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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน  หลังจากที่สํานักงานมาตรฐานการศึกษาไดประเมินรอบแรกแลว  และเปรียบเทียบตาม
ขนาดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับการประกันคุณภาพการศึกษา  และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองระบบ  หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใชเปนขอมูลและเปนแนวทางประกอบการดําเนินการ
วิจัยที่ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระตางๆ ใหมากที่สุด  ซ่ึงปรากฏวา  มีแนวคิดทฤษฎีหลักการ  
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของจํานวนมาก ผูวิจยัไดเรียบเรียง สรุป และนําเสนอ  ดังนี้  
 2.1  แนวคดิการประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.1.1  ที่มาของการประกันคณุภาพ 
   2.1.2  ประวัตกิารประกันคณุภาพการศึกษาไทย 
   2.1.3  การบริหารการศึกษากับการประกนัคุณภาพ 
   2.1.4  ความหมายของการประกันคณุภาพการศึกษา 
   2.1.5  ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   2.1.6  ความสําคัญของการประกันคณุภาพการศึกษา 
   2.1.7  ขอเสนอแนะตอการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานของ
ประเทศ  11  ประการ 
 2.2  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.3  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
   2.3.1  งานวิจยัที่เกี่ยวของในประเทศ 
   2.3.2  งานวิจยัที่เกี่ยวของในตางประเทศ 
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2.1  แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
  

        2.1.1  ท่ีมาของการประกันคุณภาพ  แนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพและการกําหนดมาตรฐาน
เริ่มตนในวงการอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกายุคสงครามโลกครั้งที่สอง  โดยในตอนแรกนั้น
เนนเฉพาะการประกันคุณภาพผลผลิตทางอุตสาหกรรม  (Industrial  Product)  และเนนการควบคุม
ทางสถิติ  การควบคุมคุณภาพสินคาทําใหระบบอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาไดรับความเชื่อถือวา
เปนสินคาที่มีคุณภาพสามารถสงออกขายไดทั่วโลก  ในประเทศญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
สหรัฐอเมริกาไดใหความชวยเหลือโดยสง ศาสตราจารย ดร.เดมมิ่ง  (Edwards  Deming)  มาเปนที่
ปรึกษาและใหคําแนะนําเรื่องการประกันคุณภาพสินคาของญี่ปุน  ดร.เดมิ่ง ไดนําเรื่อง “วงจรคุณภาพ” 
(Quality  Control  Circles-QCC)  ซ่ึงเนนกระบวนการวางแผน กระบวนการดําเนินงาน  กระบวนการ
ประเมิน  และกระบวนการปรับแผน  (PDCA)  เขาไปแนะนําและวางระบบใหกับอุตสาหกรรมของ
ญี่ปุนจนประสบความสําเร็จสามารถพัฒนาจากการประกันคุณภาพที่เนนเฉพาะสินคา  ไปสูการประกัน
คุณภาพทั้งระบบ ตั้งแตเร่ิมกระบวนการผลิตจนเปนสินคา  ซ่ึงเรียกวา “กระบวนการบริหารคุณภาพ
ทั้งระบบ”  (Total  Quality  Management-TQM)  โดยญ่ีปุนไดประยุกตรวมเอาวัฒนธรรมการประกัน
คุณภาพทุกจุดอยางตอเนื่องแบบ  “ไคเซ็น”  (KAIZEN)  ซ่ึงเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุนเขาไวดวยกัน
อยางกลมกลืนทําใหอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุนประสบความสําเร็จอยางสูงภายใตเครื่องหมาย
การดําเนินงานผลิตที่มีคุณภาพ สามารถขายสินคาไดมากกวายุโรปและสหรัฐอเมริกา  ตอมากลุมประเทศ
ในยุโรปก็ไดเร่ิมนําระบบการประกันคุณภาพมาใช เรียกวา International  Standard  Organization  
(ISO)  ซ่ึงแตกตางกับของญี่ปุนตรงที่ญี่ปุนเนนเรื่องการประเมินภายใน แตกระบวนการของ ISO เนน
เร่ืองการประเมินภายนอก  (รุง  แกวแดง, 2544,  หนา 10-11)  
 2.1.2  ประวัตกิารประกันคณุภาพการศึกษาไทย 
 ในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2484 ไดจัดทํา โครงการรับรองมาตรฐานโรงเรียนเอกชน โดย
โรงเรียนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจะมีปายรับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาลและสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดเองทุกระดับ  มีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ทําหนาที่
ออกใบรับรองมาตรฐาน  ทําใหโรงเรียนเอกชนมีความพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให
ใกลเคียงกับโรงเรียนรัฐบาล  แตจุดออนของการรับรองมาตรฐานในสมัยนั้นคือ โรงเรียนที่ไดรับ
การรับรองแลวจะมีสถานภาพเชนนั้นตลอดไป  ถึงแมจะเปลี่ยนผูบริหาร  ครูใหญ  หรือคุณภาพ
เปล่ียนไปแตใบรับรองวิทยฐานะยังอยูคงเดิม  จึงทําใหคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไมสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริง  ในป พ.ศ. 2531  ไดนําแนวคิดเรื่องการรับรองมาตรฐานโรงเรียนเอกชน 
(Accreditation) ใหมเขามาใชโดยเนนการรับรองในเรื่องกระบวนการ กําหนดใหโรงเรียนมีการวางแผน  
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การประเมินตนเอง  และมีคณะกรรมการเขาไปประเมินภายนอก  เพื่อใหการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  ตอมาในป พ.ศ. 2536  ไดมีการยกเลิกระเบียบการรับรองวิทยฐานะ  ใชระเบียบใหม
วาดวยการรับรองมาตรฐานคุณภาพที่รับรองเปนชวงๆ แทน 
 พ.ศ. 2527 ไดมีการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สปช. โดยประเมินผล
การเรียนรูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา คุณภาพการศึกษาแตกตางกันมาก จึงไดมีความพยายามที่
จะชวยกันวางแผน  พัฒนาและปรับปรุง มีการเรียงลําดับที่ (Ranking) ของจังหวัดที่ไดคะแนนดี 
และจังหวัดที่ผลการเรียนของนักเรียนไมดี  ผลจากการประเมินครั้งนี้  ทําใหเกิดการตื่นตัวที่จะ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางมาก  โรงเรียนหลายแหงสามารถแบงประเภทผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนในแตละหองออกเปนสีตางๆ พรอมทั้งตั้งเปาหมายและวางแผนปรับปรุงคุณภาพดวย
ตนเองได  โครงการนี้ไดดําเนินการติดตอกัน  3  ป  เปนโครงการที่ชวยกระตุนความสนใจเรื่อง
คุณภาพการศึกษา และมีการนําผลที่ไดมาใชปรับปรุงการศึกษาเปนครั้งแรกๆ ของประเทศไทย 
 ป พ.ศ. 2539  คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดใหคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  (กกศ.)  มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย  แผนการศึกษา  และแผนพัฒนาการศึกษา  รวมถึง
การประสานและการติดตามประเมินผล  แตในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาการศึกษาขณะนั้นมักจะใชวิธีขอใหสวนราชการตางๆ รายงานถงึ
แผนงานและโครงการการดําเนินงานโดยไมไดลงลึกไปถึงการดําเนินงานของสถานศึกษา  สรุปไดวา 
ประเทศไทยยังไมไดดําเนินการในเรื่องคุณภาพการศึกษาอยางจริงจังทั้งในดานการวางแผน  การปฏิบัติ
ตามแผน  การประเมินผล  ในระดับสถานศึกษาเหมือนที่ตางประเทศปฏิบัติ  ในการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของไทยชี้ใหเห็นวา การศึกษาของไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตดานคุณภาพ
อยางหนัก  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (สกศ.)  จึงไดตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพและการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ทําการศึกษาวิเคราะหสถานภาพ
การศึกษาไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ และไดออกรายงานซึ่งเปนจุดเริ่มตนของระบบการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของไทย คือ “ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แหงชาติ”  นําเสนอสภาวะการดําเนินงานประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย
ที่หนวยงานตางๆ ดําเนินการอยู  พบวา  มีการดําเนินการเพียงเล็กนอย  ไมชัดเจน  กลุมตัวอยางมี
ขนาดเล็ก  และการดําเนินงานลาชาจนไมสามารถนําผลมาใชในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาได  หลังจากศึกษาโดยละเอียดอยางเปนระบบแลว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  (สกศ.)  จึงไดนําเสนอในเชิงหลักการของการจัดระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตอคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (กกศ.)  พรอมกับขออนุมัติจดัตั้งสถาบันสงเสรมิการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  (สคม.)  คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหมีระบบ
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การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และใหจัดตั้งสถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  (สคม.)  เมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ทําหนาทีเ่ปนหนวยงานกลาง
ในการสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ กลาวไดวา สคม. เปนหนวยงาน
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงแรกของประเทศไทย  มีบทบาทในการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวความคิดเร่ืองระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฏิบัติ
ภารกิจหลัก  3  ประการคือ 
   1)  พัฒนารางมาตรฐานการศึกษาโดยเฉพาะระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
   2)  สงเสริมและพัฒนาระบบการประเมินผลภายใน  เพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
และเตรียมรับการประเมินภายนอก 
   3)  พัฒนาระบบการประเมินผลภายนอก เพือ่เปนกลไกใหสถานศกึษาพฒันาคณุภาพ
และมาตรฐานการศึกษา         
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด  6  วาดวยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก  โดยระบบ หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามกฎกระทรวง  
(มาตรา 47)  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษา
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  เปนกระบวนการที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  (มาตรา 48)  โดยจัดใหมี
สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ทําหนาที่พัฒนาเกณฑ  วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
ซ่ึงสถานศึกษาทุกแหงจะตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย  1  คร้ัง  ในทุก  5  ป  และ
เสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน  (มาตรา 49)  ใหสถานศึกษา
ใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา  ใหบุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมตาม
คํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่ทําการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษานั้น  (มาตรา 50)  ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาใด
ไมไดมาตรฐานที่กําหนดใหสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะ
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การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด  เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(มาตรา 51) (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ,  2542, หนา 35-38) 
 กลาวไดวา ความพยายามของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) ตัง้แตป 
พ.ศ. 2539 เปนตนมา จนสามารถกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
2540  ไดปรากฏผลอยางเปนรูปธรรมเมื่อมีการกําหนดไวในหมวด  6  ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติพ.ศ. 2542 และเปนจุดเริ่มตนของระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่สมบูรณของ
ประเทศไทย  (รุง  แกวแดง,  2544,  หนา  29-37) 
 2.1.3  การบริหารการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 กําหนดให การประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  การบริหาร
การศึกษาซึ่งเนนการจัดการเพื่อใหผูเรียนไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมากที่สุด  จึงเปนศาสตร
ที่เนนใหเกิดคุณภาพดานการเรียนการสอน  การฝกอบรม  และการพัฒนาศาสตรทางดานการ
บริหารการศึกษาในประเทศไทยนั้นไดทําอยางเปนระบบ  และกําลังเปนศาสตรที่มีความสําคัญมาก
ยิ่งขึ้น  เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  เนนใหความสําคัญตอผูบริหาร
สถานศึกษา  ซ่ึงตองเปนมืออาชีพ  ดังนั้น  ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาจะตองรูเร่ือง
การบริหารอยางเปนระบบและเปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น  
 เนื่องจากศาสตรเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาไมไดมีการพัฒนาองคความรูในสาขานี้ขึ้น
โดยเฉพาะ  จึงตองอาศัยศาสตรทางการบริหารธุรกิจหรือการบริหารรัฐกิจเปนหลักเชน  กระบวนการ
บริหารตามแนวคิดของ  Gulick  ที่เนนขั้นตอนการบริหารที่สําคัญ  7  เร่ืองในชื่อ  “P O S D Co R B” 
ไดแก 
   1)  P-Planning  (การวางแผน) 
   2)  O-Organizing  (การจัดองคกร) 
   3)  S-Staffing  (การบริหารงานบุคคล) 
   4)  D-Directing  (การอํานวยการ) 
   5)  Co-Coordinating  (การประสานงาน) 
   6)  R-Reporting  (การรายงานผล) 
   7)  B-Budgeting  (งบประมาณ) 
 นอกจากนี้ยังตองอาศัยแนวคิดของนักทฤษฎีดานการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ 
เชน  การบริหารเชิงระบบ  (System  Approach)  การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค  (Management  by 
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Objective)  การบริหารคุณภาพทั้งองคกร  (Total  Quality  Management)  ซ่ึงถานําทฤษฎีมาวิเคราะห
เปรียบเทียบจะเห็นไดวา  ตําราการบริหาร  ประกอบดวย  การวางแผน  การดําเนินงาน  การประเมินผล 
และการปรับปรุง  (PDCA)  ในกระบวนการ  PDCA  นั้นโรงเรียนและผูบริหารสถานศึกษาตองให
ความสําคัญกับ การนําแผน  (Plan)  ไปสูการปฏิบัติ  (Do)  ใหมากขึ้น ในการปฏิบัติตามแผนนั้น 
การประเมินผล หรือการตรวจสอบ  (Check)  เปนหัวใจที่สําคัญในการวัดผลงานตามเปาหมายที่วางไว
ในแผน  เมื่อไดผลการประเมินแลวนํามาปรับปรุงเพื่อพัฒนา  (Action)  ดังนั้นกระบวนการควบคุม
คุณภาพที่สามารถนํามาใชกับการบริหารการศึกษาไดสอดคลองที่สุดในปจจุบันคือ  กระบวนการ 
PDCA (รุง  แกวแดง,  2544,  หนา 44-50) 
 2.1.4 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา   
                 มีผูใหความหมายของการประกันคณุภาพการศึกษาไวหลายทานดวยกนั  พอสรุปไดดังนี ้
 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อสรางความมั่นใจตอ
ผูปกครอง  ชุมชน  และสังคมวา  การดําเนินงานของสถานศึกษาตามพันธกิจที่ไดรวมกันกําหนดไว
นั้นจะใหผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพอันพึงประสงคตามความคาดหวังของผูปกครอง ชุมชน 
และสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2541,  หนา  2) 
 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแสดงวาสถานศึกษาไดมีการวางแผนการ
ทํางานและดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบเพื่อใหผลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานการศึกษาและตรงตามความตองการของผูรับบริการหรือผูมีสวนเกี่ยวของและผูรับบริการ
หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจ  (สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์,  2542,  หนา 18) 
 การประกันคณุภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและดําเนนิกิจกรรมตามภารกิจ
ปกติของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะเปนการสรางความมั่นใจให
ผูรับบริการทางการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ  2543,  หนา  2) 
 การประกันคุณภาพ  คือ  การปฏิรูปการเรียนรู  ปฏิรูปการสอน  ปฏิรูปการบริหารมีบันทึก
ทุกสิ่งไว  และคณะหรือผูประเมินภายนอกจะเขาไปตรวจดูรองรอยหลักฐานของการปฏิรูปการเรียนรู  
ปฏิรูปการสอน  ปฏิรูปการบริหารที่สถานศึกษาไดบันทึกไวทุกเรื่อง  สําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  หมายถึงการประกันคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนโดยใชผูเรียนเปนที่ตั้ง  ประเมินจาก
ผูเรียนเปนหลักประเมินทุกสิ่งทุกอยางจากผูเรียน  (รุง  แกวแดง, 2544, หนา 171)  
 จากความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาที่กลาวมาขางตน  อาจสรุปไดวา  การประกัน
คุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ที่จะไดรับประกันใหสังคมเชื่อวาจะพัฒนาผูเรียนใหเกิด
การเรียนรูครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพ  ที่ระบุไวในหลักสูตรและตรงกับความมุงหมายของสังคม 
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 2.1.5  ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนส่ิงที่สถานศึกษาตองดําเนินการตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตราที่  6  เพื่อเปนสิ่งประกันวาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนจะสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามที่กลาวไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2544 คอื เปนคนดี มีปญญา และมีความสุข และมีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและรวมมืออยาง
สรางสรรคในเวทีโลก นอกจากนี้ยังสามารถดํารงชีวิตในฐานะพลเมืองดีของสังคมได โดยกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ซ่ึงเปนการจัดการระบบการทํางานใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคมได  โดยที่ทุกฝายที่เกี่ยวของ
กับสถานศึกษา  ทั้งผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูเรียน  ผูปกครอง 
ประชาชนในชุมชน  และหนวยงานระดับสูงกวาสถานศึกษา มีความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในแตละระดับ  เชน  มาตรฐานการศึกษาระดับประเทศ  และมาตรฐาน
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 
2546,  หนา 1) 
 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  คือ  งานที่สถานศึกษาปฏิบัติอยูนํามาจัดให
เปนระบบที่ชัดเจน  เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน  เชื่อถือได  สม่ําเสมอและตอเนื่องสราง
ความมั่นใจตอสังคมไดวาสถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษา  รายงานตอสาธารณชนไดวา  
ผูเรียนทุกคนของสถานศึกษาไดรับการเรียนรูหรือไมเพียงใด  ใชวิธีการใดในการพัฒนาผูเรียน  และ
ทราบไดอยางไรวาผูเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นสามารถ
บรรลุตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดใหสูงขึ้นตามศักยภาพของผูเรียน  ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ประกอบดวยภาระงานสําคัญที่จะสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษา  ประกอบดวย
ภาระงานที่สถานศึกษาตองดําเนินการรวมกันอยางเปนระบบใน  8  เร่ือง  ดังนี้  1.  การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ  2.  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  3.  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  4. 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5.  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  
6.  การประเมินคุณภาพการศึกษา  7.  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  8.  การผดุงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2546, หนา 15)  
 การประกันคุณภาพการศึกษาจําเปนตองมีเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาที่ชัดเจน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดเปาหมายของการศึกษาไวอยางครบถวนและชัดเจน 
ดังนี้ 
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   1)  เปาหมายดานผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ  
   2)  เปาหมายดานการจัดการศึกษาเนนผูเรียนสําคัญที่สุด  
   3)  เปาหมายดานเนื้อหาเนนความรูคูคุณธรรม  
   4)  เปาหมายดานกระบวนการเรียนรูยึดผูเรียนเปนศนูยกลาง  
   5)  เปาหมายดานการประเมนิผูเรียนใชหลากหลายวิธีการ  
 เพื่อการพัฒนาความรูความสามารถ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค  ตามมาตรฐานการศกึษา 
ที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง  ประกอบดวย 
   1)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
    “การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ”  หมายถึง  การจัดโครงสรางการบริหาร
จัดการใหเอื้อตอการดําเนินงาน  และจัดใหมีขอมูลที่เพียงพอในการจัดการ  ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อนํามากําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  และแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
    การจัดระบบบริหาร  เปนการจัดโครงสรางการบริหาร  จัดการใหเอื้อตอการ
ดําเนินงานทุกคนมีสวนรวม  และมีการประสานสัมพันธกันทุกฝายทุกคน  มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อกําหนดแนวทางใหความเห็น  และขอเสนอแนะ  และแตงตั้งคณะบุคคลทําการ  ตรวจสอบทบทวน
และรายงานคุณภาพการศึกษา 
    การจัดระบบสารสนเทศ  (กรมวิชาการ,  2544,  หนา 11)  คือ  การจัดใหมีขอมูล
ที่เพียงพอ  ในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนํามากําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  และแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา  เมื่อวิเคราะหภารกิจหลักของสถานศึกษาตามระดับการใชจะเห็นไดวามี
สารสนเทศที่หลากหลาย  สําหรับการพัฒนาคุณภาพของงานใหบรรลุเปาหมาย  สารสนเทศทั้งหลาย
มีลักษณะเจาะลึกลงรายละเอียด หรือมีลักษณะเปนภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 16 

ผูใชระบบ สารสนเทศ ระดับการใช ภารกิจหลัก 
ระดับคณะกรรมการ     
สถานศึกษา ทีป่รึกษา    

- สารสนเทศเพื่อ 
   การวางแผนยุทธศาสตร   

ขอมูลภาพรวมการพัฒนาสถานศึกษา 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา วิสัยทศัน 
เปาหมายจุดเนนการพัฒนา ยทุธศาสตร 
การพัฒนา 

ระดับผูบริหาร               - สารสนเทศเพื่อ 
   การวางแผนบริหารงาน   

ขอมูลคุณภาพผูเรียน การบรหิารจัดการ และ
วิชาการ  วิสัยทัศน  เปาหมาย  ภารกจิแผน /
นโยบาย / กลยุทธ 
 

ผูใชระบบ สารสนเทศ ระดับการใช ภารกิจหลัก 
ระดับหวัหนากลุมวิชา - สารสนเทศเพื่อ 

   การวางแผนปฏิบัติการ    
- หลักสูตรรายวิชา การวจิัยในช้ันเรียน ฯลฯ 
- การรวมกลุมจัดทํามาตรฐานการเรียนรู ฯลฯ 
- เทคนิคการสอน  ส่ือวัดผล ฯลฯ 
- เครื่องมือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ฯลฯ 
- การอบรม นิเทศ ศึกษาดูงาน ฯลฯ 
- การปรับปรุงหองสมุด จํานวนหนังสือ ฯลฯ 

ระดับผูปฏิบัติ 
(ผูสอน / บุคลากร 
สนับสนุน) 

สารสนเทศเพื่อการ
วางแผนปฏิบตัิการสอน 

- การเตรียมการสอน การทําแผนการสอน ฯลฯ 
- การศึกษาวิเคราะหหลักสตูร การจัดทํา   
   หลักสูตร 
- การสอนตามแผนการวจิัยในช้ันเรียน 
   การรวบรวมขอมูล การสรุป ฯลฯ 
- การวิเคราะหและเขาใจเดก็ การจัดกจิกรรม 
   แนะแนว  ฯลฯ 
- การอบรม การรับรอง นิเทศ ดูงาน ฯลฯ 
- การศึกษา / เพิ่มพูนความรู การสราง   
  บรรยากาศการเรียนรูในและนอกหองเรียน     
   ฯลฯ 
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   2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
    “การพัฒนามาตรฐานการศึกษา”  หมายถึง  การดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อกําหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะ และ/หรือคุณภาพที่พึงประสงค ที่สถานศึกษาตองการใหเกิดขึ้น  โดยมุงเนน
มาตรฐานดานผลการเรียนรูของผูเรียน  ที่สอดคลองกับจุดประสงคที่หลักสูตรกําหนด  ตลอดจน
ความตองการของตนสังกัด  และชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู  ควรทําเปน  2  ระดับ  คือ  ระดับบุคคล
และระดับองคกร  โดยยึดแนวคิดในวิจัย  5  ประการ  และเนนการทําอยางเปนระบบ 
    (1)  ระดบับุคคล  หมายถึง  บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  ไดแก  ผูบริหาร  ครู  
นักเรียน  และผูปกครอง  ชุมชน 
       ก.  ปลูกฝงทัศนคติและคานิยมสถานศึกษา  ใหทุกคนรับทราบและเขาใจใน
การตัดสินใจครั้งสําคัญๆ ทุกครั้งอยางสม่ําเสมอ 
       ข. พัฒนาทักษะและความสามารถ  โดยสถานศึกษาจะตองพัฒนาทักษะให
สอดคลองกับอาชีพ  และตําแหนงงานของบุคลากร 
         ค.  ปลูกฝงความภาคภูมิใจ และความเปนเจาของสถานศึกษา  ที่ตองรวม
รับผิดชอบตอผูเรียนและการบริการ  รวมทั้งความรับผิดชอบตอสังคม 
    (2)  ระดบัสถานศึกษา 
       ก.  การมวีิสัยทัศนของสถานศึกษาที่ชัดเจน  ปฏิบัติได โดยไดรับการยอมรับ  
จากทุกคนในสานศึกษา  ที่เปนเหมือนหลักชัยที่ทุกคนมุงมั่นไปใหถึง 
       ข.  จัดโครงสรางพื้นฐาน  ไดแก  เครื่องมอื  เครื่องใช ประกอบการทํางาน 
และสนับสนุนกระบวนการเรยีนรู ในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  หองสมุด  
เครือขายส่ือสารในสถานศึกษา 
       ค.  มีระบบการบริหาร  และระบบการทํางานที่ไดมาตรฐาน  มุงเนนดาน
คุณภาพที่จะทําใหสถานศึกษากาวหนา  บรรลุวิสัยทัศนที่ดีที่กําหนดไว  เชน  ระบบการวางแผน  
ระบบการเงิน  ระบบการเรียนการสอน  ระบบพัฒนาบุคลากร  ระบบการพัฒนาองคกรและผูนํา  
ระบบการบริหารเชิงคุณภาพรวม 
   3)  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
    “การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา”  หมายถึง  การจัดทําแผนอยางเปนระบบ
พื้นฐานขอมูลของสถานศึกษา ประกอบดวยเปาหมาย  ยุทธศาสตร และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ 
ครอบคลุมการพิจารณาทุกกิจกรรมที่เปนสวนประกอบหลักของการจัดการศึกษา  และเปนที่ยอมรับ
รวมกันจากทุกฝายที่เกี่ยวของ  นําไปปฏิบัติ  เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของแตละกจิกรรมทีก่าํหนด
อยางสอดรับกับวิสัยทัศนและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ดีจะสรางความมั่นใจไดวา  
สถานศึกษาไดมีการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาใหสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย  
แผนที่ดีควรมีลักษณะสําคัญ  9  ประการ  ดังตอไปนี้ 
    (1)  องคประกอบตางๆ ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตองมีความชัดเจน
สอดคลองรับกันอยางสมเหตุสมผล และเปนระบบ 
       ก.  วิสัยทัศน  และภารกิจตองมีความชัดเจนจนเปนที่เขาใจ  และยอมรับ
รวมกันจากทกุฝายที่เกีย่วของ 
       ข.  การวางแผนและการออกแบบกิจกรรมตางๆ ในสถานศึกษา  เชน  การ
เรียนการสอน การวัด-ประเมินผล  ตลอดจนการบริหารจัดการ  ตองประสานสัมพันธและมีความ
สอดคลองกัน  และตางมุงไปสูเปาหมายรวมกันอยางเปนระบบ 
    (2)  ระบบการสนับสนนุภายใน  ผูบริหาร  คณาจารย  บุคลากรทกุฝายในสถานศกึษา 
และบุคคลที่เกี่ยวของตองเห็นชอบกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และใหความ
สนับสนุนและรวมมือกนัอยางจริงจัง  ในการนําแผนสูการปฏิบัติ 
                  (3)  เปาหมาย วัตถุประสงค  และตัวบงชี้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตองเปนสิ่งที่สังเกตได  และวดัไดในเชิงปรมิาณ 
    (4)  ยุทธศาสตร และเทคนิควิธีตางๆ ที่ใชในกระบวนการเรียนการสอน  การวัด
และประเมินผล  ตลอดจนการบริหารจัดการ  ตองตั้งอยูบนรากฐานทางทฤษฎี  หรือหลักวิชาที่
ถูกตองมีผลการวิจัยเชิงประจักษ  สนับสนุนประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
    (5)  แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตองกําหนดรปูแบบ และวิธีการ
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจตามแผนอยางไดผลด ี
    (6)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตองระบุแหลงวิทยาการภายนอก
ที่จะใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนทางวิชาการ 
    (7)  ผูปกครอง และชุมชนตองมีโอกาสเขามามีสวนรวม  และรับบทบาทสําคัญ
ในกจิกรรมตางๆ ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    (8)  ตองมีการประสานสัมพันธ  และระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ เชน  
หนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน  สถาบันและมูลนิธิตางๆ เพื่อนํามาสนับสนุนการดําเนินงาน  ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    (9)  ตองมีเครื่องมือและระบบการวัดและประเมินการเรียนรู  และผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียนที่สอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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   4)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    “การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา”  หมายถึง  การกํากบัติดตาม
การดําเนนิงานอยางตอเนื่อง  ใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาที่กําหนดไวโดย
จัดทําแผนปฏบิัติการประจําปที่ชัดเจน  ครอบคลุมงาน / โครงการของสถานศึกษา 
    เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยาง
รอบดานนั้น  นอกจากการวางแผนอยางดี  ถูกตองตามหลักวิชาการ  การกําหนดยุทธศาสตร  ที่มี
ประสิทธิภาพแลว  จะตองมีการปฏิบัติตามแผน  และการประเมินแผน  มิฉะนั้นแผนที่จัดทําอยางดี
ก็จะไรประโยชน  ดังนั้น  สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการนําแผนไปสูการปฏิบัติขั้นตอนนี้
จึงเปนทั้งการสรางความรวมมือและทิศทางการนําแผนไปปฏิบัติ  ซ่ึงมีแนวทางในการดําเนินงานได  
ดังนี้ 
    (1)  การสรางการยอมรับแผน  ในขั้นตอนนี้  สถานศึกษาโดยคณะกรรมการวางแผน  
ควรนําแผนฉบับรางสุดทาย  ใหบุคลากรของสถานศึกษา  ผูปกครอง  ชุมชน  เขตพื้นที่  ผูมีสวนเกี่ยวของ
ที่สามารถชวยในการดําเนินงานของสถานศึกษา  ไดรวมใหขอแนะ ขอคิดเห็นวายังมีสวนประกอบใด
ที่ควรจะเพิ่มเติม เพื่อใหการวางแผน  เปนไปดวยความรอบคอบ  รอบรู  และรอบดานอยางแทจริง 
    (2)  การมอบหมายการปฏิบัติการอยางเปนทางการ  ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา  ไดระบุการมอบหมายความรับผิดชอบ  ใหหนวยงาน / บุคคลแลว  ฉะนั้นควรมี
การสงมอบแผนใหกับหัวหนากลุมรายวิชา  หัวหนาระดับชั้นตามสายการบังคับบัญชา  ตลอดจน
ทีมงานอยางเปนทางการดวย  เพื่อผูปฏิบัติจักไดทราบหนาที่ และขอบขายงานที่ตองทํา 
    (3)  การทําความเขาใจแผน  ผูปฏิบัติทําความเขาใจสวนตางๆ ของแผน  ไดแก 
       ก.  เจตนารมณของสถานศึกษา : วิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย 
       ข.  เปาหมายการพัฒนา  ยทุธศาสตร  เทคนิค  วิธีการใหมๆ ที่กําหนดไวใน
แผน  ซ่ึงยากตอการทําความเขาใจและปฏิบตัิ  สถานศึกษาตองจัดใหมีการอบรม  ชี้แจง  ก็จะชวยให
การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
       ค.  แผนปฏิบัติการรายป  ทําความเขาใจกิจกรรม / ขั้นตอนการดําเนินงาน  
แนวทางการประเมินความสําเร็จ  และเตรียมขั้นตอนการดําเนินการในรายละเอียดยิ่งขึ้น  โดยมุงเนนวา  
ทําอยางไรจึงจะใหความสําเร็จไดตามกําหนดเวลาที่ระบุในแผน  และจะมีการประเมินผล  และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน  เปนระยะอยางไร 
       ง.  การประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของ  เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ 
ผลสําเร็จตามแผน 
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   5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
    “การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา”  หมายถึง  การตรวจสอบและ
ทบทวนภายใน  โดยบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการ  การตรวจสอบ  ทบทวน  จากหนวยงานตน
สังกัด 
    การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เปนกระบวนการ 
ประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยางเปนระบบดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยความรวมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา  ผูปกครอง  และชุมชน  ซ่ึงสะทอนใหเห็นเปาหมาย  จดุเนนและทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษา  โดยจําแนกได  ดังนี้   
    (1)  การตรวจสอบ  เปนการรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน  และผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา  สําหรับนําไปเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง  และพัฒนาการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา 
    (2)  การทบทวนเปนการนําขอมูลการดกําเนินงาน และผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาที่ผานการตรวจสอบแลวมาพิจารณาเปรียบเทียบวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
หรือไมเพียงใดและหาสาเหตุตลอดจนแนวทางแกไข  ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหเกิดความมั่นใจใน
คุณภาพ และประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
    (3)  วัตถุประสงคของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
       ก.  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถติดตาม  รวบรวมขอมูลความกาวหนาของ
การดําเนินงาน และการปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 
       ข.  เพื่อรวบรวมจัดระบบขอมูลสารสนเทศ  และนําไปใชในการวางแผน
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
       ค.  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษา  และเปนที่ยอมรับ  เพื่อสรางความพึงพอใจแกผูที่เกี่ยวของ 
    (4)  การประเมินผลภายใน 
       การประเมินผลภายใน  คือ  กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานที่กระทํา  โดยบุคลากรในหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง  เพื่อใหไดขอมูลที่
ชวยในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด  ถือเปนกระบวนการ
ตรวจสอบการทํางานของตนเอง  และเปนกิจกรรมหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
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       สรุป  ลักษณะสําคัญของการประเมินผลภายในของโรงเรียน  คือ  โรงเรียน
ประเมินตนเองอยางตอเนื่อง  เพื่อใหไดขอมูลที่นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  และพรอมที่จะ
ไดรับการตรวจสอบจากการประเมินภายนอก 
       ก.  ความสําคัญและจําเปนของการประเมนิตนเอง 
       ก)  เพื่อทราบจุดออนจดุแขง็ของตนเอง 
       ข)  เพื่อนําขอมูลมาปรับปรงุการดําเนนิงานของตนเอง 
       ค)  เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากชุมชน 
       ง)  เพื่อรายงานผลการประเมินใหสาธารณชนทราบ และไดขอมูลที่ชวย
ในการวางแผนพัฒนาหนวยงานตอไป 
       ข.  มโนทัศนเกี่ยวกับการประเมินผลภายใน 
       ก)  การประเมินเปนการใหขอมูลที่ชวยใหมีการปรับปรุงตนเองให
ทํางานไดดีขึ้น 
      ข)  การประเมนิเปนงานที่ตองทําในวงจรการทํางานอยูแลว ไมใชการ
เพิ่มภาระ 
      ค)  การประเมนิเปนงานที่ตองทําอยางตอเนื่อง 
      ง)  การประเมนิเปนงานของทุกคน  ไมใชการสรางผลงานทางวิชาการ 
ของใคร 
      จ)  การประเมินเปนงานที่ตองทําดวยใจเปนกลาง  สะทอนผลตามความ
เปนจริง 
      ฉ)  การประเมนิเปนงานที่ตองทําดวยความเต็มใจและอยากทํา 
      ช)  การประเมินงานที่ตองทําใหถูกตองตามหลักวิชาการ ผูทําตองมีความรู
ในการประเมนิ 
      ซ)  การประเมนิเปนเรือ่งที่ทกุฝายที่เกี่ยวของตองรวมมือกนัทําใหสําเร็จ 
      ฌ)  งานที่ตองเอาผลไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง 
      ญ)  การประเมนิเปนงานที่ตองเผยแพรผลการประเมินใหผูเกี่ยวของ 
ทุกฝายทราบ 
       สรุป  การประเมินผลภายใน  เปนการประเมินตนเองซึ่งตองอาศัยบุคลากร
ในหนวยงานเปนผูรวมดําเนินการ ดังนั้น  การมีจิตสํานึกและตระหนักถึงคุณคาของการประเมินตนเอง 
เปนส่ิงสําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูรับผิดชอบดานการประเมินผลภายในจะตองสรางความ
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เขาใจที่ถูกตอง  ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรในหนวยงานทุกฝาย  ใหไดรับรูมโนทัศนที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การประเมินผลภายใน 
       ค.  ขั้นตอนการประเมินผลภายใน 
      ก)  ศึกษาหรือกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 
เพื่อใชเปนเปาหมายของการประเมินผล 
      ข)  ตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานดานการประเมินผลภายใน  ซ่ึง
ประกอบดวยบุคคลที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา  ไดแก  ชุมชนบริเวณโรงเรียน  ผูบริหาร  บุคลากรใน
สถานศึกษาทั้งครูอาจารย  และเจาหนาที่  นักเรียนและกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละคน 
      ค)  วางแผนการประเมินผลภายใน 
      (ก) กําหนดเปาหมายของการประเมิน 
      (ข) กําหนดวิธีการประเมิน 
      (ค) เตรียมเครื่องมือที่ใชในการประเมิน 
      (ง) วางแผนการเก็บขอมูล  วิเคราะห  สรุป และรายงานผล 
      ง)  ลงมือทําการประเมินผล 
      จ)  กระตุน  กาํกับ  การประเมินใหเปนไปตามแผนที่วางไว 
      ฉ)  รายงานผลการประเมิน  สรุปจุดแข็งและจุดออนของสถานศึกษา
และนํามาเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ  เชน  ผูบริหาร  ครู  อาจารย  ชุมชนบริเวณโรงเรียน  นกัเรียน  
เปนตน 
      ช)  วางแผนการแกไข  ปรับปรุง  การดําเนินงานของสถานศึกษาในสวน
ที่เปนจุดออน 
      ซ)  ดําเนินการแกไขปรบัปรุงการดําเนนิงานของสถานศกึษาตามแนวทาง
ที่เลือกใช 
      ฌ)  ตรวจสอบผลการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายที่ตองการบรรลุผล 
หรือไม  ซ่ึงเปนการยอนกลับไปทํางานขัน้ตอนที่  3-9  ใหม 
       การดําเนินงานในโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ  มีการทํางาน  4  
ขั้นตอน คือ การวางแผนการทํางาน  การลงมือปฏิบัติงาน  การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และการ
แกไขปรับปรุงการทํางาน  ซ่ึงขั้นตอนการตรวจสอบการทํางานนี้  ยังมีวงจรการทํางานที่เปนแบบ 
PDCA คอื 
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       มีการวางแผน  การประเมิน  การลงมือทําการประเมิน  การตรวจสอบผล
การประเมิน  และการแกไขปรับปรุงผลการดําเนินงาน  หลังจากรูผลการประเมินวามีจุดบกพรอง
ในเรื่องใด 
   6)  การประเมนิคุณภาพการศึกษา 
    “การประเมินคุณภาพการศึกษา”  หมายถึง  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ในระดับชั้นที่เปน  ประถมศึกษาปที่ 3  และ 6  มัธยมศึกษาปที่  3  และ  6  ในวิชาแกนรวม  โดยใช
แบบทดสอบมาตรฐาน  โดยหนวยงานสวนกลาง รวมกับตนสังกัด  (เขตพื้นที่)  ดําเนินการ 
    เปนการดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  ในระดับชั้นที่เปนตัวประโยค 
ไดแก  ประถมศึกษาปที่ 3  และ 6  มัธยมศึกษาปที่  3  และ  6  ในวิชาแกนรวม  โดยใชแบบทดสอบ
มาตรฐาน  โดยหนวยงานสวนกลาง  รวมกับตนสังกดั (เขตพื้นที่)  ดําเนินการมีจุดมุงหมายเพื่อเทียบเคียง  
กับเกณฑมาตรฐานกลาง และยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา 
   7)  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
    “การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป” หมายถึง  การนําขอมูลผลการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพการตรวจสอบ  และทบทวนภายใน  และภายนอก  มาประมวลรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา  ซ่ึงจะนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ตอไป 
    (1)  วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานคณุภาพการศึกษาประจําป 
       ก.  เพื่อแสดงภาระความรับผิดชอบในผลการจัดการศึกษา  ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตอหนวยงานตนสังกัด  สาธารณชน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  
เมื่อส้ินปการศึกษา 
       ข.  เพื่อใหสถานศกึษาและหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนขอมูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปตอไป 
       ค.  เพื่อใหสถานศึกษา  มีขอมูลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับการประเมิน  และรับรองมาตรฐาน  คุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดยสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 
    (2)  ขั้นตอนการดําเนินการจดัทํารายงานคณุภาพการศึกษาประจําป  มดีังนี ้
       ก.  กําหนดเปาหมายผูรับรายงาน  วางแผนการจัดทํารายงาน  และกําหนด
รูปแบบการรายงาน  ซ่ึงประเด็นการกําหนด  จะเปนไปตามนโยบาย  หรือแนวปฏิบัติของสถานศึกษา  
ดังนี้ 
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      ก)  กลุมเปาหมายผูรับรายงาน  ใหเปนไปตามมาตรา 48  แหงพระราชบญัญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงประกอบดวย 
      (ก) ผูบริหาร / กรรมการสถานศึกษา 
      (ข) นักเรียน 
      (ค) ผูปกครอง 
      (ง) ชุมชน 
      (จ) หนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกีย่วของ  และสาธารณชน 
      ข)  วางแผนการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ในเรื่องเกี่ยวกับ
การกําหนดชวงเวลา  จัดทํารายละเอียด  การรายงาน  ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น  และขอเสนอแนะ
ตางๆ  
                                    ค)  กําหนดรูปแบบการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  ใหเหมาะสม
กับกลุมเปาหมาย 
       ข.  แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปสถานศึกษา
ควรแตงตั้งคณะทํางานจาก  บุคคลผูรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ประกอบดวย 
      ก)  ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ  หรือหัวหนาแผนงาน / งานวิชาการของ  
สถานศึกษา 
      ข)  บุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
       ค.  รวบรวม  วิเคราะห  แปลผล  และนําเสนอขอมูล  ผลการดําเนินการพฒันา
คุณภาพการศกึษาในรอบป  ดังนี ้
      ก)  รวบรวมนําขอมูลสารสนเทศ  การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ISP)  และแผนปฏิบัติงานประจําป  รวมทั้งนโยบาย
เรงดวน / พิเศษของหนวยงานตนสังกัด  และกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ครอบคลุมผลการตรวจสอบ และ
ทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา  ผลกการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยเขตพืน้ที่
รวมทั้งผลการประเมิน  มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  โดยใชแบบวัดมาตรฐาน  ซ่ึงสถานศึกษา
เก็บไวในระบบสารสนเทศ  
      ข)  ออกแบบการนําเสนอรายงานฯ  ตามสาระสําคัญ  ใหครอบคลุมการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพสถานศกึษาในรอบป 
      ค)  เขียนรายงานคุณภาพสถานศึกษาประจําป  โดยนําเสนอภาพการ
ดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงานพรอมแนวทางการพัฒนา  ในปการศึกษาตอไป 
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       ง.  เขียนรายงานและจดัทําเอกสารรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
       จ.  นําเสนอคณะผูบริหารสถานศึกษา  พิจารณาใหความเห็นชอบ 
       ฉ.  เผยแพรสูกลุมเปาหมาย  ผูรับรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของ
สถานศึกษา 
       ช.  ติดตามผล  และรับขอมูลยอนกลับ  จากกลุมเปาหมายผูรับรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป  ซ่ึงไดแก  นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  หนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ 
และสาธารณชน  เพื่อรับทราบความคดิเห็น  ความพึงพอใจ  และขอเสนอแนะ  ที่มีตอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน และนําผลไปเปนขอมูลในการจัดทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาตอไป 
   8)  การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
    “การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศกึษา”  หมายถึง  กลไกสวนหนึ่งของ
ระบบการประกนัคุณภาพภายใน  เพื่อใหขอมูลยอนกลับเพื่อการสงเสริมพัฒนา  และประเมนิประสิทธิภาพ
ของการดําเนนิงานของระบบประกันคณุภาพ 
    เปนกลไกสวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน  เพื่อใหขอมูลยอนกลับ
เพื่อการสงเสริมพัฒนา และประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบประกันคุณภาพ เปนการ
นําผลจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไปใช  ซ่ึงมีรายละเอียดของ
ขอมูลสถานศึกษา โดยภาพรวมในดานนโยบาย เปาหมาย จุดเนน ผลการดําเนินงานในรอบป 
จุดเดนและจุดดอยของสถานศึกษา  รวมถึงสรุปผลและขอเสนอแนะแนวทางวิธีการในการพัฒนา  
เพื่อเสริมจุดเดนและแกไขจุดดอย  ซ่ึงขอมูลนี้สามารถนํามาเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการนําเสนอตอ
ผูเกี่ยวของในระดับตางๆ 
       สรุประบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ประกอบดวย
สถานศึกษา  ทบทวนการจัดระบบบริหารวา สามารถรองรับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติหรือไมจะตองมีการปรับเปลี่ยนองคกรอยางไรใหเหมาะสมขึ้น  การจัดระบบ
สารสนเทศ เนนใหเกิดการบันทึก การเก็บและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบที่สมบูรณ ครอบคลุม  
ตรวจสอบได   นํามาใชในการตัดสินใจเชิงนโยบายได   การจัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษา  โดยท่ีการจัดการศึกษาเปนหัวใจของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
แผนนี้จะฉายภาพรวมของการดําเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา ตามชวงระยะเวลาที่สถานศึกษา
กําหนด  ดังนั้นขั้นตอนนี้จะตองมีการกํากับ ติดตาม นิเทศอยางตอเนื่อง  บันทึกผลการปฏิบัติ
สม่ําเสมอถูกตองและสมบูรณ  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบและทบทวนประสิทธิภาพการดําเนินงานวาวิธีการตางๆ ที่กําหนดไวใน
แผนมีการนํามาปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาเปนการที่สถานศึกษาจัดใหผูเรียนในชั้น ป.3  
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ป.6  ม.3  และ ม.6  ไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในวิชาแกนหลัก และคุณลักษณะสําคัญดวย
เครื่องมือมาตรฐาน  มีจุดมุงหมายเพื่อเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐานกลาง และยกระดับคุณภาพของ
สถานศึกษา  การรายงาคุณภาพการศึกษาประจําปเปนการแสดงภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
โดยมีการรายงานความกาวหนา  ผลการปฏิบัติ  ผลการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาใหผูปกครอง  
ชุมชน  หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ  การผดุงระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง  ภารกิจขางตนเปน
กระบวนการที่เอื้อตอการผลักดันใหพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 2.1.6 ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 หลังจากที่ประเทศไทยไดเผชิญกับวิกฤตมากมายทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  วิกฤตที่
เกิดขึ้นนี้กลับกลายเปนโอกาสในการผลักดนัใหการปฏิรูปการศึกษาไดขับเคลื่อนมากขึ้น โดยหวังวา
การศึกษาที่มีคุณภาพจะสรางคนที่มีคุณภาพใหแก  ชุมชน  สังคม  บุคคลที่มีคุณภาพเหลานี้จะเปน
รากฐานที่กลับมาสรางความเขมแข็งใหแกประเทศในทุกดานอีกครั้ง 
 ในยุคโลกาภิวัตนที่ทุกคนในโลกจําเปนตองผจญและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ของขอมูลขาวสาร  การไดมาซึ่งขอมูลใหมๆ อันเกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประชากรในแตละทองที่มิอาจหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดอยูตลอดเวลาได ดังนั้น จึงมีความ
จําเปนที่จะตองสรางคนใหมีคุณภาพที่มีความสามารถพรอมที่จะเผชิญ  และสามารถจัดการกับความ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (อมรวิชช  นาครทรรพ, 2541,  หนา 1) 
 อมรวิชช  นาครทรรพ  (2541, หนา 1)  ไดกลาวถึงประเด็นตางๆ ของกระแสที่ทําใหเกิด
การประกันคุณภาพการศึกษาไวหลายประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1  กระแสดานความตองการทางการศึกษาที่เกิดขึ้นทั่วโลก  คอื  การศกึษาเปน
ปจจัยสําคัญของทุกคนที่จะเขาสูโลกแหงการทํางาน ความตองการทางการศึกษามากขึ้นกฎหมาย
กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับถึง 9 ป การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ซ่ึงรัฐสนับสนุนใหประชากรได
มีโอกาสศึกษาตออยางนอย 12 ป หากประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษามากขึ้นความตองการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาก็มากขึ้นตามลําดับ ในภูมิภาคเอเซียพบวามีจํานวนนักศึกษาเพิ่มจาก 3-4 ลาน 
เปน 20 กวาลานคน ในพ.ศ. 2541 และในยุโรปขอมูลจากอินเทอรเน็ตพบวา เฉพาะโรงเรียนในยุโรป
มีจํานวนนักศึกษาในรอบ 20 ป เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา  การขยายตัวในเชิงปริมาณนี้ สงผลใหเกิดปญหา
ดานคุณภาพ  และจัดวาเปนสวนสําคัญในการผลักดันใหเกิดการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น 
  ประเด็นที่ 2  กระแสดานงบประมาณการศึกษา งบประมาณสวนหนึ่งมาจากรัฐ คือ
เงินภาษีจากประชาชนนั่นเอง ดังนั้น การที่จะนําเอาเงินภาษีจากประชาชนก็ควรแสดงความรับผิดชอบ
ตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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  ประเด็นที่ 3  กระแสจากความคาดหวังของคนที่ใชบริการ เชน ผูปกครอง เจาของกิจการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน  ตองการใหสถาบันการศึกษาแสดงใหเห็นผลการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  ประเด็นที่ 4  กระแสดานการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ การประกันคุณภาพเปนการ
ลดความเสี่ยงของการบริหารที่ลมเหลวหรือไมมีประสิทธิภาพ เพราะการประกันคุณภาพตองมีการ
ควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอยางตอเนื่อง 
  ประเด็นที่ 5  กระแสการแขงขัน การแขงขันทุกระดับองคการ ไมวาของรัฐ เอกชนมี
มากขึ้น การประกันคุณภาพเปนตัวบงชี้ใหเพิ่มคุณภาพของสถาบันการศึกษาที่จะชวยใหขอมูล
สําหรับการตัดสินใจเลือกใชบริการการศึกษาที่สถานศึกษาจัดให 
  ประเด็นที่ 6  กระแสความเปนสากล ความเปนสากลหรือความเปนนานาชาติ ปจจุบัน
มีการเปดหลักสูตรนานาชาติทุกระดับ  กระแสนี้จึงเปนตัวกระตุนใหสถานศึกษาไทยตองทําระบบ
ประกันของสถานศึกษาของตนใหมีคุณภาพมาตรฐาน  เฉกเชนการจัดการศึกษาของตางประเทศที่มี
โรงเรียนนานาชาติหรือมหาวิทยาลัยตางประเทศอยูเคียงขาง 
 การศึกษาเปนรากฐานสําคัญประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา  และแกไข
ปญหาตางๆ ในสังคม  เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยใหคนไดพัฒนาตนเองดานตางๆ 
ตลอดชวงชีวิต  สามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานตางๆ ที่จะดํารงชีวิต  และประกอบอาชีพ
ไดอยางมีความสุข รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมเปนพลัง สรางสรรคการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนได 
รัฐเห็นความสําคัญของการศึกษา ในป 2542 จึงไดตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  เพื่อใหการ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ  สติปญญา  
ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุข  โดยยึดหลักการจัดการศึกษา  3  ประการ  คือ  1)  เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  
2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ  3) พัฒนาสาระกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง  
มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา  และองคกรปกครองทองถ่ิน รวมทั้งใหมีการ
กําหนดมาตรฐานและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  (สมคิด 
พรมจุย  และสุพักตร พิบูลย, 2544, หนา 2-3) 
 การประกันคณุภาพการศกึษาที่กลาวมาจึงมคีวามสําคัญ ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี ้
   1)  เกิดความมั่นใจในคุณภาพการศึกษา  เพราะเกิดจากกลไกในการควบคุมการ
ตรวจสอบคุณภาพ  และประเมินคุณภาพที่เชื่อถือได ทําใหเกิดการคุมครองผูบริโภค  และเกิดความ
เสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับการศึกษาและการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง 
   2)  ประชาชนและสังคมมั่นใจวาและสามารถตัดสินใจเลือกใชกระบวนการจัดการศึกษา
และผลผลิตของสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา 
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   3)  เพื่อใหสถาบันการศึกษาไดมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
   4)  เพื่อกระตุนใหผูที่รับผิดชอบหรือผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา 
มุงพัฒนาการศึกษาใหมีมาตรฐานคุณภาพอยางตอเนื่อง 
   5)  เพื่อกระตุนใหสมาชิกในหนวยงานตระหนักและดําเนนิการถึงหนาที่ของตนใน 
การจัดการศกึษาใหมีคณุภาพ 
 2.1.7  ขอเสนอแนะตอการพฒันาคณุภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานของประเทศ 
11 ประการ 
               จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. ในรอบแรกนํามาสูขอเสนอแนะ  11  
ประการ  เพื่อใหสถานศึกษา ตองมุงมั่นพัฒนาดานผูเรียนอยางเรงดวน  มุงมั่นพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  สนใจใฝรู  และรักการทํางาน  ครู อาจารย  ควรรวมมือกันในการพัฒนาเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการสอน  โดยรวมมือกัน  ระหวางครูดวยกันในสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาควรมี
ระบบการบริหารการศึกษาที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการบริหารวิชาการ  ที่มีการติดตามผล
การจัดการเรียนการสอน  สนับสนุนใหชุมชน  ผูปกครองไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  สําหรับ
หนวยงานตนสังกัด  ควรมีการสํารวจขอมูลสถานศึกษาอยางจริงจัง  และเปนระบบในการเขามา
ชวยเหลือ  ผลักดันใหสถานศึกษามีศักยภาพในการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน  โดยเฉพาะ
จํานวนครูผูสอนที่ขาดแคลนในหลายๆ แหง  ซ่ึงสงผลกกระทบอยางมากตอผูเรียน  สาระสําคัญ
ของขอเสนอแนะมีดังนี้  
   1)  เรงพัฒนาผูเรียนใหมีสัมฤทธิผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้นโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง  ในดานการคิดใหเปนระบบครบวงจร  และความใฝรูใฝเรียน  มีนิสัยรักการอานและทกัษะ
ในการเรยีนรูตลอดชีวิต 
   2)  เรงรัดใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงประกอบดวย  การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร และสาระ
การเรียนรูระดับสากล  และระดับชาติในแตละกลุมสาระ  ในแตละชวงชั้น  รวมทั้งในแตละชั้นปดวย 
โดยกระบวนการวิจัย  ประเมิน  และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 
ใหสอดคลองกบัพัฒนาการของผูเรียน  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  (2547)  มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2548) และสอดคลองกับมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2545 ทั้งนี้ ควรใหเขตพื้นที่ทุกเขตทําการวิจัยและประเมินสภาพของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ที่ใชในสถานศึกษาในแตละเขตพื้นที่ ทั้งในเชิงสาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลาง 
และสาระการเรียนรูทองถ่ิน  สาระการเรียนรูระดับสากล  และระดับชาติ  (ประมาณ 70%)  เปนการ
หลอหลอมความเปนคนไทยในบริบทสากล  เพื่อเอกภาพของชาติไทย  และสอดคลองกับคุณลักษณะ
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ของคนไทย ตามมาตรฐานชาติ สวนสาระการเรียนรูอีกประมาณ 30% เปนสาระการเรียนรูทองถ่ินที่
สถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษาจัดใหสอดคลองกับบริบทและองคความรูทองถ่ิน 
   3)  เรงรัดขอความรวมมือใหคณะกรรมการบัญญัติศัพทศึกษาศาสตร ราชบัณฑิตย-
สถาน บัญญัติศัพทเกี่ยวกับหลักสูตรตางๆ ใหเขาใจตรงกัน โดยเฉพาะหลักสูตรแกนกลางหลักสูตร
สถานศึกษา  การบริหารยึดฐานสถานศึกษา  การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปนตน  รวมทั้งให
ความเห็นวา  ควรจะมีหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม ถามีนาจะระบุใหชัดเจนวา  หลักสูตรสถานศึกษา 
= หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด + สาระการเรียนรู
ทองถ่ินที่สถานศึกษา/กลุมสถานศึกษากําหนด 
   4)  เรงรัดใหสรางมาตรฐานการประเมินผลการเรียนในสถานศึกษาทุกแหงโดยเฉพาะ
อยางยิ่งมาตรฐานของการสอนซอมเสริม  ตองมีการสงเสริมกํากับดูแลใหมีการดําเนินการอยาง
ประกันคุณภาพ และไดมาตรฐาน มิใชปลอยใหครูผูสอนเปนผูวินิจฉัยและดําเนินการตามยถากรรม
เชนที่เปนอยูโดยทั่วไป ทําใหผูเรียนเลื่อนชั้นโดยไมมีมาตรฐานเทาที่ควร 
   5)  รีบเรงทบทวนเกณฑการจบหลักสูตรโดยเฉพาะในชวงชั้นที่ 2 (ป.6) และ 4 (ม.6)
ที่ไดมอบใหเปนอํานาจของสถานศึกษาตั้งแตปพุทธศักราช 2521 ในขณะที่สถานศึกษามีคุณภาพ
และมาตรฐานแตกตางกันอยางมาก อีกทั้งไมสอดคลองกับมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2545 ที่กําหนดใหดําเนินการอยางมีเอกภาพ
เชิงนโยบายและมาตรฐาน แตหลากหลายการปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายเดียวกัน ในที่นี้
มาตรฐานนาจะหมายถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงเปน
มาตรฐานขั้นต่ํา  มาตรฐานการศึกษาขั้นต่ํานาจะหมายถึง หลักสูตรแกนกลาง  และการประเมินผล
การเรียน โดยเฉพาะการจบชวงชั้นที่ 2 และ 4 ดวย ซ่ึงตองมีการรักษามาตรฐาน  ดังนั้น  ซ่ึงการจบ
ชวงชั้นที่ 2 และ 4 นาจะพิจารณาผลการทดสอบระดับชาติ โดยสถานบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (สทศ.) เปนสําคัญมากกวาการใหอํานาจแกสถานศึกษาแตละแหง สวนการพิจารณา
ในชวงชั้นที่ 1 และ 3 ควรใหบทบาทแกเขตพื้นที่การศึกษารวมกับสถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ 
   6)  รีบเรงจัดระบบ  และดําเนินการพัฒนาครู  และผูบริหาร  อยางประกันคุณภาพ
โดยเฉพาะสนับสนุนใหสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) มีบทบาท
รวมกับสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องนี้อยางจริงจัง สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการ
ศึกษา (สคบศ.)  ควรเปนองคการมหาชน หรืออยางนอยที่สุดเปน SDU : Student Development 
Unit) ครูประจําการตองไดรับการพัฒนาในดานเนื้อหาสาระที่สอน จิตวิญญาณความเปนครู ทักษะ
การสอนและการประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
รวมทั้งการครองตนใหเปนตัวอยางที่ดีของผูเรียน และประชาชนทั่วไป สําหรับผูบริหารตองไดรับ
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การพัฒนาเรื่องการบริหารวิชาการ โดยเฉพาะการบริหารสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อ
บรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเปาหมายของสถานศึกษา 
   7)  เรงสรางความเขาใจทั้งระดับสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา  และตนสังกัดสงเสริม
ใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมเพื่อปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  และปรับเปลี่ยน
การบริหารใหไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ การประกันคุณภาพภายในที่สําคัญ ก็คือ การดําเนินการตามหลักสูตร
อยางมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาครู  ผูบริหารใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  เพื่อสงผลตอคุณภาพและ
มาตรฐานของผูเรียน 
   8)  ควรมอบอํานาจในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามมาตรา 39 ใหกบัสถานศกึษา 
ที่ไดมาตรฐานตามผลประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซ่ึงพบวามีสถานศึกษา  ประมาณ 7,000 แหง 
ทั้งนี้  อาจจะเริ่มตนนํารองการมอบอํานาจกอนก็ได การพัฒนาใหสถานศึกษา  มีมาตรฐานและการ
บริหารจัดการที่เขมแข็ง  เปนเงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน  และเปนเงื่อนไขสําคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน  และเปนเงื่อนไขกอนที่จะสงเสริมใหเขตพื้นที่การศึกษาเขมแข็ง 
ตลอดจนการเปดโอกาสใหทองถ่ินมีสวนรวมหรือรับโอนสถานศึกษา 
   9)  ควรจัดทําโครงการนํารองการพัฒนาสถานศึกษาที่ดอยโอกาส ซ่ึงเกือบทั้งหมด
เปนสถานศึกษาขนาดเล็กอยูในชนบท ซ่ึงคาดวามีประมาณรอยละ 30 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งหมด  (ประมาณหนึ่งหมื่นแหง)  โดยการสนับสนุนทรัพยากรพื้นฐานที่จําเปน  และสงเสริมใหมี
การใชหลักสูตรฉบับปรับปรุงอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาผูบริหารและครู รวมทั้งการให
แรงจูงใจอื่นๆ เพื่อยกคุณภาพของผูเรียนและยกมาตรฐานของสถานศึกษาอยางเรงดวน กอนที่จะรับ
การประเมินภายนอกในรอบสอง 
   10)  ทบทวนการดําเนินการ  โครงการผลิตครู  5  ป  ใหเหมาะสมตามความจําเปน
ที่แทจริงและความคิดเริ่มตน รวมทั้งจัดทรัพยากรอยางเพียงพอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกลับมาผลิต
และพัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชกระบวนการหอพักเพื่อการเรียนรู 
   11)  จัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติภารกิจการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(TASK  FORCE)  เพื่อทําหนาที่ในการวิจัย  และพัฒนาหลักสูตร  และสวนควบของหลักสูตรตางๆ 
แลวยกฐานะคณะกรรมการปฏิบัติภารกิจชุดนี้ใหเปนสถาบันวิจัย  และพัฒนาหลักสูตรหรือเปนสวน
ขององคการมหาชนใหมที่กําลังจะจัดตั้งขึ้น คือ สถาบันวิจัยระบบการศึกษาแหงชาติ 
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2.2  สถานศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา     
 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
และมาตรา  37  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ซ่ึงแบงออกเปน  
2  เขต  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  มีอํานาจหนาที่ดังนี ้ 
 1.  จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การการศึกษาให
สอดคลองกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความตองการของทองถ่ิน  
 2.  วิเคราะหการจดัตั้งงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหนวยงานใน
เขตพื้นที่การศึกษา  และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานที่ไดรับใหหนวยงานขางตน
รับทราบและกํากับตรวจสอบ ติดตามการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานดังกลาวดวย  
 3.  ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
 4.  กํากับ  ดแูล  ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและในเขตพื้นที่การศกึษา  
 5.  ศึกษา วิเคราะห วิจยั และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา  
 6.  ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุน 
การจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
 7.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา  
 8.  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน  องคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 9.  ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา  
 10.  ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา  
 11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร  หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา  
 12.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับงานภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ
ผูใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
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 ในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงทําหนาที่ในการกํากับ  
ติดตาม  ตรวจสอบ  ดูแลใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ 
ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1-มัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้งสวนของภาครัฐและเอกชน มีการแบงเขตพื้นท่ี
การศึกษาออกเปน  2  เขต  ดังนี้ 
 เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตั้งอยูที่ หมู 1 ถนนสายเลี่ยงเมือง  ตําบลบางตีนเปด  
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 184 โรงเรียน  แบงเปน
สถานศึกษาเอกชน 17 โรงเรียน และสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐาน 167 
โรงเรียน  มีพื้นที่บริการในเขตรวม 4 อําเภอ คือ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  อําเภอ
บางปะกง  และอําเภอบานโพธิ์ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดดําเนนิการรวบรวมขอมูลการประเมิน 
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) รอบแรก (2544-2547) สรุปไดดังนี้ 
 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (มาตรฐานที่ 18) ใน
ภาพรวมของสถานศึกษามีคุณภาพระดับดี เพียงรอยละ 48.11 สวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(มาตรฐานที่ 22) พบวา ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีคุณภาพระดบัดี รอยละ 36.22 
 สําหรับการจัดการศึกษาที่เนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรมและกระบวนการเรียนรูนั้น 
ในดานการมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคของผูเรียน (มาตรฐานที่ 1) มีคุณภาพ
ระดับดี รอยละ 89.56 สวนผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร (มาตรฐานที่ 5) พบวา  
มีคุณภาพระดับดี เพียงรอยละ 9.89  เทานั้น โดยผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับที่ต่ํามากใน
กลุมสาระการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 
 สําหรับความสามารถของผูเรียน ในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สรางสรรค (มาตรฐานที่ 4) มีคุณภาพระดับดีเพียงรอยละ 19.23  และมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องนั้น (มาตรฐานที่ 6) พบวา  มีคุณภาพระดับดี
รอยละ 46.70  นอกจากนี้ ในดานมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
(มาตรฐานที่ 12) พบวา มีคุณภาพระดับดี รอยละ 87.91  และในดานมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี (มาตรฐานที่ 10) พบวา มีคุณภาพระดับดีถึงรอยละ 97.25 
 ในสวนของการจัดการศึกษาที่สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา (มาตรฐานที่ 14) มีคุณภาพระดับดี รอยละ 83.24 
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 ในดานการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มส่ืีอการเรียนการสอน
ที่เอื้อตอการเรียนรู (มาตรฐานที่ 25) มีคุณภาพระดับดี เพียงรอยละ 45.41 
 ปจจัยดานความเพียงพอของครูผูสอน ครูมีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
(มาตรฐานที่ 24) มีคุณภาพระดับดี เพียงรอยละ 49.19 เทานั้น 
 สําหรับดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสราง
และการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา (มาตรฐานที่ 13) มีคุณภาพ
ระดับดีรอยละ 82.16  และผูบริหารมีภาวะผูนํา มีความสามารถในการบริหารจัดการ (มาตรฐานที่ 20) 
มีคุณภาพระดับดีถึงรอยละ 88.65  
 ในสวนการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในแตละดานนั้น สรุปไดดังนี้ 
 ในดานผูบริหาร ซ่ึงมีการประเมิน 5 มาตรฐานดวยกัน พบวา ดานสถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (มาตรฐานที่ 18) มีคุณภาพระดับดีต่ําสุด
รอยละ 48.11 สวนดานผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ (มาตรฐานที่ 20) มี
คุณภาพระดับดี ถึงรอยละ 88.65 จากการเปรียบเทยีบผลการประเมินภายนอก ดานผูบริหารจึงพบวา 
ผูบริหารสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสามารถในการ
บริหารจัดการงานดานวิชาการใหมีคุณภาพไดนอยกวา การบริหารจัดการดานอื่นๆ 
 ในดานครู ซ่ึงมีการประเมิน 2 มาตรฐาน พบวา ดานครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรง
กับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ  (มาตรฐานที่  24)  มีคุณภาพระดับดีรอยละ  49.19  ซ่ึงมากกวา
ดานครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(มาตรฐานที่ 22) ซ่ึงมีคุณภาพระดับดี รอยละ 36.22  เทานั้น  สรุปไดวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  1  ไมมีครูเพียงพอ  และตองพัฒนาครูในเรื่องการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตอไป 
 ในดานผูเรียน มีการประเมิน 7 มาตรฐาน พบวา ดานผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานที่
จําเปนตามหลักสูตร (มาตรฐานที่ 5) มีคุณภาพระดับดีต่ําสุดรอยละ 9.89   สวนดานผูเรียน  มีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี  (มาตรฐานที่  10)  มีคุณภาพระดับดีสูงสุด  97.2  และรองลงมา  ดาน
ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  (มาตรฐานที 1)  มีคุณภาพระดับดี  89.56  และ
ดานผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่
ดีตออาชีพสุจริต  (มาตรฐานที่ 9)  มีคุณภาพระดับดี  83.52  ตามลําดับ 
 ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  1  จํานวน  184  โรงเรียน  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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การศึกษา  (องคการมหาชน)  ในภาพรวมตามมาตรฐานทั้ง  3  ดาน  คือ  ดานบริหาร  ดานครูและ
ดานผูเรียน จํานวน  14  มาตรฐาน  มีคุณภาพระดับดี  รอยละ 76.63 
 สรุปไดวา การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  คงตอง
พัฒนาในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีปจจัยในดานการจัด
หลักสูตรการพัฒนาครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษาและการบริหารจัดการเปนสวนสําคัญยิ่งในการ
พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และสามารถแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง รักการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการเปนเด็กดีและ
มีความสุข (รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 15  มกราคม 2550) 
                    เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตั้งอยูเลขที่ 501/1 หมู 1 ตําบลพนมสารคาม อําเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 183 โรงเรียน แบงเปนสถานศึกษา
เอกชน 9 โรงเรียน และสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน 174 โรงเรียน มี
พื้นที่บริการในเขตรวม  7  อําเภอ  คือ  อําเภอพนมสารคาม  อําเภอสนามชัยเขต  อําเภอบางคลา  
อําเภอทาตะเกียบ  อําเภอแปลงยาว  อําเภอราชสาสน  และกิ่งอําเภอคลองเขื่อน 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) รอบแรก (2544-2547) สรุปไดดงันี้ 
 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (มาตรฐานที่ 18) ในภาพรวม
ของสถานศึกษามีคุณภาพระดับดี เพียงรอยละ 46.7 สวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (มาตรฐาน
ที่ 22) พบวา ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีคุณภาพระดับดี รอยละ 33.3 
 สําหรับการจัดการศึกษาที่เนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู
นั้น ในดานการมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคของผูเรียน (มาตรฐานที่ 1) มีคุณภาพ
ระดับดี  รอยละ  86.7  สวนผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  (มาตรฐานที่  5)  พบวา
มีคุณภาพระดับดี เพียงรอยละ 18.3 เทานั้น โดยผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับที่ต่ํามากใน
กลุมสาระการเรียนรู  วิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษาและวัฒนธรรม  ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 
 สําหรับความสามารถของผูเรียน ในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสรางสรรค (มาตรฐานที่ 4) มีคุณภาพระดับดีเพียงรอยละ 21.1 และมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องนั้น (มาตรฐานที่ 6) พบวามีคุณภาพ
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ระดับดี  รอยละ 42.8 นอกจากนี้ ในดานมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางดานศิลปะดนตรี กีฬา 
(มาตรฐานที่ 12) พบวา มีคุณภาพระดับดี รอยละ 76.7 และในดานมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี (มาตรฐานที่ 10) พบวา มีคุณภาพระดับดีถึงรอยละ 93.3 
 ในสวนของการจัดการศึกษาที่สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา (มาตรฐานที่ 14) มีคุณภาพระดับดี รอยละ 82.2 
 ในดานการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอน
ที่เอื้อตอการเรียนรู (มาตรฐานที่ 25) มีคุณภาพระดับดี เพียงรอยละ 49.4 
 ปจจัยดานความเพียงพอของครูผูสอน ครูมีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ (มาตรฐานที่ 24) มีคุณภาพระดับดี เพียงรอยละ 50.6 เทานั้น 
 สําหรับดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษามีการจัดองคกร/
โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา (มาตรฐานที่ 
13)  มีคุณภาพระดับดีรอยละ  78.3  และผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
(มาตรฐานที่ 20) มีคุณภาพระดับดีถึงรอยละ 84.2  
 ในสวนการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ในแตละดานนั้น  สรุปไดดังนี้ 
 ในดานผูบริหาร ซ่ึงมีการประเมิน 5 มาตรฐานดวยกัน พบวา ดานสถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (มาตรฐานที่ 18) มีคุณภาพระดับดีต่ําสุด
รอยละ 46.7 สวนดานผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ (มาตรฐานที่ 20) 
มีคุณภาพระดับดี ถึงรอยละ 87.2 จากการเปรียบเทียบผลการประเมินภายนอก ดานผูบริหารจึงพบวา 
ผูบริหารสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  มีความสามารถในการ
บริหารจัดการงานดานวิชาการใหมีคุณภาพไดนอยกวา การบริหารจัดการดานอื่นๆ 
 ในดานครู  ซ่ึงมีการประเมิน  2  มาตรฐาน  พบวา  ดานครูมีคุณวุฒิ/ความรู  ความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ (มาตรฐานที่ 24) มีคุณภาพระดับดีรอยละ 50.6 ซ่ึงมากกวา
ดานครู มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(มาตรฐานที่ 24) ซ่ึงมีคุณภาพระดับดี รอยละ 33.3 เทานั้น สรุปไดวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไมมีครูเพียงพอ และตองพัฒนาครูในเรื่องการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตอไป 
 ในดานผูเรียน มีการประเมิน 7 มาตรฐาน พบวา ดานผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐาน 
ที่จําเปนตามหลักสูตร (มาตรฐานที่ 5) มีคุณภาพระดับดีต่ําสุดรอยละ 18.3 สวนดานผูเรียนมีทักษะ
ในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานกับผูอ่ืนได (มาตรฐานที่ 9) และดานผูเรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี (มาตรฐานที่ 10) มีคุณภาพระดับดีสูงสุดเทากัน  คือ  รอยละ 93.3 
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 ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 180 โรงเรียน จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) ในภาพรวมตามมาตรฐานทั้ง 3 ดาน คือ ดานบริหาร ดานครูและดานผูเรียน จํานวน 
14  มาตรฐาน  มีคุณภาพระดับดี  รอยละ  60.2 
 สรุปไดวา การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  คงตอง
พัฒนาในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีปจจัยในดานการจัด
หลักสูตรการพัฒนาครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษาและการบริหารจัดการเปนสวนสําคัญยิ่งในการ
พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และสามารถแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง รักการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการเปนเด็กดีและ
มีความสุข (รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2,  9 ตุลาคม 2549) 

 

2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 2.3.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ 
 ธัญญาทิพย  บูรณพันธวิวัฒน  (2544,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีของโรงเรียน
นครนายกวิทยาคม  จังหวัดนครนายก พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน
นครนายกวิทยาคม  ตามความคิดเห็นของบุคลากรฝายบริหารโรงเรียน และฝายปฏิบัติการสอนอยู
ในระดับ “นอย” และบุคลากรมีความคาดหวังที่ตองการใหมีการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับ”มากที่สุด” 
  สุริยา  มะโยธี  (2544,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ จังหวัดหนองคาย พบวา โรงเรียนมีการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  ในดานการควบคุมคุณภาพการศึกษา 
ดานการตรวจสอบ  ทบทวน  และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  และดานการดําเนินงาน  สวนการ
ประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก 
  ประกาย  บัตรศิริมงคล  (2544,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการดาํเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตพุทธมณฑลอีสาน สังกัดกรมสามัญศึกษา จงัหวดั
หนองคาย พบวา บุคลากรโดยรวม ผูบริหาร ครู-อาจารย และบุคลากรโรงเรียนขนาดใหญ  เห็นวา 
โรงเรียนมัธยมศึกษามีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมและ 6 ขั้นตอนอยูใน
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ระดับมาก ยกเวนบุคลากรโดยรวม เห็นวา  โดรงเรียนมีการดําเนินงานขั้นตอนการนําแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปใช อยูในระดับปานกลาง  สวนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
จังหวัด บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก และบุคลากรในโรงเรียนขนาดกลาง เห็นวา โรงเรียนมัธยมศึกษา
มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมและ 6 ขั้นตอนอยูในระดับปานกลาง  ยกเวน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด เห็นวา โรงเรียนมีการดําเนินงานขั้นตอน
การศึกษาและการเตรียมการ อยูในระดับมาก และบุคลากรในโรงเรียนขนาดกลาง เห็นวา โรงเรียน
มีการดําเนินงานขั้นตอนการศึกษาและการเตรียมการ และข้ันตอนการนําแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช อยูในระดับปานกลาง 
                    ปญญา  ปรางคทอง  (2545,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง  พบวา  สภาพการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมคุณภาพการศึกษาโดยรวมและรายดาน  อยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก การกําหนดเกณฑเขาสูมาตรฐาน และการพัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐาน สวนปญหาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมคุณภาพการศกึษา  โดยรวมและรายดาน  ไดแก  ดาน
การกําหนดเกณฑเขาสูมาตรฐาน อยูในระดับปานกลาง ดานการพัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐานอยู
ในระดับนอย ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  โดยรวมในดาน
พัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐาน แตกตางกัน โดยโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการดําเนินงานมากกวา
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญมีสภาพการดําเนินการไมตางจากโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ในดานการกําหนดมาตรฐานในโรงเรียนการดําเนินงานไมแตกตางกัน 
                     พัชรี  กรรมารางกูร  (2546,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี  พบวา  การ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
หนองใหญ จังหวัดชลบุรี  จําแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน โดยรวม มีการดําเนินการ
อยูในระดับมาก  การเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี  โดยรวมและรายดานจําแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของโรงเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สิงหา  คงงาม  (2546,  บทคัดยอ)  ไดศึกษา และเปรียบเทียบการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี  พบวา  การดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตามความคิดเห็นของขาราชการครูทั้งในตําแหนง
ผูบริหารโรงเรียน ครู-อาจารย  รวมทั้งขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในทุกขนาดโรงเรียน  อยูในระดับ
มาก  ผูบริหารกับครู-อาจารยมีความคิดเห็นตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน
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มัธยมศึกษาแตกตางกัน  ขาราชการครูซ่ึงปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน  มีความ
คิดเห็นตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาแตกตางกัน 
 ชรินทรรัตน  เพ็ชระ (2546,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญการศึกษา  จังหวัดสระแกว  พบวา  การ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญการศึกษา จังหวัด
สระแกว โดยรวมและรายดาน  มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก  การดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยรวมและรายดาน  การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
ดานการรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนที่มีขนาดตางกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  สวนดานการศึกษาและการเตรียมการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญมีการ
ดําเนินงานมากกวาโรงเรียนขนาดกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                วิลาวัลย  ศรีแผว  (2546,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา สภาพการดําเนินงานประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและเปนรายดานทั้ง 3 ดาน 
คือ ดานผูเรียน ดานปจจัย และดานกระบวนการ  มีการดําเนินการอยูในระดับมาก  การเปรียบเทียบ  
สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
จําแนกตามขนาดโรงเรียน  พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                บุญวรรณ   มณีเนตร (2547,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา ในดานแนวทางการดําเนินงาน 
ตามขั้นตอนการดําเนินงานทั้ง  8  ขั้นตอน โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขั้นตอน  สวนขนาด
โรงเรียนตางกัน  จะมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไมตางกัน 
              กาญจนา  นิยมนา (2547,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2  พบวา สภาพการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง สภาพการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
           ประภา  ตันติวุฒิ  (2548,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพการดําเนินงาน เปรียบเทียบการดําเนินงาน 
และเสนอแนวทางดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  พบวา  สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ในภาพรวมและรายดาน
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ทั้ง 8  ดาน  อยูในระดับมาก  และเมื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก  ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ  พบวา  ในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
          เรืองเดช  เพ็งจันทร (2548,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดชัยภูมิ  พบวา  การดําเนินงานทั้ง 3 ดาน คือ การเตรียมการกอน
การดําเนินงาน การดําเนินงาน และการจัดทํารายงานประเมินตนเอง  มีการดําเนินการอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน การดําเนินงานดานการเตรียมการกอนการดําเนินงาน การดําเนินงาน มี
การดําเนินงานอยูในระดับมาก สวนการดําเนินงานดานการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  มีการ
ดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  สวนการเปรียบเทยีบการดําเนินงานระหวางสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  มีการดําเนินงานไมแตกตางกัน 
 2.3.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของในตางประเทศ 
 เซอรยาดี้  (Suryadi, 1992; อางถึงใน วิชัย  ตรีเล็ก, 2542, หนา 97) ไดศึกษาเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย  โดยวัดคุณภาพของครูใน 
4  ปจจัยหลัก  คือ  ความสามารถทางดานวิชาชีพ  ความพยายามทางวิชาชีพ  เวลาที่ใชในกิจกรรม
วิชาชีพ และความสัมพันธระหวางความเชี่ยวชาญและงานที่ไดรับมอบหมาย  ผลการวิจัย พบวา  ครู
เปนปจจัยที่กระตุนและใชประโยชนจากปจจัยอ่ืนๆ อยางมีประสิทธิผล  ครูเปนปจจัยเดียว ที่ใชตัดสิน
การประกันคุณภาพการศึกษา และครูที่มีคุณภาพจะสงผลตอคุณภาพทางการศึกษาไดมากที่สุด 
 คารรอล (Carroll, 1994)  รายงานการพัฒนา “Best Practices Descriptor” ของโรงเรียนใน
รัฐนิวเซาทเวล ออสเตรเลีย วา ในเดือนเมษายน 1993  ผูชวยผูอํานวยการโครงการการประกันคุณภาพ
ภายในรัฐนิวเซาทเวล  ไดจัดทําคูมือช่ือ “Best Practices Descriptor” เพื่อเตรียมการใหโรงเรียนรวมมือ
กันพัฒนาโรงเรียนหรือหองเรียนใหมีประสิทธิผล  โดยมี  การกําหนดเคาโครงการประเมินโรงเรียน
ในระหวางดําเนินการ  เอกสารนี้มุงเนนการพัฒนาดานการเรียนและการสอน  ซ่ึงไดกําหนดขอบขาย
โดยแบงการพัฒนาออกเปน 3 สวน คือ การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน  การเรียนรูของนักเรียน 
และการปฏิบัติการสอนของครู  ตอจากนั้นไดรวบรวมขอมูลยอนกลับจากคร ู ระหวางการปฏิบัติงาน  
จากการรายงานของโรงเรียนในเรื่องการเรียนการสอน  เปนการพัฒนาครูสูมืออาชีพ  ซ่ึงตัวช้ีวัดการ
พัฒนาไดจากการสังเกตการปฏิบัติงานในหองเรียน  โดยมีผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายใหคําปรึกษา 
 เฮยเวิรด (Hayward, 1999, p. 4019) ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนําระบบการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรมาใชในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล ประเทศแอฟริกาใต พบวามี
แนวโนมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในแอฟริกาใต โดยมีสถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพใหกับนักเรียนไดอยางแทจริง 
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 บัก (Bugg, 2000, p. 66)  ไดวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและแผนพัฒนาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  รัฐอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา  การวิจัยเปนการตรวจสอบวิเคราะหประสิทธิผลของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาของรัฐอิลลินอยส ซ่ึงเปนการสงเสริมการพัฒนา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ เปนการศึกษาเพื่อใชในการตัดสินใจ
ในขอบเขตของโรงเรียน 2 โรงเรียน  ผลการวิจัย  พบวา  กอนที่จะมีการประกันคุณภาพการศึกษา
และการวางแผนพัฒนาโรงเรียน  ทั้ง 2 โรงเรียนไมมีโครงสรางอยางเปนทางการในการพัฒนา
ปรับปรุงโรงเรียน  เนื่องจากโรงเรียนในชนบท  สามารถที่จะใชประโยชนจากกระบวนการประกัน
คุณภาพ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  สรุปไดวา 
สถานศึกษาที่หนวยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่สุด ซ่ึงมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาการบริหาร
จัดการ และดําเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ที่จะไดรับประกันใหสังคม
เชื่อวา จะพฒันาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพตรงกับความมุงหมายที่ระบุ
ไวในหลักสูตร และใหเปนที่ยอมรับของสังคม แตภาระงานที่ดําเนินการนั้นยอมประสบกับปญหา
ในดานตางๆ มากมาย ซ่ึงปญหาเหลานี้เกิดจากปจจัย สภาพแวดลอม และกระบวนการที่แตกตางกัน 
เชน  สภาพบุคลากร  เศรษฐกิจ  สังคม  ขนาดสถานศึกษา  เปนตน  
 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดหลักของการวิจัย  ดังนี้ 
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