอมเพื่อการประกัน

คุณภาพภายนอก  ดานปจจัยนําเขาของโรงเรียนแกนนํา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย  

พบวา  ผูบริหารโรงเรียนแกนนํา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีความพรอมเปนสวนมากในเรื่องของ          

การประกันคุณภาพภายนอก  ดานปจจัยนําเขาทั้ง  4  มาตรฐาน  คือ  มาตรฐานที่  3  ผูบริหาร    

มีภาวะผูนํา  และมีความสามารถในการบริหารจัดการ  มาตรฐานที่  5  ครูมีความสามารถ         

ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  มาตรฐานที่  7  

ครูมีวุฒิ  ความรู  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  และมีครูเพียงพอ  มาตรฐานที่  8          

มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียนและทองถิ่น  มีส่ือการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู 

 วินัย  เดชมงคลวัฒนา  (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความรูความเขาใจและ

สภาพปญหาการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  มีความรูความเขาใจการประกัน
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คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานทั้ง 8 ดาน  

พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก  จํานวน  6  ดาน  

เรียงตามลําดับ  ไดแก  มีความรูความเขาใจดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  มีความรู     

ความเขาใจดานการประเมินคุณภาพการศึกษา  มีความรูความเขาใจดานการตรวจสอบและ

ทบทวนคุณภาพการศึกษา  มีความรูความเขาใจดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  มีความรูความเขาใจดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีความรู         

ความเขาใจดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  และผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน       

ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  มีความรูความเขาใจการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาทั้ง  8  ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  โดยผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีความรู         

ความเขาใจ  8  ดานของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาแตกตางกับผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ  

วินัย  นุนพันธ  (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร  

พบวา  สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการในระดับมาก

ท้ัง  6  ข้ันตอน  คือ  1)  การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา  2)  การนําแผน     

การประกันคุณภาพการศึกษาไปใช  3) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา  4)  การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  5)  การศึกษาและการเตรียมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  และ  6)  การเตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก 

โกสินทร  คําภูกา  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดขอนแกน  

พบวา  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ดานการควบคุมคุณภาพการศึกษา  ดาน       

การตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  และดานการประเมินและรับรองคุณภาพ

การศึกษามีสภาพการดําเนินการในระดับมาก  และเมื่อเปรียบเทียบระดับการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูปฏิบัติการสอน  พบวา  ในภาพรวมและ

ดานการควบคุมคุณภาพการศึกษา  ดานการตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สวนดานการประเมินคุณภาพการศึกษา         
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ไมแตกตางกัน  การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามขนาดโรงเรียน  

พบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูปฏิบัติการสอนทุกดานไมแตกตางกัน 

ปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ดานการตรวจสอบทบทวนและ

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  และดานการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา  พบวา  มีปญหา

ในระดับปานกลาง  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูปฏิบัติการสอนในปญหา              

การดําเนินการประกันคุณภาพ  พบวา  ไมแตกตางกัน  แตเมื่อเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน  

พบวา  โรงเรียนขนาดใหญพิเศษและโรงเรียนขนาดเล็ก  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       

ที่ระดับ .05 

นิวัติ  บํารุงจิต  (2545 : 69-74)  ไดศึกษาปญหาการประกันคุณภาพภายใน

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  พบวา  ปญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  จําแนกตามประสบการณการบริหาร  โดยรวม

และรายดาน  ดานบุคลากร  ดานงบประมาณ  ดานวัสดุอุปกรณและดานการบริหารการจัดการ    

อยู ในระดับปานกลาง   ปญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน   สังกัดสํานักงาน                  

การประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  ระหวางผูบริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง

และขนาดใหญ  โดยรวมและรายดาน  ดานบุคลากร  ดานงบประมาณ  ดานวัสดุอุปกรณ  และ

ดานการบริหารการจัดการ  ไมแตกตางกัน 

สละ  คณาฤทธิ์  (2545 : 131-138)  ไดศึกษาการประเมนิตัวบงชี้มาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี  พบวา  

การประเมินความเหมาะสมของตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาทั้ง 3 ดาน  คือ  ดานผลผลิต  (ผูเรียน)             

ดานกระบวนการและดานปจจัยนําเขา  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  และเมื่อ

พิจารณาแตละดาน  คือ  ดานผลผลิต  (ผูเรียน)  ดานกระบวนการและดานปจจัยนําเขาอยูใน

ระดับมากทุกดานเชนกัน และผลการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของตัวบงชี้มาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาทั้ง  3  ขนาด  พบวา  การประเมินความเหมาะสมของตัวบงชี้มาตรฐาน

การศึกษาดานปจจัยการนําเขาของสถานศึกษาทั้ง  3  ขนาด  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ 0.5  เพราะตามสภาพจริงบริบทของสถานศึกษาทั้ง  3  ขนาดมีความแตกตางกันมาก  

ทั้งดานจํานวนนักเรียน  จํานวนครู  จํานวนอาคารสถานที่  ส่ิงแวดลอม  การจัดสรรงบประมาณ  

การคมนาคม  ความสามารถของชุมชนในการสนับสนุนการศึกษา  พรอมทั้งการจัดระบบ

บริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
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สามารถ  สืบสําราญ  (2545 : 100)  ไดศึกษาการปฏิบตัิและปญหาการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตนแบบการประเมินภายใน  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา  จังหวัด

ขอนแกน  ผลการวิจัย  พบวา  ระดับการปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนตนแบบ

การประเมินภายใน  ตั้งแตขั้นเตรียมการ  ขั้นการดําเนินการตามวงจรบริหารคุณภาพ  PDCA  

และขั้นการรายงาน  โดยภาพรวม  พบวา มีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกขั้นตอน         

ที่สําคัญไดแก  1)  ขั้นการเตรียมการเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมใหกับบุคลากร  โดยการสราง

ความตระหนัก  และพัฒนาความรูและทักษะ  การแตงตั้งคณะกรรมการ  2)  ข้ันการดําเนินการ  

ตั้งแตข้ันการวางแผนการดําเนินงานตามแผน  การตรวจสอบประเมินผลนําผลการประเมิน        

มาปรับปรุงงาน  3)  ขั้นการจัดทํารายงานประเมินตนเอง  หรือรายงานประจําปสําหรับระดับ

ปญหาการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตนแบบการประเมินภายในทุกขั้นตอน  ตั้งแต           

ขั้นการเตรียมการ  ขั้นการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ  PDCA  และรายงาน  พบวา  โรงเรียน    

มีปญหาการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในทุกขั้นตอน  โดยภาพรวมอยูในระดับนอย 

อดิศักดิ์  คงเจริญ  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความพรอมและปญหา           

การดําเนินงานประกันคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  12  

พบวา  ความพรอมในการดําเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตามความคิดเห็น            

ของขาราชการครูอยูในระดับปานกลาง  ผูบริหารโรงเรียนกับครูปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็น          

ตอความพรอมในการดําเนินงานประกันคุณภาพแตกตางกัน  ขาราชการครูซึ่งปฏิบัติงาน           

ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอความพรอมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

โรงเรียนมัธยมศึกษา  ไมแตกตางกัน  ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนซึ่งตั้งอยูในเขตพื้นที่

พัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออกกับขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนซึ่งตั้งอยูนอกเขตพื้นที่

พัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก  มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานประกันคุณภาพโรงเรียน

มัธยมศึกษา  แตกตางกัน  และปญหาสําคัญในการดําเนินงานประกันคุณภาพโรงเรียน

มัธยมศึกษา  ประกอบดวย  ขาดการศึกษาและการเตรียมการที่ดีในการควบคุมคุณภาพ  ขาด

ความตอเนื่องในการติดตามผลการดําเนินงาน  และขาดการเตรียมการที่ดีในการรับการประเมิน 

 นิกัญชลา  ลนเหลือ  (2544 : 84-92)  ไดศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา          

การปฏิบัติตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัด               

กรมสามัญศึกษา  จังหวัดขอนแกน  ผลการวิจัยพบวา  สภาพปจจุบันและปญหาการปฏิบัติ     

ตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  

จังหวัดขอนแกน  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางและมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  เมื่อ
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เปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน  พบวา  ไมแตกตางกันทางสถิติ  และเมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติ 

งานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  พบวา  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กมีปญหา

แตกตางจากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  และโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  มีปญหา

แตกตางจากโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง  และโรงเรียนมัธยมขนาดใหญพิเศษมีปญหาแตกตาง  

จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เนื่องจากสถานศึกษา   

แตละขนาด  มีความแตกตางกันในดานตาง ๆ  ไดแก  บุคลากร  เทคโนโลยี  งบประมาณ  อาคาร

สถานที่  สภาพแวดลอมและชุมชน 

 ประกิจ  แฟมไธสง  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพการดําเนินการ            

ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน              

การประถมศึกษา  จังหวัดบุรีรัมย  พบวา  1)  โรงเรียนประถมศึกษามีสภาพการดําเนินการ       

ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก  เพื่อพิจารณาเปนรายดาน  

พบวา  ดานที่มีการดําเนินการ  อยูในระดับมาก  คือ  ดานการควบคุมคุณภาพการศึกษา            

ในการพัฒนาเขาสูมาตรฐาน  สวนอีก  2  ดาน  คือ  ดานการตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน      

ในการตรวจสอบภายใน  และดานการควบคุมคุณภาพการศึกษาในการกําหนดมาตรฐานโรงเรียน

ดําเนินการอยูในระดับปานกลาง  2)  โรงเรียนประถมศึกษามีสภาพปญหาการดําเนินการ        

ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณา   

เปนรายดาน  พบวา  ทุกดานมีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง  สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากสูงไปต่ําดังนี้  คือ ดานการควบคุมคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาเขาสูมาตรฐาน  ดาน    

การควบคุมคุณภาพการศึกษาในการกําหนดมาตรฐานโรงเรียน  และดานการตรวจสอบและ

ปรับปรุงโรงเรียนในการตรวจสอบภายใน   ตามลําดับ  3 )  ผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน            

อยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินการตามนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยรวมและรายดาน  ไมแตกตางกัน  4)  ผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน        

อยูในโรงเรียนที่ขนาดตางกัน  มีความคิดเห็นตอสภาพปญหาการดําเนินการตามนโยบาย         

การประกันคุณภาพการศึกษา  โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  5)  ครูผูสอนที่ปฏิบัติงาน    

อยูในโรงเรียนที่ขนาดตางกัน  มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินการตามนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษา  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อเปรียบเทียบ

เปนรายคู  พบวา  ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดใหญกับขนาดกลาง  มีความคิดเห็นดานการควบคุม

คุณภาพการศึกษาในการพัฒนาเขาสูมาตรฐานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สวนครูผูสอนในโรงเรียนขนาดใหญกับขนาดเล็ก  และโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดเล็ก               
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มีความคิดเห็นดานการควบคุมคุณภาพการศึกษาในการกําหนดมาตรฐานโรงเรียน  และดาน         

การตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียนในการตรวจสอบภายใน  ไมแตกตางกัน  6)  ครูผูสอน            

ที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีความคิดเห็นตอสภาพปญหาการดําเนินการ        

ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู   พบวา   ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดใหญกับขนาดกลาง                 

มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้ง  3  ดาน  สวนครูผูสอน        

ในโรงเรียนขนาดใหญกับขนาดเล็ก  และโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดเล็ก  มีความคิดเห็น         

ตอสภาพปญหาการดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง   3  ดาน               

ไมแตกตางกัน 

 พนัส  เจริญวงศ  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการ/ผูบริหาร

โรงเรียน/ผูชวยผูบริหารโรงเรียน/หัวหนาหมวดวิชา/การประกันคุณภาพการศึกษา  พบวา         

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 12  โดยรวม  

อยูในระดับมาก  ระดับความเห็นของขาราชการครูที่มีอายุราชการตางกันระหวางขาราชการครู     

ที่ปฏิบัติงาน  ในโรงเรียนขนาดตางกันและระหวางขาราชการครู  ซึ่งมีสถานภาพตางกันแตกตาง

กัน  การประกันคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 12  โดยรวม  

อยูในระดับมาก  ระดับความเห็นของขาราชการครูที่มีอายุราชการตางกัน  ระหวางขาราชการครูที่

ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันและระหวางขาราชการครูซึ่งมีสถานภาพตางกัน  แตกตางกัน

และการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด         

กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 12  มีความสัมพันธกัน 

 พรทพิย  สระบงกช  (2544 : 83-91)  ไดศึกษาปจจยัที่สงผลตอคุณภาพ 

การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออก ผลการวิจัย  พบวา  

ปจจัยดานครู  ปจจัยดานผูบริหาร  ปจจัยดานหลักสูตร  ปจจัยดานทรัพยากร  ปจจัยดานอาคาร

สถานที่  และสิ่งอํานวยความสะดวก  และปจจัยดานชุมชนสงผลตอคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออก  โดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก 

สุเทพ  วงษเณร  (2544 : 74-77)  ไดศึกษาบทบาทในการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามมาตรฐานดานการเรียนการสอนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ผลการวิจัยพบวา  การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามมาตรฐานดานการเรียนการสอนของผูบริหารโรงเรียนทั้ง  10  มาตรฐาน             
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มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  และเมื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานตามขนาดโรงเรียน  พบวา  

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 อัญญรัตน  สุขะมงคล  (2544 : 311-317)  ไดศึกษาแนวทางการดําเนินงาน             

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับประถมศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน   ผลการวิจัยจากการสัมภาษณบุคลากรที่ รับผิดชอบ                

การดําเนินงาน  ดานการประกันคุณภาพสถานศึกษา  2  แหง  พบวา  1)  ขั้นการเตรียมการรับ  

การประกันคุณภาพทั้งสองโรงเรียนเริ่มจากทําความเขาใจหลักการและขั้นตอนการประกัน

คุณภาพ  โดยเตรียมบุคลากรดานทัศคติ  ดานความรูทักษะและความเขาใจ  และดานขวัญ

กําลังใจ  2)  ขั้นการควบคุมคุณภาพ  เร่ิมจากการวิเคราะหความตองการของปจจัยมาตรฐาน   

และความตองการในการพัฒนาของสถานศึกษา  การจัดทําแผนกลยุทธระยะ  3 ป                         

3)  ขั้นการตรวจสอบคุณภาพ  ดําเนินงานโดยบุคลากรผูรับผิดชอบงานจะติดตามงานนั้นๆเอง  

โดยกําหนดวัตถุประสงค  วิธีการ  และสรางเครื่องมือในการตรวจสอบ  4)  ขั้นการประเมิน

คุณภาพ  เร่ิมจากการกําหนดผูรับผิดชอบในการประเมินผลการดําเนินงานของแผนพัฒนา      

หรือธรรมนูญโรงเรียน  วิเคราะหและสรุปผลการประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนาและจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง 

 ชาติชาย  พิมพิไลย  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องการศึกษาการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัด

กาฬสินธุ  พบวา  การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  โดย

ภาพรวม  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  ดานการวางแผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  และดานการกระตุนสงเสริมให

บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานตามธรรมนูญโรงเรียน  สวนปญหาการปฏิบัติงานการควบคุม

คุณภาพการศึกษามีอยูในระดับนอย  ปญหาที่สําคัญ  คือ  ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 ดารณี  รัตนพาคี  (2543 : 157-160)  ไดศึกษาปญหาการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา   จังหวัดชลบุรี               

ผลการศึกษา  พบวา  ปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  

พบวา  ดานที่มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย  ไดแก            

การเตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก  การนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษา          

ไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
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 ยุพล  สมปาง  (2543 : 38)  ไดศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ศึกษาเฉพาะกรณี : โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรม   

สามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา  จํานวนครูเมื่อเทียบกับจํานวนนักเรียน  หรือ

จํานวนครู  เมื่อเทียบกับจํานวนหองเรียนต่ํากวาเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการครูกําหนด  

แหลงความรูเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาครูสวนใหญทราบจากเอกสารและการอบรม

สัมมนา  การดําเนินงานการปฏิรูปการเรียนรูใหเขาสูเกณฑมาตรฐานสามารถใชไดกับโรงเรียน    

ทุกขนาด  และการประกันคุณภาพการศึกษาจะประสบความสําเร็จข้ึนอยูกับภาวะผูนําของ

ผูบริหาร  และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู 

 วิรุฬห  แสงงาม  และวาสนา  แสงงาม  (2543 : 77-80)  ไดศึกษาการวิเคราะห

องคประกอบที่เหมาะสมตอการประเมินผลภายใน  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

เอกชน  ประเภทสามัญศึกษา  ในเขตการศึกษา 2  พบวา  องคประกอบที่สําคัญเรียงตามลําดับ

ความสําคัญ  คือ  1)  องคประกอบดานการศึกษาสภาพและผลการดําเนินงาน  2)  องคประกอบ

ดานเครื่องมือและวิเคราะหขอมูล  3)  องคประกอบดานการเตรียมความพรอม  4)  องคประกอบ

ดานกรอบการประเมิน  5)  องคประกอบดานวัตถุประสงคและตัวบงชี้  6)  องคประกอบดานสรุป

วิเคราะหขอมูล  ซึ่งองคประกอบดังกลาวนําไปใชสรางแบบประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

ของโรงเรียนพื้นที่เขตการศึกษา  2 

 วิชัย  ตรีเล็ก  (2542 : 181-187)  ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มี

ตอการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบบริหาร  ISO  9000  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด   

กรมสามัญศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจในระบบบริหาร ISO 

9000  ในระดับปานกลาง  ซึ่งผูบริหารและครูไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  โดยความคิดเห็น

ที่มากที่สุด  คือ  การประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบบริหาร  ISO  9000  มีผลดีทําให

โรงเรียนพัฒนาระบบการปฏิบัติงานจัดการศึกษาอยางมีระบบ   มีขั้นตอน   มีกฎเกณฑ                 

มีความตอเนื่องและมีคุณภาพ  อุปสรรค  คือ  ขาดแคลนบุคลากรในการดํานินงาน  บุคลากร       

ไมมีเวลา  บุคลากรไมเห็นความสําคัญและไมใหความรวมมือ 

 เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ  (2540 : 182-190)  ไดศึกษาการวิเคราะหระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  ระบบ  

การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  ขาดปจจัยสําคัญตามแนวทาง   

การประกันคุณภาพการศึกษาตามทฤษฎีทั้ง  3  ระบบยอย  คือ  1)  ระบบการวางแผนบุคลากร    

มีสวนรวมนอย  และไมมีเปาหมาย  มาตรฐาน  และเกณฑการวัดที่ชัดเจน  2)  ระบบการควบคุม



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 50 

คุณภาพขาดการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก  และ3)  ระบบการทบทวนและปรับปรุง       

การปฏิบัติงานบุคลากรไมมีสวนรวมในการทบทวนการปฏิบัติงาน   สวนประสิทธิภาพ             

ดานกระบวนการบริหาร  ดานคุณภาพนักเรียน  และดานคุณภาพการบริหารไมพบโรงเรียน

อาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพครบทั้ง  3  ดาน  

2.2.2  งานวิจยัในตางประเทศ 

 นวิบี  (Newby, 1998 : 88)  ไดวิจัยเกีย่วกบัการจัดการดานคุณภาพ              

อยางสมบูรณแบบในโรงเรียนประถมศึกษา  สรุปวา  การจัดการดานคุณภาพอยางสมบูรณแบบ  

(TQM)  หมายถึง  ภาวะผูนํา  การคิดเชิงระบบและการใชอํานาจจัดการอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุง

องคการในบางโรงเรียนใชวิธีการจัดการของ  TQM  สงเสริมการเปลี่ยนแปลงและผลักดันให

ผูรวมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คุณภาพ  คือ  ความคิดเห็นของผูรับบริการที่จะบรรลุผลดาน

คุณภาพตองเกิดจากการกระทําที่ตอเนื่องและขยายผลใหสูงกวาความตองการและความคาดหวัง

ของลูกคาหรือผูรับบริการ  งานวิจัยนี้ไดรวบรวมขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกและ

สนับสนุนทัศนคติของผูรวมงานในดานคุณภาพโรงเรียนแตละแหง  การเปรียบเทียบขอมูลระหวาง

โรงเรียนที่ใช  TQM  และไมใช  TQM  ในภาพรวม  พบวาโรงเรียนที่ใช  TQM  นิยามคุณภาพ      

อยูที่ผูปกครองนักเรียนและการพัฒนาอยางตอเนื่อง  สวนโรงเรียนที่ไมใช  TQM  มุงเนนไปที่     

การสอนเปนสําคัญ 

 วูดส  (Woods, 1998 : 688)  ไดวิจัยปจจัยของผูนาํที่มีผลตอความเปนเลิศใน

ระบบการศึกษาในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขต  Harelson, Tucson Arizona  จาก

การศึกษา  พบวา  ความโดดเดนของหัวหนาเปนตัวเรงของความเปนเลิศของสถานศึกษา         

การวิจัยแสดงใหเห็นวา  ความโดดเดนของหัวหนามีลักษณะ  ดังนี้  การคัดเลือกและเปลี่ยน

ตําแหนงมีประสิทธิภาพ  การปรับทิศทางนโยบายที่เปนอิสระ  มีกิจกรรมที่จะตรวจสอบบุคคลไดดี            

มีการทุมเทกําลัง  และเวลาในการปรับปรุงสถานศึกษาอยางเต็มที  มีการสนับสนุนครู                   

มีการเขาครอบครองแหลงทรัพยากร  มีความเปนหัวหนาสูง  และมีความสามารถใหคําแนะนํา     

ที่เกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ     

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  สรุปไดวา  สถานศึกษาแตละสังกัดตางดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายใน  เมื่อพิจารณาดานความพรอม  สรุปไดวา  ระดับอาชีวศึกษาโดยภาพรวม                 

มีความพรอมดานผูเรียน  ดานกระบวนการและดานปจจัยอยูในระดับมาก  สถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษามีความพรอมในการดําเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา                  
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ตามความคิดเห็นของขาราชการครูอยูในระดับปานกลาง  ผูบริหารโรงเรียนกับครูปฏิบัติการสอน       

มีความคิดเห็นตอความพรอมในการดําเนินงานประกันคุณภาพแตกตางกัน  ขาราชการครู             

ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอความพรอมในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาไมแตกตางกัน  ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  สรุปไดวา  การดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ดานการควบคุมคุณภาพการศึกษา  ดาน    

การตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและดานการประเมินและรับรองคุณภาพ

การศึกษามีสภาพปญหาในระดับปานกลาง  ปญหาที่พบ  คือ  ปญหาการเตรียมความพรอม   

ของโรงเรียนดานการประสานงานกับองคกรภายนอก  ปญหาการนําผลการตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพการศึกษามาพิจารณาเพื่อพัฒนาปรับปรุงใหไดตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดและ

ปญหาวิธีการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา               

ขาดการศึกษาและการเตรียมการที่ดีในการควบคุมคุณภาพ  ขาดความตอเนื่องในการติดตามผล    

การดําเนินงาน   และขาดการเตรียมการที่ดีในการรับการประเมินจากองคกรภายนอก               

การนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  และ     

การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  และเมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษา  และ

ความคิดเห็นของผูบริหารและความคิดเห็นของครู  พบวา  สภาพการดําเนินการและความคิดเห็น

มีทั้งแตกตางและไมแตกตางกัน  และมีงานวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธของการบริหารงาน

วิชาการกับการประกันคุณภาพและพฤติกรรมการสอนของครูและภาวะผูนําของผูบริหารมีผลตอ

การประกันคุณภาพ  รวมทั้งปจจัยตางๆมีผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา  

สวนดานความรู  ความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา      

ในภาพรวมอยูในระดับมาก  สําหรับงานวิจัยในตางประเทศมีการศึกษาดานการจัดการ           

ดานคุณภาพอยางสมบูรณแบบ  (TQM)  และการศึกษาปจจัยของผูนําที่มีผลตอความเปนเลิศใน

ระบบการศึกษาในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและปจจัยของผูนําที่มีผลตอความเปนเลิศ    

ในระบบการศึกษาในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

 สรุปการศึกษางานวิจัยทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ

การศึกษามีการศึกษามีรายงานวิจัยที่ศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดของรัฐและเอกชน           

ดานความรูความเขาใจ  ดานความพรอม  ดานการดําเนินการ  ดานปญหา  ดานแนวทาง          

ในการดําเนินงาน  ดานการวิเคราะหระบบตลอดจนการวิเคราะหองคประกอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดตางๆ  โดยศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา             
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ซึ่งสวนใหญเปนผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดตางกัน  สวนงานวิจัยในตางประเทศ   

มีการศึกษาดานการจัดการดานคุณภาพอยางสมบูรณแบบ  (TQM)  และการศึกษาปจจัยของผูนํา

ที่มีผลตอความเปนเลิศในระบบการศึกษาในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  การศึกษางานวิจัย

ขางตน  สรุปไดวา  การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สวนใหญในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก   สวนดานความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาขนาดตางๆกัน   ทั้งระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ดานความพรอม  ดานความรู  ความเขาใจ  ดานการดําเนินการ  

และดานปญหาในการดําเนินงาน  บุคลากรมีความเห็นที่แตกตางและไมแตกตางกัน  สําหรับ

หลักการทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ  พบวา  ในประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545 มาตรา  47  วรรคสอง  ได

บัญญัติใหมีการกําหนดระบบหลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดเปน

กฎกระทรวง   และกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เ ร่ือง   ระบบ  

หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  

(2545 ก : 50-55)  และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2546 ข : 21-23)   

เปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษา  โดยสรุป  

8  ประการ  คือ  1)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา       

3)  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  4) การดาํเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                  

5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา   6)  การประเมินคุณภาพการศึกษา                 

7)  การรายงานคุณภาพการศึกษา  และ  8)  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ทําให

ผูวิจัยมีความสนใจการดําเนินงานตามแนวคิดดังกลาวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  จึงนําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  ระบบ  หลักเกณฑ

และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาเปนกรอบการศึกษาการดําเนินงาน

เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในองคประกอบ  8 ดาน  ประกอบ

กับแนวคิดและหลักการในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2543 ข : 7-11)  ใชเปนกระบวนการในการบริหารและหลักการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 3  ข้ันตอน  คือ  1)  การควบคุมคุณภาพ 2)  การตรวจสอบคุณภาพ   

3) การประเมินคุณภาพและดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดวย

กระบวนการบริหารตามวงจรเดมมิง  PDCA  คือ  Plan  การวางแผน  Do  การปฏิบัติตามแผน  

Check  การติดตามตรวจสอบประเมิน  และ  Action การปรับปรุงในลักษณะของการมีสวนรวม

ของผูเกี่ยวของทุกฝาย  และการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  ดังภาพ 3 
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ภาพ 3  สรุปกรอบแนวคิดตามหลกัการการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                       

            ขัน้พืน้ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม 

คุณภาพ P 

D การตรวจสอบ

คุณภาพ 

การดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  8  องคประกอบ 

1.  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

2.  การพฒันามาตรฐานการศึกษา 

3.  การจัดทาํแผนพัฒนาคณุภาพ   

     การศึกษา 

4.  การดําเนินงานตามแผนพัฒนา 

     คุณภาพการศึกษา 

5.  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 

     การศึกษา 

6.  การประเมนิคุณภาพการศึกษา 

7.  การรายงานคุณภาพการศึกษา 

8.  การผดุงระบบการประกนัคุณภาพ 

     การศึกษา 
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การประเมนิผล 


