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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
    ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  โดยผูวิจัยไดศึกษา
เอกสาร  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงสรุปเปนสาระสําคัญ ดังนี้ 
 2.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
        2.1.1  ความเปนมา  และการบริหารสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
        2.1.2  สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 2.2  การประเมินโครงการ  
        2.2.1  ความหมายของการประเมินโครงการ 
        2.2.2  ความมุงหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการประเมินโครงการ 
                        2.2.3  ประเภทของการประเมินโครงการ 
        2.2.4  รูปแบบการประเมินแบบ “CPO” 
     2.2.5  เกณฑการประเมินโครงการ 
 2.3  การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     2.3.1  หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     2.3.2  ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                        2.3.3  ระบบ  หลักเกณฑและวิธีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                        2.3.4  มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
        2.3.5  บทบาทหนาที่ของผูบริหารและผูเกี่ยวของในการดําเนนิงานประกันคณุภาพ 
ภายในสถานศกึษา 
       2.3.6  โครงการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 2.4  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

       2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 
      2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 

  2.5  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย      
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    2.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 37  กําหนดใหการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคํานึงถึง
ปริมาณสถานศึกษา  จํานวนประชากร  วัฒนธรรม  และความเหมาะสมอื่น ๆ ดังนั้นสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  จึงมีความเปนมาและทิศทางการบริหารดังนี้ 

 2.1.1  ความเปนมาและทิศทางการบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ตั้งอยูหมูที่ 1  ตําบลบางตีนเปด  อําเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนสํานักงานที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ที่ใหปรับโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดใหยุบรวม  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด   สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  สํานักงาน        
สามัญศึกษาจังหวัด  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  การศึกษาเอกชน  และสํานักงาน             
การประถมศึกษาอําเภอ  หลอมรวมเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และอยูภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ซ่ึงจังหวัดฉะเชิงเทราแบงเปน 2  เขตพื้นที่การศึกษา คือ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
โดยโอนมาเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  โดยมีผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหัวหนาในการบริหารจัดการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  เปนเขตพื้นที่การศึกษาที่มีภาพรวม
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษาและวัฒนธรรมคอนขางพรอม  กลาวคือ  มีสถานศึกษาทุกระดับ
ที่ใหการศึกษาแกประชาชนในพื้นที่อยางพอเพียง และทั่วถึง  โดยเปดสอนตั้งแตระดับปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้ไดใหการสงเสริม  สนับสนุนการบริหารจัดการดานการศึกษาในพื้นที่  
4  อําเภอ  ประกอบดวย  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  อําเภอบานโพธิ์  และอําเภอ
บางปะกง  ไดกําหนดทิศทางการบริหารงานของสํานักงานไว ดังนี้ 

 1)  วิสัยทัศน (vision) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เปนองคกรที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษา  พรอมทั้ง
ยกระดับขีดความสามารถสูระดับสากล 

  2)  พันธกิจ  (mission)  จัดสงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง 
มีคุณภาพและพัฒนาสูมาตรฐาน 
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  3)  ประเด็นยุทธศาสตร  (strategy  issues)  การสรางโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต 

  4)  เปาประสงค  (goal)  ประชากรทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป 
ตามสิทธิอยางเทาเทียมทั่วถึง  และมีคุณภาพ 

  5)  ผลผลิต  (outcomes) 
    (1)  ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา  ไดแก  การจดัการศึกษากอนประถมศึกษา 
    (2)  ผูจบการศึกษาภาคบังคับ  ไดแก  การจัดการศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนปกต ิ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนปกติ  การกอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคาร ส่ิงกอสราง
ประกอบและการจัดหาคอมพิวเตอร  และระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
    (3)  ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดแก  การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนปกติ 
    (4)  เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  ไดแก  การสนับสนุน
โรงเรียนเรียนรวม 
    (5)  จัดการศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนปกติ  ไดแก  สนับสนุนโรงเรียนเรียนรวม 
  6)  ยุทธศาสตร  (strategy) 
    (1)  คุณธรรมนําความรู  
    (2)  ขยายโอกาสทางการศึกษาของประชากรวัยเรียนอยางกวางขวางและทั่วถึง 
    (3)  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
    (4)  กระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
    (5)  สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง  ชุมชน/ ภาคเอกชน  ทองถ่ินในการจัด
การศึกษา 
  7)  กรอบนโยบายจุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
    (1)  ดานคุณธรรมนําความรู  ไดแก  สงเสริมใหโรงเรียนปรับหลักสูตรการเรียน
การสอนและสื่อเพื่อเนนคุณธรรมนําความรู  เนนการขยายผลการเรียนรูจากโรงเรียนที่เปนแบบอยาง 
สงเสริมกิจกรรมนักเรียนและเครือขาย  บาน  วัด  โรงเรียน  และวางมาตรการสรางภูมิตานทานและ
แกปญหาพฤติกรรมนักเรียน 
  (2)  ดานสงเสริมการขยายโอกาส  ไดแก  การรณรงคใหเด็กและเยาวชนในวัยการศึกษา
ภาคบังคับ  ไดเขาเรียนอยางทั่วถึง  การรณรงคการเรียนตอ  12  ป  ติดตามเรื่องคาใชจายในการเรียน
ตอยอดและขยายผลศูนยปฐมวัย  และการสงเสริมการศึกษาสําหรับผูปกครอง 
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  (3)  ดานสงเสริมคุณภาพมาตรฐาน  ไดแก  เรงรัด  ปรับปรุงโรงเรียนที่ต่ํากวามาตรฐาน  
แกปญหาการอาน  เขียน  คํานวณ  สงเสริมการอาน  การคิดวิเคราะห  และทักษะการเรียนในระดับสูง  
ดําเนินการทดสอบมาตรฐาน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก  พัฒนาครโูดยเชือ่มโยง
กับการประเมินวิทยฐานะ  สงเสริมการแขงขันทักษะทางวิชาการและระบบจดัการความรู 
  (4)  ดานกระจายอํานาจ  ไดแก  จัดระบบการกระจายอํานาจไปยังสํานักงาน       
เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 และสถานศึกษา  การพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงและเสริมความพรอมให 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  และสถานศึกษา  การนํารองการบริหารจัดการระบบ
กระจายอํานาจโดยมีโรงเรียนเปนฐาน  และการจัดระบบเครือขายโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และสรางความพรอมใหแกโรงเรียนขนาดเล็ก 
  (5)  ดานสงเสริมการมีสวนรวม  ไดแก  การเสริมสรางความเขมแข็งใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาและองคคณะบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา  ไดแก  การปรับบทบาทและสงเสริมการมีสวนรวม
ของเครือขายผูปกครอง  สมาคมผูปกครองและครู องคกรครู  เสริมความเขมแข็งใหแกองคกร
นักเรียน  และการสงเสริมใหทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1, 2550 ก, หนา 11-13) 
 2.1.2  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ไดใหความหมายไววา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายความวาสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สวนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายความวา  การศึกษาระดับกอนอุดมศึกษา  
ดังนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับกอนอุดมศึกษาน่ันเอง 
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ประกอบดวย 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  4  อําเภอ คือ  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จํานวน  51  โรงเรียน  จําแนกเปน
สถานศึกษาขนาดเล็ก  13  โรงเรียน  สถานศึกษาขนาดกลาง  22  โรงเรียน และสถานศึกษาขนาดใหญ  
16  โรงเรียน  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  จํานวน  57  โรงเรียน  จําแนกเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก  17  โรงเรียน  
สถานศึกษาขนาดกลาง  27  โรงเรียน  และสถานศึกษาขนาดใหญ  13  โรงเรียน  อําเภอบานโพธิ์  
จํานวน  31  โรงเรียน  จําแนกเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก  19  โรงเรียน  สถานศึกษาขนาดกลาง  
8  โรงเรียน  และสถานศึกษาขนาดใหญ   14  โรงเรียน  และอําเภอบางปะกง  จํานวน  30  โรงเรียน 
จาํแนกเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก  11  โรงเรียน  สถานศึกษาขนาดกลาง  8  โรงเรียน  และสถานศึกษา
ขนาดใหญ  12  โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น  169  โรงเรียน  โดยสถานศึกษาแตละแหงมีการบริหารการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา  39  ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร
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และการจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป  
ไปยังสถานศึกษา  ใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล  เพื่อใหมีอิสระในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ที่เนนผูเรียนเปนคนดี  มีปญญา  และมีความสุข  ในสวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1  มีหนวยงานที่คอยบริการดานการจัดการศึกษา  ใหบริการสถานศึกษา  8  กลุม  ไดแก  
กลุมอํานวยการ  กลุมบริหารงานบุคคล  กลุมนโยบายและแผน  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  และหนวยตรวจสอบภายใน  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 1, 2550 ข, อินเทอรเน็ต) 
 จากที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  ตองดําเนินงานบริหารจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การจัดการศึกษา  โดยศึกษาทิศทางการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และกระทรวงศึกษาธิการ  เปนแนวทางใน
การบริหารจัดการ 
 

2.2 การประเมินโครงการ 
 

 สภาพการดําเนินงานในปจจุบันมีลักษณะเปนแผนงานโครงการตาง ๆ ประกอบเขาดวยกัน  
จึงมีความจําเปนตองการประเมินเพื่อตรวจดูผลที่ไดจากโครงการ  ทําใหการประเมินเปนสวนหนึ่ง
ของการดําเนินงาน  ผลที่ไดจากการประเมินจะนําไปใชในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  สาเหตุที่ตองทําการประเมินเปนเพราะตองการทราบวาสิ่งที่ไดดําเนินการ
ไปแลวมีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด  และเมื่อดําเนินการไปแลวพบปญหาอุปสรรคประสบความสําเร็จ  
ตอบสนองความตองการเพียงใด  ควรดําเนินการตอไปหรือปรับปรุง หรือควรยุติ  หรือลมเลิกโครงการ
นั้นเสีย  ซ่ึงเทากับเปนการตัดสินคุณคาของสิ่งที่กําลังดําเนินการหรือดําเนินการไปแลว  นอกจาก
การประเมินมีผลทางตรงตอความสําเร็จของแผนงานโครงการตาง ๆ ยังสงผลทางออม  หากการประเมิน
มีคุณภาพก็จะทําใหการบริหารงานตามแผนที่กําหนดมีคุณภาพไปดวย 
 2.2.1  ความหมายของการประเมินโครงการ  
               ไดมีนักวิชาการ กลาวถึงความหมายของการประเมินโครงการไว ดังนี้ 
 รัตนะ บัวสนธ  (2540, หนา 4-5)  ใหความหมายวา  การประเมินโครงการ เปนกระบวนการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อนําขอมูลที่ไดนั้นมาเทียบกับเกณฑ แลวตัดสินใจใหคุณคา    
ตอขอมูลของโครงการนั้น 
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สมยศ  โชติเกษมศรี  (2540, หนา 5)  ใหความหมายวา  การประเมินโครงการ  เปนกระบวนการ
ในการเก็บรวบรวม  และวิเคราะหขอมูลของการดําเนินงานตามโครงการ  เพื่อเปนประโยชน
ในการตัดสินคุณคาของโครงการ  เพื่อบงชี้ถึงจุดเดน  และจุดดอยของโครงการอยางมีระบบ 
แลวตัดสินใจวาจะปรับปรุง  แกไขโครงการนั้น  เพื่อการดําเนินงานหรือยุติการดําเนินงานตามโครงการ
ตอไป 
 ประชุม  รอดประเสริฐ (2545, หนา 73) ใหความหมายวา  การประเมินโครงการ หมายถึง  
กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการ  เพื่อบงชี้
ใหทราบถึงจุดเดนและจุดดอยของโครงการนั้นอยางมีระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไข

โครงการนั้นเพื่อดําเนินการตอไป หรือจะยุติงานนั้นเสีย 
 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2545, หนา 117) ใหความหมายวา  การประเมินโครงการ หมายถึง 
กระบวนที่กอใหเกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธ์ิ  
ของโคร 
 สุวิมล  ติรกานันท (2547, หนา 2) ใหความหมายวา  การประเมินโครงการเปนกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน  เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการพิจารณาการ
ดําเนินงานซึ่งจะทําใหการดําเนินงานเปนไปไดอยางทันทวงที  ในทางตรงกันขามผลการประเมิน
จะไมเกิดประโยชนเทาที่ควร  หากผลนั้นไมสามารถใชในเวลาที่เหมาะสม 
 อรทัย  ศักดิ์สูง (2550, อินเทอรเน็ต) ใหความหมายวา  การประเมินโครงการ เปนกระบวน 
การที่กอใหเกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ  การประเมินโครงการเพื่อใหทราบวาโครงการนั้นบรรลุกลุมเปาหมายที่กําหนดไว
เพียงใดมีปญหาอุปสรรคอยางไรจะไดเปนขอมูลในการปรับปรุงโครงการ 
 จากการศึกษาความหมายของการประเมินโครงการ  สรุปไดวา  การประเมินโครงการ    
เปนกระบวนการของการตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลตาง ๆ อยางมีระบบเพื่อสงผลใหเกิดการบงชี้
ถึงประสิทธิภาพและคุณคาของโครงการนั้น  เพื่อนํามาพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาหรือแกไข
ปรับปรุง  เพื่อดําเนินการตอไป หรือยุติงานนั้นเสีย 

2.2.2  ความมุงหมาย ความสําคัญและประโยชนของการประเมินโครงการ 
     ในการประเมินโครงการอยางเปนระบบ ยอมจะมีสวนชวยใหผูบริหารโครงการตระหนัก
ถึงคุณภาพของแผนและโครงการที่กําหนดขึ้น  สามารถสนองตอบความตองการหรือสามารถแกไข
ปญหาไดมากนอยเพียงใด  และชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการดําเนินการ  ที่จะตองมีการ 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการใหมีความถูกตองเหมาะสม  สงผลใหโครงการนั้นดําเนนิงานอยาง  
มีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเปาประสงคที่กําหนดไวทุกประการ  การประเมินโครงการมีความสําคัญ  
ความมุงหมาย และประโยชนตามแนวคิดของนักวิชาการ ดังนี้ 
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สําราญ  มีแจง  (2543, หนา 8-9) ไดกลาววา  การประเมินโครงการมีความสําคัญ  ดังตอไปนี้ 
 1)  ชวยช้ีใหเห็นวาจุดประสงคของการดําเนินงานนั้นเหมาะสม  และเปนไปไดเพียงใด  
การดําเนินงานหรือโครงการใด ๆ จะตองมีการกําหนดจุดประสงคของการดําเนินงานการประเมิน
จะเปนตัวชวยช้ีใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองดําเนินโครงการนี้  และการดําเนินงานนั้นมีความเปนไปได
เพียงใด 
  2)  ทําใหทราบวาการดําเนินงานนั้นบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  การประเมินโครงการนั้น 
นอกจากประเมินสวนอื่น ๆ แลวจะตองประเมินวาการประเมินงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม  
เพื่อเปนการตรวจสอบวาไดดําเนินการไปแลว  ไดผลตามจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไม  ซึ่งเปน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
  3)  กระตุนใหมีการเรงรัดปรับปรุงการดําเนินงาน  การประเมินจะเปนตัวกระตุนให     
ผูดําเนินงาน  ใหมีการเรงรัดและปรับปรุงการดําเนินงานเมื่อพบขอบกพรองในการดําเนินงาน 
  4)  ชวยใหมองเห็นขอบกพรองในการดําเนินงานแตละขั้นตอน  ซึ่งใชเปนหลัก
ในการปรับปรุงการดําเนินงาน  การประเมินการดําเนินงานแตละขั้นตอนจะทําใหพบขอบกพรอง
  5)  ชวยควบคุมการดําเนินงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเปนการลด
ความสูญเปลาในการใชทรัพยากร  ผูดําเนินงานบางคนบางครั้งมักไมปฏิบัติหนาที่ใหดีและ
เต็มความสามารถ  ซ่ึงการประเมินจะชวยควบคุมการดําเนินงานใหมีคุณภาพได 
  6)  ชวยใหขอสนเทศแกผูบริการในดานการดําเนินงาน  ผูบริการตองการทราบขอมูล
ทุกแงทุกมุมของผลจากการประเมิน  ซึ่งผูบริหารจะไดนําไปพิจารณาวินิจฉัยและตัดสินใจสั่งการ
ไดถูกตอง 
  7)  ใชเปนแนวทางในการกาํหนดวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสมในครั้งตอ ๆ ไป        
การประเมินผลโครงการที่ดําเนินในปจจุบันจะทําใหทราบถึงขอดี  และขอบกพรองตาง ๆ ของ
วิธีการดําเนนิงาน  ซ่ึงจะเปนแนวทางในการแกไขทีจ่ะดําเนินโครงการประเภทนี้ตอไป 

น็อกซ  (Knox, 1972; อางถึงใน ประชุม  รอดประเสริฐ, 2545, หนา 74-75)  กลาววา  
การประเมินโครงการมีความมุงหมายเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
        1)  เพื่อแสดงใหเห็นถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการ  อันเปนพื้นฐานที่สําคัญของ
การตัดสินใจวาลักษณะใดของโครงการมีความสําคัญมากที่สุด  ซ่ึงจะตองทําการประเมินเพื่อการหา  
ประสิทธิภาพ  และขอมูลชนิดใดที่จะตองเก็บรวบรวมไวเพื่อการวิเคราะห 
        2)  เพื่อรวบรวมหลักฐานความเปนจริง  และขอมูลที่จําเปน  เพื่อนําไปสูการพิจารณาถึง
ประสิทธิผลของโครงการ 
        3)  เพื่อการวิเคราะหขอมูล  และขอเท็จจริงตาง ๆ  เพื่อนําไปสูการสรปุผลของโครงการ 
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        4)  การตดัสินใจวาขอมลูหรือขอเท็จจริงใดที่สามารถนําเอาไปใชได 
มิตเชล  (Mitzel, 1982; อางถึงใน เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี, 2549, หนา 31)  กลาววา 

การประเมินโครงการมีความมุงหมาย  3  ประการ ดังตอไปนี้ 
        1)  เพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณคาของโครงการ 
        2)  เพื่อชวยใหผูตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกตอง 
        3)  เพื่อการบริการขอมูลแกฝายการเมือง เพื่อใชในการกําหนดนโยบาย 

จากความมุงหมายและความสําคัญดังกลาว   พอสรุปไดวา  การประเมินโครงการ               
มีประโยชน  ดังตอไปนี้ 
   1)  การประเมินจะชวยใหการกําหนดวัตถุประสงค  และมาตรฐานของการดําเนินงาน
มีความชัดเจนขึ้น  กลาวคือ  กอนที่จะนําโครงการไปใชยอมจะไดรับการตรวจสอบอยางละเอียด
จากผูบริหารและผูประเมิน  สวนใดที่ไมชัดเจน เชน  วัตถุประสงค หรือมาตรฐานในการดําเนินงาน 
หากขาดความแนนอนที่แจมชัดจะตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองชัดเจนเสียกอน 
   2)  ประโยชนเต็มที่  ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะตองวิเคราะหทุกสวนของ
โครงการ  ขอมูลใดหรือปจจัยใดที่เปนปญหาจะไดรับการปรับปรุงแกไข  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
หรือใชในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมคุมคา  ทรัพยากรทุกชนิดจะไดรับการจัดสรรใหอยูใน
จํานวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแกการดําเนินงาน  ทรัพยากรที่ไมจําเปนหรือมีมากเกินไป
จะไดรับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาดจะไดรับการจัดหาเพิ่มเติม 
   3)  การประเมินโครงการชวยใหแผนงานบรรลุวัตถุประสงค  เพราะโครงการเปนสวนหนึ่ง
ของแผน  ดังนั้นเมื่อโครงการไดรับการตรวจสอบวิเคราะหปรับปรุงแกไข  เพื่อใหดําเนินการไปดวยดี 
   4)  การประเมินโครงการมีสวนชวยในการแกปญหาอันเกิดจากผลกระทบ  (impact) 
ของโครงการ  และทําใหโครงการมีขอที่ทําใหความเสียหายลดนอยลง 
    5)  การประเมินโครงการมีสวนชวยอยางสําคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน 
เพราะการประเมินโครงการเปนการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่ง 
   6)  การประเมินโครงการมีสวนในการสรางขวัญและกําลังใจใหผูปฏิบัติงานตามโครงการ  
เพราะการประเมินโครงการมิใชเปนการควบคุมบงัคับบัญชาหรือส่ังการ  แตเปนการศึกษาวิเคราะห
เพื่อการปรับปรุงแกไขและเสนอแนะวิธีการใหม ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติโครงการอันยอมจะนํามา
ซ่ึงผลงานที่ดีเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของทั้งปวง 
    7)  ผลของการประเมินโครงการอาจเปนขอมูลอยางสําคัญในการวางแผน   หรือ
การกําหนดนโยบายของผูบริหารและฝายการเมือง 
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 8)  การประเมินโครงการชวยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ  กลาวคือ  
การประเมินโครงการจะทําใหผูบริหารไดทราบถึงอุปสรรคปญหา ขอดี  ขอเสีย  ความเปนไปได
และแนวทางในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานโครงการ  โดยขอมูลดังกลาวแลวจะชวยทําให
ผูบริหารตัดสินใจวาจะดําเนินโครงการนั้นตอไป  หรือจะยุติโครงการนั้นเสีย 
 2.2.3  ประเภทของการประเมินโครงการ 
 ประเภทของการประเมินจะเปนเครื่องมือชวยใหมีแนวทางในการประเมินแผน/โครงการ
ไดดีในหลายเรื่อง  อาทิ  การตัดสินใจวาจะทําการประเมิน  ซ่ึงในการแบงประเภทของการประเมิน
โครงการ ไดมีนักวิชาการแบงประเภทของการประเมินโครงการ  ดังนี้ 
 สมคิด  พรหมจุย  (2544, หนา 30-33)  ไดแบงประเภทของการประเมินออกเปน  3  ลักษณะ  
คือ  
 1)  แบงตามจุดมุงหมายของการประเมิน แบงไดเปน  2   ประเภท  คือ 
           (1)  การประเมินเพื่อปรับปรุง บางครั้งก็เรียกวาการประเมินความกาวหนา 
(formative  evaluation) 
           (2)  การประเมินเพื่อสรุปผลเรียกวาการประเมินรวมสรุป  (summative  evaluation) 
 2)  แบงตามหลักยึดในการประเมิน แบงเปน 2  ประเภท คือ 
           (1)  การประเมินโดยยึดวัตถุประสงคเปนหลัก  (goal-based  evaluation)  เปนการประเมิน
ที่วาทําไดบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือไม  โดยทราบกอนประเมินวาโครงการนี้มีวัตถุประสงค
อะไรบาง 
           (2)  การประเมินที่อิสระไมยึดวัตถุประสงคของโครงการ (goal-free evaluation) 
เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไมทราบวาวัตถุประสงคของโครงการนี้มีอะไรบาง 
  3)  แบงตามลําดับเวลาที่ประเมิน แบงเปนการประเมินกอนเริ่มโครงการ  ขณะ

ดําเนินโครงการ  และหลังจากสิ้นสุดโครงการ  ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (1)  ประเมินกอนเร่ิมโครงการ  (pre–evaluation)  เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมาย
เพื่อตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม   ความสมเหตุสมผลของการวางแผน
ดําเนินโครงการ  ความเปนไปไดของโครงการในการนําโครงการไปปฏิบัติ  คุณภาพของโครงการ 
รวมทั้งตรวจสอบโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  โดยพิจารณาใน  3  เรื่อง  
คือ  
 ก.  ความเหมาะสมของโครงการ ประเมินเพื่อวิเคราะหปญหาและความจําเปน
ของการทําโครงการ  (need  assessment)  ซ่ึงเปนการตรวจสอบขั้นตนเพื่อกาํหนดปญหา  ความจําเปน 
เหตุผลที่สําคัญในการริเร่ิมโครงการนั้น ๆ ขึ้น  และการศึกษาถึงความเปนไปไดในการดาํเนนิโครงการ 
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โดยพิจารณาความครอบคลุมดังนี้  ความเปนไปไดทางเทคนิควิชาการ ความพรอมทางการบริหาร
โครงการ  การสนับสนุนทางดานทรัพยากร  โดยเฉพาะความเปนไปไดทางการเงิน   กําลังคน  วัสดุ
และการจัดการ  
 ข.  การวิเคราะหผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการ  (return  of  investment)  
โดยทั่ว ๆ ไป พิจารณาจากอัตราผลไดผลเสีย  (benefit-cost ratio)  วิเคราะหจุดคุมทุนดูจากอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนดําเนินโครงการหรือพิจารณาจากการวิเคราะหตนทุน  และประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน  ดูจากการวิเคราะหคาใชจายและผลกําไร  และดูจากการวิเคราะหรายจาย
โดยเปรียบเทียบกับผลประโยชน หรือ การวิเคราะหอรรถประโยชน เปนตน  สําหรับโครงการ
ทางดานการศึกษาจะเนนในเรื่องของการวิเคราะห  cost-effectiveness  มากกวา  cost–benefit  
เพราะผลตอบแทนทางการศึกษานั้นวัดออกมาในรูปของหนวยเงินตราทําไดยาก 
 ค.  การศึกษาและการคาดคะเนถึงผลประโยชนหรือส่ิงที่อาจจะเกิดตามมาจาก
การดําเนินโครงการนั้น  (consequence  analysis)  การศึกษาเชิงคาดคะเนถึงผลที่จะตามมาจาก
การดําเนินงานยังไมคอยแพรหลาย  แตจะเปนส่ิงที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  สวนใหญจะพิจารณา
เพื่อคนหาแรงตานทานตอการดําเนินโครงการ  เปนการคาดการณเกี่ยวกับผลที่อาจกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงตอสภาพแวดลอม  ตลอดจนเปนการรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหและกําหนด
นโยบายสําคัญ ๆ ซ่ึงนําไปสูการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 (2)  การประเมินในระหวางการดําเนินงาน  (implementation  evaluation  or  process  
evaluation)  เปนการประเมินการดําเนินงานเมื่อนําโครงการที่วางแผนไวไปปฏิบัติ  เพื่อศึกษาถึง
การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม กิจกรรมใดทําได  ไมได  จุดเดน  จุดดอย  มีปญหา
และอุปสรรคอะไรพยายามตอบคําถามวาทําไมจึงเกิดปญหา  อุปสรรค  หรือไมเกิดในการดําเนินโครงการ 
ถาเกิดปญหาจะไดดําเนินการปรับปรุงแกไขไดทันทวงที 
  (3)  การประเมินหลังการดําเนินงาน เปนการประเมินเพื่อตอบคําถามวาโครงการ
ประสบผลสําเร็จตามแผนที่วางไวหรือไม ผลจากโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
หรือไม ผลการดําเนินงานคุมคาหรือไม โดยแบงการประเมินงานออกเปน  2  ขั้นตอน  คือ 
 ก.  ประเมินทันทีที่ส้ินสุดโครงการ 
 ข.  การตดิตามผลตอมา  โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบของโครงการที่ตองอาศยั
การทิ้งชวงระยะเวลาหนึ่ง  เชน  1-2  ป  เปนตนไป 

เชาวฤทธิ์  จงเกษกรณ  (2545, หนา 203-207)  ไดแบงประเภทของการประเมินออกเปน       
4  ลักษณะดังนี้ 
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   1)  การประเมินตามลักษณะพฤติกรรมการประเมิน  (behaviors)  แบงออกเปน  3  ลักษณะ
คือ 
         (1)  การประเมินที่เนนจุดมุงหมาย  (goal  attainment model  หรือ  objective  based 
model)  เปนการประเมินที่เนนจุดมุงหมาย  เปาหมาย  หรือวัตถุประสงคเปนหลัก 
         (2)  การประเมินแบบการตัดสินคุณคา  (judgemental  model)  เปนการประเมินที่อาศัย
ผูชํานาญการตัดสินคุณคาโดยใชหลักเกณฑภายในและภายนอกมาชวย 
         (3)  การประเมินแบบชวยตัดสินใจ  (decision  model)  เปนการประเมินที่จัดทํา
เพื่อชวยใหผูบริหารตัดสินใจที่จะเลือกหรือทําแผน/ โครงการ 
   2)  การประเมินตามตัวแบบ  (model)  แบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ 
         (1)  การประเมินที่เนนจุดมุงหมาย เปนหลักการประเมนิแผน/ โครงการ  ดวยการ
พิจารณาวา จุดหมาย  วัตถุประสงคของแผน/ โครงการบรรลุเปาหมายตามที่วางไว  ซ่ึงการดําเนินกิจกรรม
ตามแผน/ โครงการนั้น  จะมีกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายเอาไวเมื่อแผน/ โครงการดําเนินเสร็จ
เรียบรอยแลวจะมีการประเมินศึกษาดูวาผลผลิตที่ไดนั้นบรรลุเปาหมายมากนอยเพยีงใด 
         (2)  การประเมินที่เนนระบบ (system model) เปนการประเมินตัวแปรทุกชนิด       
ที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของแผน/ โครงการ  โดยพิจารณาองคประกอบ  ดังนี้ 
         ก.  ปจจยัปอนเขา  (input)  ไดแก  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ  และขอจํากัดตาง ๆ 
         ข.  กระบวนการ  (process) ไดแก  กระบวนการจัดการ  ระบบการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรไปสูการผลิต 
          ค.  ผลผลิต  (output)  ไดแก  ผลงานท่ีไดออกมาจากการดาํเนินการ 
   3)  การประเมนิโดยยึดชวงเวลา  (period of time)  แบงออกเปน  3  ลักษณะ  คือ 
  (1)  การประเมินกอนดําเนินงาน/ โครงการ  (ex-ante  or  evaluation)  เปนการประเมิน
ความเปนไปไดของแผน/ โครงการ  เปนขั้นของการตัดสินใจวาควรจะดําเนินแผน/โครงการนั้นหรือไม 
         (2)  การประเมินระหวางดําเนินแผน/ โครงการ (on-going or operational evaluation) 
เปนการประเมินขณะที่มีการดําเนินงานเพื่อหาจุดเดน จุดดอย ความเหมาะสม ความกาวหนา ปญหา 
อุปสรรคที่มี เพื่อพิจารณาหาทางแกไขปรับปรุงใหแผน/ โครงการนั้นดําเนินไปสูเปาหมายที่ตั้งไว 
  (3)  การประเมินหลังแผน/ โครงการเสร็จแลว (ex-post or completed evaluation) 
เปนการประเมินรวมทั้งแผน/ โครงการวาการดําเนินงานไปแลวนั้น เปนไปตามแผน/ โครงการ
ที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด  ผลกระทบของแผน/ โครงการเปนอยางไรบาง 
          4)  การประเมินโดยยึดกระบวนการทั้งระบบ  แบงออกเปน  7  ลักษณะ  คือ 
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         (1)  การประเมินหาความตองการ  (need  assessment)  เปนการประเมินที่เกี่ยวกับ
การกําหนดปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย  เพื่อตอบสนองคําถามวามีปญหาจริงหรือไม 
เรงดวนมากหรือไม  สอดคลองกับนโยบายแผน/ โครงการที่ดําเนินการนี้จะชวยแกปญหาไดหรือไม 
         (2)  การประเมินแหลงทรัพยากร  (effort  evaluation)  เปนการประเมินแหลงทรัพยากร 
เพื่อตอบสนองคําถามตอไปนี้  อาทิ 
         ก.  คน  ตองใชคนประเภทไหน  มีพอหรือไม  ตองใชเวลานานเทาใดในการผลิต
คนที่มีคุณภาพแบบนั้น ตองใชอัตราจางเทาไร 
         ข.  เงิน เงนิทุนมีหรือไม  ตองใชมากเทาใด  หามาจากไหน 
         ค.  วัสดุ ตองใชวัสดุอะไร  ใชมากนอยแคไหนจะหาไดจากแหลงใด 
         ง.  เวลา  ระยะเวลาในการดําเนินงาน  ระยะเวลาที่กําหนดใหนานแคไหน  เมื่อไร
จะตองทําอะไร 
         (3)  การประเมินกระบวนการ  เปนการประเมินเพื่อศึกษาถึงกระบวนการที่แสดง
ใหเห็นวาแผน/ โครงการมีการทํางานอยางไร  ปจจัยที่อยูในการควบคุมคุณภาพของทรัพยากร      
ผลการปฏิบัติงาน  การจัดองคการ  การประสานงาน  ปญหาตางๆ ของการบริหารเปนอยางไร 
         (4)  การประเมินการทํางาน  (performance  evaluation)  เปนการศึกษาเพื่อตอบคําถาม
ตอไปนี้ 
         ก.  วัตถุประสงคของแผน/ โครงการ  สอดคลองกับความตองการหรือไม 
         ข.  ผลของแผน/ โครงการ  คุมทุนหรือไม 
         ค.  แผน/ โครงการ  บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม 
         ง.  การปฏิบัติตามแผน/ โครงการ  มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
         จ.  ขอบเขตและขนาดของผลกระทบของแผน/ โครงการ  สอดคลองกับ
ความตองการตามแผน/ โครงการหรือไม 
         (5)  การประเมินกํากับงานอยางตอเนื่อง  (continuous  monitoring)  เปนการประเมิน
เพื่อประโยชนในการควบคุมการปฏิบัติงานใหดําเนินไปตามแนวทางของแผน/ โครงการที่องคการ
วางไว 

  (6)  การประเมินผลผลิต (outcome  evaluation)  เปนการประเมินสิ่งที่ไดรับจาก
แผน/ โครงการ  เมื่อแผน/ โครงการนั้นสิ้นสุดแลว  ซ่ึงเปนการตรวจสอบความสมัพนัธระหวางผลผลติ
จากแผน/ โครงการ กับเกณฑที่ตั้งไววาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม  อยางไร  การประเมินผลผลิต
จะเปนขอมูลชวยใหผูบริหารตัดสินใจวา แผน/ โครงการนั้นสมควรดําเนินตอไปหรือไม  ตองแกไข
ปรับปรุงสวนใด  หรือจะตองเลิกลมแผน/ โครงการนั้นแลวตั้งใหมหรือไม 
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(7)  การประเมินผลกระทบ  (impact  evaluation)  เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้น
ติดตามมาเมื่อแผน/ โครงการนั้นสิ้นสุดไปแลว  มักเปนผลที่เกิดขึ้นแกบุคคลหรือชุมชนหรือประเทศชาติ  
เพื่อการศึกษาใหแนนอนถึงประโยชนของแผน/ โครงการใหเดนชัดยิ่งขึ้น 
 จากการศึกษาประเภทของการประเมินโครงการ  สรุปไดวา  การประเมินโครงการ
มีการแบงไดหลายประเภทมีลักษณะตาง ๆ กนั  เชน  การประเมินตามลักษณะพฤติกรรมการประเมิน    
การประเมินตามตัวแบบ  การประเมินโดยยึดชวงเวลา  และการประเมินโดยยึดกระบวนการทั้งระบบ
 2.2.4  รูปแบบการประเมินแบบ “CPO” 
   เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี  (2549, หนา 305-317)  กลาววา  การประเมินโครงการนั้น
เปนกระบวนการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่จําเปน  อันจะนําไปสูการตัดสินความสําเร็จ  รวมท้ัง
การแกไข ปรับปรุง พัฒนา  ตลอดจนการสรางและการกําหนดทางเลือกใหมในการดําเนินโครงการ  
ดังนั้นกิจกรรมการประเมินโครงการจึงเปนกระบวนการรวบรวมขอมูล  และสารสนเทศที่จําเปนเกี่ยวกับ
ปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการตลอดจนกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ

และผลผลิตของโครงการ  ภายใตกิจกรรม และชวงเวลาที่ไดกําหนดหรือวางแผนไวดังภาพ  2 
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1. ปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอม 
(context) 

3. ผลผลิตของโครงการ 
(outcome) 

2. กระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ 
(process) 

   ความตองการ 

จําเปนของโครงการ 
ความเปนไปได 

ของโครงการ 

วัตถุประสงค 

ของโครงการ 

ความพรอม 

และทรัพยากร 

กิจกรรมของ 

โครงการ 

ชวงเวลาที่ 

ดําเนินการ 

ความสอดคลองของกิจกรรมและเวลา 

ผลรวม 
 

ผลกระทบ 
 

คุณคาและ 
ประ- 

    โยชน 

 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  2  การประเมินแบบ “CPO” (CPO,S Evaluation Model)  
(ท่ีมา  : เยาวดี  รางชัยกุล  วิบลูยศรี, 2549, หนา 302) 
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สัญลักษณที่ใชมีดังนี้ 
 1)     ........       หมายถึง   เสนแบงระหวางองคประกอบซึ่งแยกกันไมเด็ดขาด 
 2)                    หมายถึง   ปฏิสัมพันธระหวางแตละองคประกอบในลักษณะของการ 
                      ส่ือสารแบบสองทางอยางครบวงจร 
 3)        C         หมายถึง   สภาวะแวดลอมของโครงการ 
 4)        P          หมายถึง   กระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  
 5)        O         หมายถึง   ผลผลิตของโครงการ  
 จากรูปแบบหรือแบบจําลอง  จะเห็นไดวาการประเมินโครงการตามแนวคิดนี้  ประกอบ 
ดวย สวนสําคญั  3  สวนใหญ ๆ  ที่เกี่ยวของซึ่งกันและกันอยางตอเนือ่งตามลําดับ คือ 
        1)  ปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  
        2)  กระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  
        3)  ผลผลิตของโครงการ  
 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
        1)  ปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  หมายถึง  บริบทตาง ๆ  ที่มีสวนเกีย่วของ
กับโครงการทั้งหมด  เชน  ปจจัยทางการเมือง  ทางสังคม  ทางวัฒนธรรม  รวมทั้งปจจัยทางกายภาพ
และทางดานจิตใจ  เปนตน  การประเมินในสวนนี้เปนการประเมินสภาพแวดลอมหรือบริบทตาง ๆ 
ของโครงการนั้น ๆ วามีความเหมาะสมหรือไมอยางไร  โดยพิจารณาถึง 
  (1)  ความตองการจําเปนของโครงการ  เพื่อใหทราบถึงความจําเปนหรือความตองการ
ของผูที่มีสวนไดสวนเสียตอโครงการ  สําหรับในประเทศไทยมีปจจัยทางการเมืองเขามาเกี่ยวของมาก 
นับตั้งแตความตองการของโครงการ  เชน  อาจเปนโครงการเพื่อสนองนโยบายของพรรคการเมือง 
หรือเพื่อมุงการหาเสียงมากกวา  เปนความตองการที่แทจริงของผูมีสวนไดสวนเสียหรือเพื่อสนอง
นโยบายของผูบริหารหนวยงาน  เปนตน  ในทางกลับกันถาผูมีสวนไดสวนเสีย  มีความตองการจริง 
แตไปขัดกับผลประโยชนของผูมีอํานาจก็อาจทําใหโครงการนั้นตองหยุดชะงักหรือลมเลิกไดดวย

วิธีการตาง ๆ กัน  เชน  ไมสนับสนุนโครงการ หรือไมอํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการ
เทาที่ควร  เปนตน 
  (2)  ความเปนไปไดของโครงการ  เพื่อใหทราบโอกาสในการจัดทําโครงการตองวิเคราะห
ใหเห็นถึงปญหาที่เปนอุปสรรคหรือที่เปนขอจํากัด  ซึ่งเกิดขึ้นในระหวางดําเนินโครงการทั้งนี้
เพื่อนํามาเสนอเปนขอสารสนเทศ หรือขอสังเกตซึ่งเปนประโยชนตอการแกไขหรือปรับปรุงโครงการ 
หรือเพื่อเสนอทางเลือกใหมในการดําเนินโครงการตลอดจนเพื่อประโยชนในการเจรจาตอรองกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของในสวนที่เปนเงื่อนไขบางประการ  อันจะนําไปสูการยุติปญหาในที่สุด 
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โครงการตาง ๆ มักจะมีปจจัยทางการเมืองเขามาเกี่ยวของสูงมาก  ประกอบกับรัฐบาลของประเทศไทย
เปนรัฐบาลผสม  และมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลคอยขางบอย  เปนผลใหแนวนโยบายบางอยางของรัฐบาล
ตองปรับตามไปดวย จึงทําใหบางโครงการตองมีการทบทวน  และอาจดวยปจจัยทางการเมืองเทานั้น
ที่ทําใหบางโครงการตองหยุดชะงักหรือลมเลิกได 
  (3)  การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ  เพื่อระบุถึงส่ิงที่ตองการจะใหเกิดขึ้น
จากโครงการ โดยพิจารณาถึงผลจากกิจกรรมของโครงการ  ในสภาพความเปนจริง  บอยครั้ง
ที่ผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการไมทราบวัตถุประสงคที่แนนอน  ซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลายประการ       
จึงจําเปนตองแจงหรือช้ีแจงใหผูมีสวนไดสวนเสียเขาถึงวตัถุประสงคตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวก
และความรวมมือที่จะไดรับ  รวมทั้งใหความสําคัญกับโครงการตามสภาพที่ควรจะเปนดวย 
  (4)  ความพรอมและทรัพยากร  ในดานตาง ๆ เชน เงินทุนหรืองบประมาณ  วัสดุ
อุปกรณ  บุคลากร  เปนตน  ปญหาเรื่องงบประมาณ  อาจจะสงผลถึงวัสดุอุปกรณและคาใชจายตาง ๆ 
ในการดําเนินการ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะปจจัยทางการเมืองรวมทัง้ปจจยัอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของในเรื่องของความตองการ  และความเปนไปไดดังที่กลาวมาแลว  ทําใหการดําเนินโครงการ
ลาชาและคาใชจายอาจเพิ่มสูงขึ้นได 
 จากที่กลาวมาในเรื่องของสภาพแวดลอมจะเห็นไดวา  การดําเนินโครงการในประเทศไทย 
มักมีปจจัยหรือเหตุผลทางการเมืองเขามาเกี่ยวของอยูบอย ๆ  นอกจากนั้นหนวยงานในระดับนโยบายตาง ๆ  
ก็มักขาดขอมูลพื้นฐาน  ไมคํานึงถึงสภาพแวดลอม  แลวมักวางแผนไวอยางหลวม ๆ โดยอางวา
เพื่อความยืดหยุน  ทําใหไปสูการปฏิบัติไดยากหรือไมไดผลเทาที่ควร  สวนเรื่องความเปนไปไดของ
โครงการ  ตลอดจนวัตถุประสงคที่กําหนดไว และความพรอม  ซ่ึงรวมทั้งทรัพยากรในดานตาง ๆ 
นั้นเปนปจจัยทางสภาวะแวดลอมที่สําคัญสําหรับการประเมิน  ซ่ึงผูประเมินโครงการจะตองพิจารณาถึง
ปจจัยเหลานี้ใหรอบคอบและครบถวนเชนกัน  ทั้งนี้เพื่อช้ีประเด็นปญหา  และเพื่อใหขอเสนอแนะ
ในเชิงปฏิบัติไดอยางสัมฤทธิ์ผลตอไป 
  2)  กระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  หมายถึง  ขั้นตอนหรือกรรมวิธี         
ที่จะตองปฏิบัติตามลําดับกอนหลังอยางเปนระบบและครบวงจรในระหวางดําเนินโครงการ 
กระบวนการดังกลาว อาจจะแตกตางกันไปตามเปาหมายในเชิงปรัชญาของแตละโครงการ เชน 
โครงการทางธุรกิจมีเปาหมายหลักก็คือ การแสวงหากําไรจากการดําเนินธุรกิจนั้น ๆ ใหไดมากที่สุด
เทาที่จะทําได  โดยลดทุนการดําเนินงานใหเหลือนอยที่สุด สวนโครงการทางการศึกษาของรัฐ 
เปาหมายหลักก็คือการปลูกฝงความรูใหผูที่เกี่ยวของทั้งเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป  โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของชาติในระยะยาว โครงการประเภทนี้จะไมมุงแสวงหากําไรสูงสุดเปนหลัก เปนตน 
ถึงแมวากระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการอาจจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับเปาหมาย             



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

 

28 

ในเชิงปรัชญาของแตละโครงการนั้น ๆ ดังที่กลาวมาแลว แตสําหรับการประเมินโครงการ
โดยทั่วไปมีองคประกอบสําคัญที่ตองพิจารณาเปนพิเศษก็คือ ความสอดคลองของกิจกรรมและ
ชวงเวลา โดยพิจารณาถึง 
  (1)  กิจกรรม  เพื่อใหทราบวา กิจกรรมนั้น ๆ  มีความสอดคลองหรือตรงกบัวตัถุประสงค
ของโครงการหรือไม และมีการจัดลําดับที่เหมาะสมตอเนื่องกันมากนอยเพียงใด 
  (2)  ชวงเวลา  เพื่อใหทราบวาชวงเวลาที่จะดําเนินโครงการทางดานกิจกรรมนั้น ๆ 
มีความเหมาะสมเพียงไรมีขอจํากัดประการใด และชวงเวลาที่กําหนดไวนั้นสามารถจะปรับเปลี่ยนไป
จากเดิมไดตามความจําเปนหรือไม และเพราะเหตุใด 
 การดําเนินโครงการทางดานบริการสังคมในประเทศไทย สวนใหญเปนนโยบายของรัฐบาล
ซ่ึงจะมปีญหาเรื่องชวงเวลาเขามาเกี่ยวของ  ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยเรื่องการเมือง  รวมทั้งปญหาทางระบบ
กฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของดวย  ดังนั้นโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องชวงเวลา
จึงเปนไปไดคอนขางมาก  โครงการบางประเภทที่ตองอาศัยเงื่อนไขของชวงเวลาจึงประสบปญหา
ไดงาย  เชน  โครงการดานเกษตรที่ตองอาศัย  ฤดูกาล  หรือโครงการเรงดวนที่จะแกปญหาเฉพาะหนา
แตไมทันกับความตองการ  เชน  โครงการชวยเหลือผูประสบ  อุทกภัย  เปนตน  นอกจากปญหาเรื่อง
การเมืองและระเบียบทางราชการแลว  ยังมีปญหาเรื่องความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ และ
ลักษณะของโครงการที่จัดทํา  บางโครงการมีหนวยงานรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ บางโครงการ
มีหนวยงานรับผิดชอบรวมกนัหลายหนวยงาน  หรือบางหนวยงานมีนโยบายซ้ําซอนกันหนวยงานอื่น 
ทําใหตองจัดทําโครงการในลักษณะเดียวกัน  สําหรับภาคเอกชนโดยทั่วไปจะมีความคลองตัวสูง 
แตก็มักประสบปญหาเรื่องงบประมาณ  ทําใหการดําเนินโครงการอยูในวงแคบ  จากที่กลาวมา
ในเรื่องกระบวนการนั้น  จะเห็นวา  ชวงเวลาเปนปจจัยสําคัญมากที่มีผลตอการดําเนินโครงการ
ในประเทศไทยทั้งทางดานความสอดคลองและความตอเนื่องที่มีตอกิจกรรมซึ่งกําหนดไว 
          3)  ผลผลิตของโครงการ คําวา “ผลผลิต” นั้นมีความหมายครอบคลุมคําศัพทภาษาอังกฤษ
ทั้ง  3  คํา  ดังนี้  (1)  product  (ผลผลิต)   (2)  output  (ผลลัพธ)  (3)  outcome  (ผลผลิต)  ดวยเหตุนี้
คําวา  ผลผลิตของโครงการ  จึงหมายถึง ผลงานหรือผลที่ไดรับจากการกระทํากิจกรรม  ใด ๆ ของ
แตละโครงการ  โดยสามารถแบงผลงานดังกลาวเปน  3  ประเภท  คือ  ผลรวม  (overall)  
ผลกระทบ  (impact)  และคุณคาหรือประโยชน  (utility)  ตามลําดับ  ในการประเมินผลผลิตของ
โครงการใด ๆ ก็ตาม  จึงเปนการประเมินเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้น ๆ  โดยพิจารณาถึง 
  (1)  ผลรวม  เพื่อใหทราบถึงผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากกิจกรรมของโครงการทั้งทางตรง
และทางออม 
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   (2)  ผลกระทบ  เพื่อใหทราบถึงผลที่ตามมาจากการดําเนินโครงการนั้น ๆ ทั้งทางตรง
และทางออม  รวมทั้งจากที่คาดหวังไวและมิไดคาดหวังไวดวย 
  (3)  คุณคาหรือประโยชน  เพื่อใหทราบถึงคุณคาหรือความสําคัญของผลที่ไดจาก
การประเมิน  ทั้งนี้เพื่อนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจหรือเพื่อนําไปประยุกตใชใหเหมาะสม
ตอไป  
 การประเมินผลผลิตของโครงการตามขั้นตอนที่กลาวมาแลวขางตน  เปนการประเมินผล
รวมในลักษณะสรุป  ซ่ึงจะทําใหผูประเมินไดรับทราบขอมูลที่แทจริงและที่จําเปนไดอยางครบถวน 
แตการประเมินผลผลิตทั้ง  3  ขั้นตอน  ที่เสนอมาแลวนั้น  บางครั้งสามารถดําเนินการไดยาก 
เพราะเหตุผลสําคัญบางประการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเหตุผลทางกฎระเบียบ  และเงื่อนไขบางอยาง 
เชน  เร่ืองของเวลา  งบประมาณ  เปนตน  ทําใหการประเมินโครงการในบางครั้งไมสามารถครอบคลุม  
ทุกขั้นตอนที่กําหนดไวได  ดังนั้นบางโครงการจึงอาจจะประเมินเฉพาะผลผลิตที่เปนผลรวมเทานั้น 
หรือบางโครงการก็อาจจะประเมินเฉพาะความรูทั่ว ๆ ไปของผูเกี่ยวของที่มีตอโครงการเทานั้น 
อยางไรก็ตามบางโครงการก็อาจจะมีการประเมินถึงประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการดวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  โครงการที่สามารถคํานวณตนทุนได  เปนตน  ดวยเหตุนี้การประเมินผลผลิต
ของแตละโครงการ  จึงตองยืดหยุนไปตามสภาพที่เหมาะสมและตามความจําเปนของแตละโครงการ
เปนหลักเชนกัน 
 2.2.5  เกณฑการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการนอกจากการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมนิแลว  ยังชวยพัฒนาสิ่งที่จะ
ประเมินหรือโครงการที่ประเมินใหบรรลุจุดมุงหมายไดดวย  ดังนั้นถาจะใหการประเมินมีความสมบูรณ
และอยูในวิสัยที่ทําได  นักประเมินก็ควรกําหนดเกณฑการประเมนิ  เพือ่ตดัสนิคณุคาของสิง่ทีป่ระเมนิ
หรือโครงการที่ประเมิน และทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก  รวมทั้งเปนนักพฒันา  พัฒนาโครงการ
ที่จะประเมินไปในตัว  (พิสณุ ฟองศรี, 2550, หนา 8; อางถึงใน สุวิมล  วองวาณิช, 2541, หนา 191) 
ไดมีนักวิชาการใหความหมายเกณฑและเสนอเกณฑการประเมินโครงการ  ดังนี้ 
 รัตนะ  บัวสนธ  (2540, หนา 15)  ไดใหความหมายวา  เกณฑ  หมายถึง  ส่ิงใด ๆ ก็ตามที่ใช
เปนหลักสําหรับการตัดสนิใจ 

ประชุม  รอดประเสริฐ  (2545, หนา 93-94)  ไดจําแนกเกณฑการประเมินเปน  2  ลักษณะคือ  
 1)  เกณฑที่ตั้งขึ้น  (instrumental  criteria)  เปนแกนกลางที่กําหนดขึน้ไวกอนทีก่ารดาํเนนิงาน
หรือเปนเกณฑที่เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  หรือเปนเกณฑ 
 2)  เกณฑตามเหตุ  (consequential  criteria)  เปนเกณฑที่เปนไปตามเหตุการณที่เกดิขึน้ 
หรือเปนเกณฑที่ตองผันแปรไปตามเหตุการณที่ดําเนินการอยู 
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 มุฮัมมัดดาวูด  บิลราหมาน  (2545, หนา 36-37; อางถึงใน จินดาลักษณ  วัฒนสินธ, 2543,     
หนา 79)  ไดเสนอเกณฑในการประเมินโครงการ  6  เกณฑ  คือ   
 1)  ประเมินผล  หมายถึง  การพิจารณาวาผลของนโยบายนั้นบรรลุวัตถุประสงคหรือไม
เพียงไร 
 2)  ประสิทธิภาพ  หมายถึง  ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลกับความพยายาม 
โดยวัดจากกําลังงานหรือความพยายาม  ที่ใชไปในการกระทําอยางใดอยางหนึ่งในระดับของประสิทธิผล
ระดับนั้น  โดยประสิทธิภาพเปนเรื่องของหลักเหตุผลทางการดานเศรษฐกิจ  ซึ่งนิยมวัดออกมา
ในรูปคาใชจายที่เปนตัวเงิน  ดังนั้น  นโยบายที่มีประสิทธิภาพ  คือ  นโยบายที่ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล
ดวยคาใชจายนอยที่สุด 

 3)  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอใจที่นโยบายสามารถตอบสนองความตองการ 
โดยพิจารณาจากประสิทธิผล  เกณฑความพอเพียงนี้จะบงชี้ถึงความคาดหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ 
ระหวางทางเลือกตาง ๆ ของนโยบายกับผลของนโยบาย 
 4)  ความเปนธรรม  หมายถึง  นโยบายที่คํานึงถึงการจัดสรรผลประโยชน  หรือการใหบริการ
ตาง ๆ อยางเปนธรรมและคํานึงถึงการประเมินนโยบายในแงของความเสมอภาค และเปนเกณฑที่มี
ความเกี่ยวของกับหลักเหตุผลทางดานกฎหมายและสังคม  ซ่ึงพาดพิงถึงกระจายผลของนโยบายและ
ความพยายามของกลุมตาง ๆ ที่จะไดรับความเปนธรรมจากการดําเนินการตามนโยบาย 

 5)  การตอบสนองความตองการ การที่นโยบายนั้น  สนองตอบตอความตองการ  ความพึงพอใจ
ในคุณคาของกลุมตาง ๆ หรือไมมากนอยเพยีงไร  โดยเฉพาะการสนองตอบนั้นตรงกับกลุมเปาหมาย
ของนโยบายหรือไม 

 6)  ความเหมาะสม  เปนการพิจารณาถึงหลักเหตุผลในดานที่เกี่ยวกับหลักการหรือสาระ
ของนโยบาย  รวมถึงคุณคาของวัตถุประสงคของนโยบาย   ความมีเหตุผลสนับสนุนสมมติฐานตาง ๆ 
ของวัตถุประสงคนั้นวามีความเหมาะสมหรือไม  ในขณะที่เกณฑการประเมินอื่นจะถือวาวัตถุประสงค
เปนเรื่องที่ยอมรับแลว 

พิสณุ  ฟองศรี  (2550, หนา 6)  ไดจําแนกเกณฑการประเมินเปน  2  ประเภท  คือ 
 1)  เกณฑสัมบูรณ  (absolute  criteria)  เปนเกณฑที่พัฒนามาจากหลักเหตุผลเกี่ยวกับ

มาตรฐานของสิ่งนั้น  หรือความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับ  หรือ
คุณภาพของสิ่งนั้นอันเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของนั้น ๆ 

 2)  เกณฑสัมพันธ  (relative  criteria)  เปนเกณฑที่พัฒนามาจากประสบการณ

ในการเปรียบเทียบผลระหวางโครงการ  หรือเปรียบเทียบกับผลที่เคยทํามาแลวหรือเปรียบเทียบกับ
ปกติวิสัย 
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พิสณุ  ฟองศรี  (2550, หนา 184-191)  กลาววา  การกําหนดเกณฑการตัดสินถือวาเปนเรื่อง
ยุงยากที่สุดในการประเมินสิ่งตาง ๆ หรือประเมินโครงการ  เพราะวาเกณฑการตัดสินจะทําให 
ผลการประเมิน  คือความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการตางกันได  การประเมินโครงการที่ผานมา
ถาแบงตามเกณฑการใชแบงได  4  ประเภท  ดังนี้ 
  1)  การประเมินโดยไมกําหนดเกณฑการประเมิน  มีแตเกณฑแปลความหมาย  การประเมิน
ประเภทนี้จะคลายกับการวิจัยเชิงสํารวจ  คือ  ทราบแตเพียงระดับความคิดเห็นที่แปลความหมาย
ในระดับตาง ๆ ซ่ึงสวนใหญจะกําหนดไว  5  ระดับ  ตามคาเฉลี่ยที่ไดจากการวัดดวยแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา  5  ระดบั  คือ 
  คาเฉลี่ยระหวาง      4.50-5.00     หมายถึง   ระดับมากที่สุด 
  คาเฉลี่ยระหวาง      3.50-4.49     หมายถึง   ระดับมาก 
  คาเฉลี่ยระหวาง      2.50-3.49     หมายถึง   ระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ยระหวาง      1.50-2.49     หมายถึง   ระดับนอย 
  คาเฉลี่ยระหวาง      1.00-1.49     หมายถึง   ระดับนอยที่สุด 
  2)  การประเมินโดยกําหนดเกณฑการประเมิน  2  ระดับ  แตไมกําหนดคาน้ําหนัก
การประเมนิแบบนี้  จะเพิ่มเกณฑการตัดสินที่กําหนดไว  และสวนใหญก็จะมีเกณฑแปลความหมายดวย 

  3)  การประเมินโดยการกําหนดเกณฑการประเมิน  2  ระดับ  และกําหนดคาน้ําหนัก
จะทําใหผลที่ไดละเอียดขึ้น คือ จะเปนลักษณะผานหรือไมผาน 

  4)  การประเมนิโดยกําหนดเกณฑการประเมินมากกวา  2  ระดับ  โดยกําหนด  คาน้ําหนัก  
การประเมนิขอนี้ถือวามีความละเอยีดมากที่สุด   

จากการศึกษาเกณฑการประเมิน  สรุปไดวา  เกณฑการประเมิน  เปนสิ่งที่กําหนดไวเพื่อตัดสิน
ผลการประเมิน  แมวาการประเมินเกณฑจะเปนการยุงยาก  แตก็จําเปนที่ตองกําหนดขึ้นเพื่อใหผล
การประเมินมีความสมบูรณ  เปนการประเมินที่ครบกระบวนการ  เกณฑที่กําหนดใชนั้นไมไดหมายความวา
จะตองใชเกณฑทุกเกณฑในการศึกษาวิจัย  แตในทางปฏิบัติมักจะเลือกเกณฑใดเกณฑหนึ่งเปนหลัก
เพื่อแสดงใหเห็นการประเมินนโยบายนั้นใหความสําคัญในเรื่องใด  ทั้งนี้อาจนําเกณฑอื่นบางตัว
เขามาประกอบในการศึกษาดวยก็ได 
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 2.3  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
  การประกันคุณภาพการศึกษาเปนงานนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่รัฐบาลกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดไว
ในหมวด  6  วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพใหมีระบบการประกันคุณภาพไวดังนี้ 
   1)  การประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง  การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรม
ตามภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง  เปนการสรางความมั่นใจ
ใหผูรับบริการทางการศึกษา  ทั้งผูรับบริการโดยตรง  ไดแก  สถานประกอบการ  ประชาชนและ
สังคมโดยสวนรวมวาการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ  และทําใหผูเรียนมีคุณภาพ  
หรือคุณลักษณะอนัพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด   
  2)  การประกันคุณภาพภายนอก  หรือการประเมินคุณภาพภายนอก  เปนการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ซ่ึงจะนําไปสูการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงเปนองคกรมหาชน  หรือมีผูประเมินที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
เปนผูดําเนินการ  ใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินภายนอกอยางนอยหนึง่ครัง้ในรอบหาป   
เพื่อยืนยันสภาพความเปนจริงในการดําเนินงาน  รวมทั้งชวยใหสถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 
 2.3.1  หลักการสําคัญของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการทํางานผูบริหาร   
ตองตระหนักและเขามาสงเสริม  สนับสนุนในการทํางานเปนทีม  โดยบุคลากรในสถานศึกษา
ตองไดรับการเตรียมพรอมใหมองเห็นคุณคาและมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน  และดําเนินการอยางตอเนื่องรวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา  
โดยมีการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการอยางเปนระบบ  มีหนวยงานตาง ๆ ไดใหหลักการสําคัญ
ไวดังนี้ 
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2543, หนา 9)  ไดกําหนดหลักการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สําคัญ  3  ประการ  คือ  

1)   รวมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพไมใชจับผิด  เปาหมายอยูที่ผูเรียน 
2)   บริหารจัดการตามปกติไมไดแยกสวนการดําเนินงาน 

  3)  การมีสวนรวมของบุคคลที่เกี่ยวของหลาย ๆ ฝายนับตั้งแตผูเรียน  ครู  ผูบริหาร  
โรงเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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              สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 10-11) ไดกําหนดหลักการสําคัญ
ของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไว  3  ประการ  คือ 
             1)  จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน  คือ  การที่สถานศึกษารวมกันพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  ไมใชการจับผิดหรือทําใหบุคลากรเสียหนา  
โดยเปาหมายที่สําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน 
            2)  การที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตองทําใหการประกันคุณภาพการศึกษา

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ  และการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษา  ไมใช
เปนของกระบวนการที่แยกสวนมาจากการดําเนินงานตามปกติ  โดยสถานศึกษาจะตองวางแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการที่มีเปาหมายชัดเจน  ทําตามแผน  ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง
อยางตอเนื่องเปนระบบ  มีความโปรงใส  และมีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 
   3)  การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  ไมวาจะเปนผูบริหาร  
ครู  อาจารย  และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา  โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูเกี่ยวของ  เชน  
ผูเรียน  ชุมชน  เขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานที่กํากับดูและเขามามีสวนรวม ในการกําหนดเปาหมาย  
วางแผน  ติดตามประเมินผล  พัฒนาปรับปรุง  ชวยกันคิด  ชวยกันทํา  ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษา
มีคุณภาพ  เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคณุภาพ  เปนไปตามความตองการของผูปกครอง  สังคม  
และประเทศชาติ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  (2549, หนา 3 - 6)  ไดใหหลักการในการดําเนิน 
การประกนัคณุภาพการศกึษามี  3  ประการ  คือ 
 1)  การกระจายอํานาจ  (decentralization)  โดยใหสถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัว
ในการบริหาร  รวมถึงการตัดสินใจดําเนินงาน  ทั้งดานการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  
และทรัพยากร  การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก  และใหอิสระแกผูสอนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา 
การเรียนรูของผูเรียนใหบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตร  ตลอดจนใหสถานศึกษาสามารถปรับปรงุ
ตนเอง  รับผิดชอบ  และจัดการศึกษาไดสอดคลองกับสภาพพื้นที่  ความตองการของชมุชน  และสังคม
ใหมากที่สุด 
 2)  การเปดโอกาสการมีสวนรวมในการทํางาน  (participation)  โดยใหหนวยงานทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฯลฯ เขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ของสถานศึกษา  รวมกันคิด  ตัดสินใจ  สนับสนุน  สงเสริม  และติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา  ตลอดจนรวมภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา  เพื่อประโยชนตอการจัด
การศึกษาโดยรวม 
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 3)  การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  (accountability)  โดยสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษารวมกันกําหนดเปาหมาย  และจุดเนนที่ตองการพัฒนา  เชน  ภายในชวง  
3  ปนี้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตรตองสูงขึ้นจากฐานเดิม  รอยละ  5–10  หรือ
ภายใน  2  ป  สถานศึกษาจะตองเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ไดรับการยอมรับเปนตน  จากเปาหมาย
และจุดเนนการพัฒนา  มีการรวมกันจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  เลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
ใหเหมาะสมและสามารถทําใหเกิดผล  
 จากการศึกษาหลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สรุปไดวา  หลักการสําคัญ  คือ  
การรวมมือกันพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  
บริหารจัดการโดยใหโรงเรียนเปนฐาน  ทุกฝายที่เกี่ยวของ  เชน  ผูเรียน  ผูบริหาร  ผูปกครอง  ชุมชน        
มีสวนรวมและสามารถตรวจสอบได 

2.3.2  ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม  สถานศึกษาจะตอง
ประชาสัมพันธ  เปาหมาย  และจุดเนนที่ตองการพัฒนาตลอดจนแผนพัฒนาสถานศึกษาใหทุกฝาย
ไดรับรู  ทั้งนี้เพื่อเปนสัญญาประชาคม และเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีทิศทางการทํางานที่ชัดเจน        
สูเปาหมายเดียวกัน  ระบบการประกันคุณภาพมีกระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 4) 
 1)  การพัฒนาคุณภาพ  เปนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุถึง
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว  หัวใจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ  คือ  การสรางจิตสํานึกใหทุกคน
ตระหนักถึงความจําเปนของการทํางานเปนกลุม  ทํางานอยางมีระบบ  และทุกคนตองถือเปนหนาที่
ที่จะปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง  จัดทําขอมูลสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบ  ใชขอมูลสารสนเทศนั้น
ใหเปนประโยชนในการพัฒนางานเปนประจํา  มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร  ที่ทุกกิจกรรม/ โครงการ/ 
งาน มีเปาหมายเดียวกัน  คือ  การยกระดับคุณภาพผูเรียนทุกดาน  มีการพัฒนาดานปจจัยใหสามารถ
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  สรรหาใหเพียงพอ  ดูแลรักษาใหใชไดอยูเสมอและปลอดภัยในการใช  
ประการสําคัญตองมีระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน  รวมทั้งติดตาม  กํากับ  การดําเนินงาน
อยางจริงจัง  และตอเนื่อง  ดังภาพ  3 
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plan 

 

กําหนดปญหา 

 

วางแผนรวมกัน 

 

หาสาเหตุ 

 

ลงมือปฏิบัติ 
 

do 

 

check 
 

เก็บขอมูล 

 

บันทึกผล 

 

ยืนยันผลลัพธ 

 

ปรับปรุงระบบ/
วิธีการทํางาน 
 

ปรับมาตรฐาน/ 
มาตรการ 

 

act 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  3  กระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องตามวงจร  PDCA 
(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 4) 
 
  2)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ  เปนการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือ  สนับสนุน  กํากับ  
ติดตามความกาวหนา  และยืนยันการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหเปนไปตาม
เปาหมายและบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนด  โดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  สามารถดําเนินงาน
ในแตละระดับ ไดดังนี้ 
                           (1)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาตั้งคณะทํางาน
ขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลสารสนเทศ การดําเนินงาน / โครงการ  ตลอดปการศึกษาทั้งดานการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน  คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  คุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  และ
ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  จัดทําเปนระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถนําผลไปใช
ในการปรับปรุงและพัฒนาไดทันทวงที  และเปนขอมูลสําหรับประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาได 

        (2)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
หรือหนวยงานที่รับผิดชอบสถานศึกษา  เพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือใหสถานศึกษา
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สามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนดไว  สถานศึกษาทุกแหง
ควรไดรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากเขตพื้นที่การศึกษาอยางนอย  1  ครั้ง  ภายใน  3  ป  
สําหรับสถานศึกษาที่มีความเขมแข็ง  ควรสงเสริมใหพัฒนาอยางตอเนื่อง  ยกยองสถานศึกษาที่มีรูปแบบ
การพัฒนาที่ดใีหเปนตัวอยาง  สวนสถานศึกษาที่มีคุณภาพผูเรียนต่ําหรือมีแนวโนมต่ําลงอันเนื่องมาจาก
ปญหาตาง ๆ ควรตั้งคณะทํางานเขาไปชวยเหลือสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  และติดตามความกาวหนา
เปนระยะ  และทํารายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบดวย 

 (3)  การติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ระดับประเทศ  โดยหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ  คือ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาประกอบการกําหนดนโยบาย  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และผลักดันใหสถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  กําหนดมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใหบริหาร
และจัดการศึกษาไดอยางเต็มที่ 
          3)  การประเมินและรับรองคุณภาพ  เปนการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดยแบงเปน  2  สวนที่เกี่ยวของกัน  ดังนี้ 
 (1)  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา  สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศมาประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด  
จัดทําเปนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา  รายงานตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน  หนวยงานตนสังกัด  และรายงานตอสาธารณชน 
  (2)  การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา  การประเมินในสวนนี้เปนการดําเนินงาน
โดยองคกรภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ  ไดแก  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ซ่ึงเปนองคการมหาชนทําหนาที่ประเมินและใหการรับรองวาสถานศึกษาจัดการศึกษา
ไดตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในทุก ๆ  5  ป  ผลจากการประเมินในภาพรวม  จะนําเสนอรัฐบาล  
เพื่อนําไปใชในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  การกําหนดทิศทาง  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เพื่อใหทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 การดําเนินการทั้ง  3  ประการ  เปนกระบวนการที่มีความสัมพันธและสงผลซ่ึงกันและกัน  
โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  สามารถดําเนินการไดทั้งในสวนการพัฒนาคุณภาพ     
และการประเมินคุณภาพ  ดังภาพ  4 
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การพัฒนาคุณภาพ 
การประเมินคุณภาพ 
ภายในของสถานศกึษา 

คุณภาพการจัด 
การศึกษา 

ของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบ 
ของหนวยงานตนสงักัด 

การประเมินคุณภาพ 
ภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  4  ความสัมพันธของกระบวนการประกันคณุภาพการศึกษา 
(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 6) 
 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2545, หนา 12-49)  ไดเสนอขั้นตอนและ
กระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 
   1)  การเตรียมการกอนดําเนินการประกันคุณภาพ 
  (1)  การเตรียมความพรอมของบุคลากร  ปญหาสําคัญในการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  คือ  การที่บุคลากรในสถานศึกษายังเขาใจไมชัดเจนวาการประกันคุณภาพภายใน
ก็คือการบริหารคุณภาพที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการทํางานตามปกติ  จึงทําใหรูสึกวาเปนการเพิ่ม
ภาระ  บางครั้งจึงเกิดการตอตานจําเปนตองสรางความตระหนักถึงคุณคาของการประกันคุณภาพภายใน
และทํางานเปนทีม 
  (2)  การแตงตั้งคณะกรรมการ  ผูรับผิดชอบในการประสาน  กํากับ  ดูแล  ชวยเหลือ 
สนับสนุนใหทุกฝายทํางานรวมกันและเชื่อมโยงกันเปนทีม  โดยผูที่มีสวนรับผิดชอบที่สําคัญที่สุด
คือ  ผูบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงควรดําเนินการรวมกับบุคลากรหลักที่ไดรับมอบหมายและแตงตั้ง
การพิจารณาตามแผนภูมิโครงสรางการบริหาร  ฝายที่รับผิดชอบงานใด  ควรอยูในคณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบการศึกษาและการประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับงานนั้น 
          2)  การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ประกอบดวย  ขั้นตอนหลัก  4  ขั้นตอน  คือ
การวางแผน  การปฏิบัติตามแผน  การตรวจสอบประเมินผลและการพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงทุกฝาย
จะตองดําเนินการรวมกันในทุกขั้นตอน  โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอน  ดงันี้ 
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  (1)  การวางแผนการปฏิบัติงาน  (P)  เปนการคิดเตรียมการไวลวงหนาเพื่อจะทํางาน
ใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  ในการวางแผนจะตองมีการกําหนดเปาหมาย แนวทางการดาํเนนิงาน
ผูรับผิดชอบงาน  ระยะเวลา  และทรัพยากรที่จะตองใช เพื่อทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ 
เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  ควรมีการจัดทําแผนตาง ๆ คอื  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําป  แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  และสอดคลองกับ
เปาหมายของสถานศึกษา  แผนงบประมาณทั้งรายรับและรายจายของสถานศึกษา 
  (2)  การปฏิบัติตามแผน (D)  เมื่อสถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว 
บุคลากรก็รวมกันดําเนินการตามแผนที่จัดทําไวโดยในระหวางการดําเนินงานผูบริหารสถานศึกษา

ควรจะสงเสริม  และสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข  
  (3)  การตรวจสอบประเมินผล  (C)  เปนกลไกสําคัญที่จะกระตุนใหเกิดการพัฒนา 
เพราะจะทําใหไดขอมูลยอนกลับ  ที่จะสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานที่ผานมาวาบรรลุเปาหมาย   
ที่กําหนดไวเพียงใด  ตองปรับปรุงแกไขในเรื่องใดบาง ผูบริหารและครูที่เขาใจระบบการประกันคุณภาพ
อยางถูกตอง  จะตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผล  ไมกลัวการประเมินผล  ซ่ึงเปนการประเมิน
ที่มุงเพื่อพัฒนาไมใชการตัดสินถูก-ผิด  ไมใชการประเมินเพื่อประเมิน และไมใชเร่ืองที่ยาก  ไมตองคิด
เครื่องมือมากมาย  แตเปนการประเมินในงานที่ทําอยูเปนประจํา 
  (4)  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)  เมื่อบุคลากรแตละคน  แตละฝาย   
มีการประเมินผลเสร็จเรียบรอยแลว  ก็สงผลใหกับคณะกรรมการที่รับผิดชอบซึ่งจะตองรวบรวม
ผลการประเมินมาวิเคราะห สังเคราะหแปลผลในภาพรวมทั้งหมด  แลวนําเสนอผลการประเมินตอ
ผูเกี่ยวของเพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาของตนเองตอไป  
          3)  การจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป ทางสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ไดกลาวถึงวาเมื่อสถานศึกษาไดดําเนินการตามแผนและมีการ
ประเมินผลภายในเสร็จเรียบรอยแลว  ในชวงปลายปการศึกษาจะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําปเพื่อเผยแพรใหผูเกี่ยวของทุกกลุมไดรับทราบ  ไมวาจะเปนบุคลากรภายใน
สถานศึกษา  ผูปกครอง หรือชุมชน  หนวยงานตนสังกัด  และผูประเมินภายนอก  เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา  และพรอมที่จะรับการประเมินจากภายนอก  

2.3.3  ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 จากมาตรา  47  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  ที่กําหนดวา  ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม 
ที่กําหนดในกฎกระทรวงนั้น  ไดนําไปสูการจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยรวมระบบการประกันคุณภาพภายในขององคกรหลัก
ที่รับผิดชอบการศึกษาในแตละระดับ  และระบบการประกันคุณภาพภายนอกเขาดวยกัน 
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 ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ในสวนของการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งรวมถึงการศึกษาปฐมวัยนั้น  ระบุวาใหสถานศึกษา
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีสวนรวม  8  ประการ  
ดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 7-15)  
 1)  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 2)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 3)  การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา 
 4)  การดาํเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
 6)  การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด 
 7)  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
 8)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1)  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีความสําคัญและจําเปนมากสําหรับ

ที่ใชหลักการกระจายอํานาจ  โดยที่ใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรเอง  บริหารการใชหลักสูตร
ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ  ปญหา  และความตองการของทองถ่ิน  รัฐจึงกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของชาติเพื่อเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐาน

ที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา  และใชเปนหลักในการเทียบเคียง 
 2)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  สถานศึกษาควรจัดโครงสรางที่เอื้อตอการพัฒนางาน  

และการสรางระบบการประกันคุณภาพภายใน  ควรมีคณะทํางานทําหนาที่วางแผนติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ  จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป  โดยแตงตั้งคณะทํางานที่มี
ตัวแทนบุคลากรจากหลายฝายมารวมคิดรวมวางแผนและรวมติดตามตรวจสอบ  

 3)  การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษาเพื่อใหการจัดการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา  สถานศึกษาตองมีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา  
ตองคํานึงถึงหลักการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม  และการนําสูการปฏิบัติไดจริง  แผนพัฒนา
สถานศึกษาที่ดีควรคํานึงถึงวิธีดําเนินการในเรื่องตอไปนี้  คือ 
  (1)  มีการวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปนอยางเปนระบบ  และมีแผนปฏิบัติ
การประจําปรองรับทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
  (2)  มีการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายการพัฒนา  และสภาพความสําเร็จ
ของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง  ชัดเจน  และเปนรูปธรรม 
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  (3)  กําหนดวิธีการดําเนินงานอาศัยหลักวิชาหรือผลการวิจัยหรือขอมูลเชิงประจักษ
ที่อางอิงได  ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร  และการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 
  (4)  เสาะหาและประสานสัมพันธกับแหลงวิทยากรภายนอกที่ใหการสนับสนุน
ทางวิชาการได  และระบุไวในแผนใหชัดเจน 
  (5)  กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผูเรียน  รับผิดชอบ
และดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
  (6)  กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา  มารดา  ผูปกครอง  
และบุคลากรภายในชุมชน  เพื่อการพัฒนาผูเรียนรวมกัน 
  (7)  กําหนดการใชงบประมาณ  และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ   
  (8)  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและการนําผลไปใชในการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
   4)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  มุงเนนคุณภาพการศึกษา  มีโครงการ/
กิจกรรมที่ตองดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค  และเกิดผลสําเร็จตามที่ระบุไวในตัวชี้วัด
ของโครงการ  ตองสรางระบบการทํางานที่เขมแข็ง  เนนการมีสวนรวม  ใชเทคนิคการบริหารและ
การจดัการ  ที่จะทําใหดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย  ดังนี้ 
  (1)  วงจรการพัฒนาคุณภาพ PDCA ของเดมิ่ง  (deming cycle)  เปนเทคนิคทีน่ยิม 
ใชกันแพรหลาย  เพราะเปนกระบวนการตรวจสอบตนเองอยูตลอด  ตั้งแตขั้นการวางแผน  (plan)  
การปฏิบัติตามแผน  (do)  การตรวจสอบหรือการประเมิน  (check)  และการนําผลการประเมิน     
ยอนยอนกลับไปทบทวน  ปรับปรุงแกไข  วางมาตรฐาน / มาตรการ  กําหนดขั้นตอนกันใหม  (act)  
เพื่อการดําเนินงานตอ ๆ ไป 

 วงจรการพัฒนา   PDCA  สามารถนําไปใชดําเนินการไดในทุกขั้นตอนทุกงาน  
และสอดรับกันไดอยางตอเนื่อง  ดังภาพ  5 

 
 
 
 
 
 
 



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

 

41 

A 

 P 

 D 

 C 
การพัฒนาบุคลากร 

การ 

สนับ 

สนุน 

 

   โครงการ 

 

   โครงการ 

 

   โครงการ 
 P  D  C  A  P  D 

ผลสําเร็จ 

ของ 

โครงการ 

คุณภาพ

ผูเรียน 

ระบบขอมูลสารสนเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  5  ตัวอยางกระบวนการดําเนินงานตามวงจร  PDCA  ในแตละงานที่ดําเนินไปพรอม ๆ กัน 
(ที่มา  : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 10) 
     
     (2)  แนวคิด  balanced  scorecard  สถานศึกษาหลายแหงใชแนวคิดในการกําหนด
ผลสําเร็จอยางสมดุลรอบดาน (balanced  scorecard)  เปนเทคนิคการบริหาร  เชน  โรงเรียนในฝน  
โดยใชการกําหนดมุมมองที่เกี่ยวของกับผลสําเร็จของการดาํเนินงาน  4  ดาน  คือ 
 ก.  มุมมองดานนักเรียน (student perspective)  โดยพิจารณาความตองการที่เกีย่วของ  
เกี่ยวกับคณุลักษณะของผูเรียนที่คาดหวัง 
 ข.  มุมมองดานกระบวนการจัดการศึกษาภายใน  (internal  process  perspective) 
โดยพิจารณาผลสําเร็จและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการ

บริหารจัดการและการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน 
 ค.  มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา  (learning  and  growth  perspective)  
โดยพิจารณาปจจัยที่ใชขับเคลื่อนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพตามที่คาดหวัง  ไดแก  การสราง
ความเขมแข็งใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู  การพัฒนาศักยภาพและทักษะของครู  
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ผูเรียน 

วัตถุ 

ประสงค 

ตัว 

ช้ีวัด 

เปา 

หมาย 

กลยุทธ 

ริเริ่ม 
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ริเริ่ม 

 
 
 

   

 

วิสัยทัศน 
 

พันธกิจ 
 

กลยุทธ 

ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรการศึกษา  การเพิ่มสมรรถนะของสถานศึกษาในการใชนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
 ง.  มุมมองดานงบประมาณและทรัพยากร  (budget  and  resource  perspective) 
พิจารณาปจจัยสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุภาพความสําเร็จ  โดยคํานึงถึงแหลงสนับสนุน 
อัตรากําลัง คาใชจาย  ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและงบประมาณ     

 จากมุมมองทั้งสี่ดานนํามากําหนดวัตถุประสงคที่จะนําไปสูความสําเร็จโดยคํานึงถึง
ความครอบคลุมและสมดุล  เพื่อตรวจสอบลําดับความสําคัญและความเหมาะสมของวัตถุประสงค          
ที่กําหนดไว โดยการนําวัตถุประสงคมากําหนดตัวช้ีวัด  เปาหมายและกลยุทธริเร่ิม  ดังภาพ  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพ  6  รูปแบบการกําหนดผลสําเร็จอยางสมดุลรอบดาน 
(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2549, หนา 11) 
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          5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  ก็คือ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษาดังไดกลาวแลว  สถานศึกษาควรตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อวางแผนติดตามและรวบรวม
ขอมูลสารสนเทศการดําเนินงาน / โครงการตลอดปการศึกษา  โดยใชมาตรฐานการศึกษาเปนกรอบ
การติดตามตรวจสอบ  ทั้งนี้ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนในการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา
อีกดวย  นอกจากนี้สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้  
เพื่อใหกาวทันสภาวการณปจจุบันดวย  คือ 
  (1)  วิสัยทัศน  และภารกิจ  ของสถานศึกษา  เชน  วิเคราะหดูวาวิสัยทัศนและภารกิจ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน / มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและสอดคลองกับ
สภาวะปจจุบันหรือไม  ควรปรับปรุงเปลี่ยนอะไรบาง  จัดกิจกรรมอยางไรจึงจะเหมาะสม 
  (2)  แผนพัฒนาสถานศึกษา  เชน  แผนพัฒนาสะทอนความตองการของชุมชนจริง
หรือไม  มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตลอดจนนําผลมาใชในการวางแผนครอบคลุมครบถวน
หรือไม  กิจกรรมตามแผนสัมพันธกันและสอดรับกับวิสัยทัศนและเปาหมายหรือไม  แผนพัฒนา
โดยรวมมีความชัดเจน  เขาใจงาย  และมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนหรือไม 
  (3)  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  เชน  บรรยากาศและสภาพแวดลอม  
สนับสนุนการเรียนรูมากนอยเพียงใด  สะทอนความสําเร็จของผูเรียนอยางไร  ครูเลือกใชยุทธศาสตร
การสอนหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือไม  ครูและผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
ที่สงผลตอการเรียนของผูเรียนอยางไร  การจัดกระบวนการเรียนรูเนนใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกแกปญหา  
ฝกการคิดสรางสรรคที่สัมพันธกับชีวิตจริง  ตลอดจนพัฒนานิสัยรักการเรียนหรือไม  ผูเรียนกลาคิด
กลาแสดงออกหรือไม 
  (4)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  เชน  ผูเรียนประสบความสําเร็จจากการเรียนรู
ที่ผูสอนเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม  ผลงานของผูเรียนมีความหมายบงบอกถึงสิ่งที่
ผูเรียน รู เขาใจ  และทําไดหรือไม  ผลงานแสดงความคิดสรางสรรคหรือไม  และผูเรียนไดมีโอกาส
นําความรูไปใชมากนอยเพียงใด  ผูสอนใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย  และสอดคลองกับสภาพจริง
เพียงใด  มีการเปดโอกาสใหผูเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินหรือไม  
สถานศึกษาจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนสามารถทํางานรวมกันไดอยางดีหรือไม 
  (5)  การพัฒนาองคกร  เนื่องจากสถานศึกษาเปนแหลงหรือศูนยการเรียนรูที่สําคญั
ในชุมชน  ฉะนั้นนอกเหนือจากการบริหารจัดการดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
การพัฒนาผูสอนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของแลว  สถานศึกษาตองมุงเนนการพัฒนาสถานศึกษา

โดยเฉพาะหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชนไดเปนอยางดี  ดังนั้น  ประเด็นในการตรวจสอบ             
และทบทวนคุณภาพภายใน  จึงควรวิเคราะหดูวา  ผูบริหารอุทิศตนเพื่อองคกร  เพื่อนรวมงาน  และ
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เพื่อการพัฒนาการศึกษาอยางไร  เปนผูนําในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  และสามารถแนะนํา
นวัตกรรมหรือแหลงนวัตกรรมสําหรับผูสอนไดหรือไม  มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
เปดโอกาสใหผูสอน/ คณะทํางานมีสวนรวมในการตัดสินใจในเชิงบริหารหรือไมมากนอยเพียงใด  
มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและรวมกิจกรรมตาง ๆ กับชุมชนหรือไมมากนอยเพียงใด  
มีการรวบรวมแหลงภูมิปญญาชาวบาน  และเชิญปราชญชาวบานมาเปนที่ปรึกษาหรือใหความรูหรือไม  
มีการพบปะและเปลี่ยนประสบการณกับสถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อเทียบเคียงการพัฒนาหรือไมอยางไร 
  (6)  การพัฒนาวิชาชีพครู  เชน  มีการใชแหลงวิทยาการภายนอก  ชวยใหครูเกิดการเรยีนรู
อยางไรบาง  มีการเปดโอกาสใหครูแลกเปลี่ยนประสบการณ และความคิดในการพัฒนาวิชาชีพดวย
วิธีการใดบาง  สนับสนุนใหครูมีการวิจัยคนควาความรูใหมเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการประเมินผล
บางหรือไม  บอยเพียงใด  จัดหางบประมาณและสิ่งสนับสนุนมากนอยเพียงใด  สงเสริมใหมีการสัมมนา
หรือพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบอื่นใดหรือไม 
 การตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดําเนนิการอยางจริงจัง  
จะชวยใหสถานศึกษามีขอมูลถูกตองและเพียงพอในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เนนคุณภาพ

การศึกษาในรอบปถัดไป  นอกจากนี้ผลจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา
ยังมีสวนชวยกระตุนผูที่เกี่ยวของ  ทั้งนักการศึกษา  ผูปกครอง  และชุมชนใหตระหนักถึงการกําหนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระดับทองถ่ิน  หรือระดับชาติอีกทางหนึ่งดวย 
   6)  การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด  จากการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพภายในสถานศึกษาดังไดกลาวไวขางตน  สถานศึกษาจะมีขอมูลสารสนเทศสําหรับ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไดดวย  อยางไรก็ตาม
สถานศึกษาที่มีความพรอมอาจตั้งคณะทํางานขึ้นทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาก็ได  
ซ่ึงจะเปนการสรางระบบการประเมินตนเองอีกทางหนึ่ง  นําผลจากการประเมินไประบุไวในรายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปตอไป   
   7)  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  การจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปเปนหนาที่ที่สถานศึกษาตองปฏิบัติ  เพราะการทํางานใด ๆ ก็ตามตองมีการรายงานผลและ
นําผลไปใชจึงจะเปนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  อยางไรก็ตามเนื่องจากในอดีต  มีการละเลยกันมาก  
จนทําใหเกิดจุดออนเรื่องระบบฐานขอมูลท่ีจําเปนตอการพัฒนา  จึงมีการตราไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา  48  ใหสถานศึกษา
จัดทํารายงานประจําป  เสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน  
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
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    8)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  ในการทําใหคุณภาพของสถานศึกษา
ดํารงอยูอยางยั่งยืนนั้น  สถานศึกษาควรตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม
อยูเสมอ  โครงการ/ กิจกรรมที่ทําตองคุมคาและเกิดประโยชน  สงผลถึงผูเรียน  การพิจารณาโครงการ/ 
กิจกรรมที่จะทําตอไปหรือไมนั้น  ควรพิจารณาดังนี้ 
  (1)  ถาเปนโครงการที่ดี  สมควรดําเนินตอไปก็ดํารงโครงการนั้นไว 
  (2)  ถาเปนโครงการที่ดี  แตยังดําเนินการไมสําเร็จหรือไมบรรลุเปาหมายเพราะมี
จุดบกพรอง  ถาปรับปรุงแกไขสามารถบรรลุผลสําเร็จไดก็ดําเนินการตอไปและทําใหดียิ่งขึ้น 
  (3)  ถาเปนโครงการที่มีความกาวหนาในการดําเนินงานอยูตลอดเวลา  ก็พัฒนา
ดําเนินโครงการนั้นตอไปอยางไมหยุดยั้ง 
  (4)  หากมีเหตุการณหรือส่ิงท่ีสอเคาวาจะเกิดปญหาตองหาทางปองกันไวกอน      
ก็จําเปนตองจัดทําโครงการใหมๆ ขึ้นเพื่อปองกันปญหา 
        อยางไรก็ตาม  ในการทําใหคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่องนั้น
สถานศึกษาตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
  (1)  สรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดขึ้นในหมูครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

(2)  เนนย้ําหรือกาํหนดเปนนโยบายการทํางานอยางมีระบบ  รวมทั้งตองทํางาน
อยางมีเปาหมาย  ทํางานเปนหมูคณะ  และตองทําอยางตอเนื่อง 
  (3)  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  (learning  organization)  
การจะทําใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูได  ตองทําใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเปนบุคคล
แหงการเรียนรู  คือ  รูจักพัฒนาตนเอง  ใฝรู  หมั่นแสวงหาความรูอยูเสมอ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
แบงปนความรูกันตลอดเวลา  เกิดทีมผูเชี่ยวชาญในเรื่องตาง ๆ หลากหลายจนไดรับการยอมรับ       
จากผูเกี่ยวของ  มีการเผยแพรประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูกับองคกรอ่ืน ๆ สถานศึกษา          
ก็จะเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความเคลื่อนไหวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูตลอดเวลา   
ผลผลิตขององคกรแหงการเรียนรูเห็นไดจาก  1)  ผลสัมฤทธิ์ของงานสูงขึ้น  2)  เกิดการพัฒนาคน        
3)  มีการพัฒนาความรู  และ  4)  องคกรมีศักยภาพสูงขึ้น 
 หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยระบบ  หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2546 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 
2549, หนา 166-169) 
        1)  ใหสถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 



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

 

46 

          2)  ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยใหมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 
  (1)  กําหนดแนวทาง  และวิธีดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  (2)  กํากับ  ติดตาม  ใหความเห็น  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  (3)  เสนอสถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศที่มีขอมูลอยางเพียงพอตอการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
         3)  ใหสถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศที่มีขอมูลอยางเพียงพอตอการดําเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
          4)  ใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู  
กระบวนการเรียนรู  และผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน  สถานศึกษา  ทองถิ่นและ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          5)  ใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โดยคํานึงถึง
หลักและครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้ 
  (1)  เปนแผนที่ใชขอมูลจากการวิเคราะหสภาพ ปญหา และความจําเปนอยางเปน
ระบบ และมีแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ 
  (2)  กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และสภาพความสําเร็จของการพัฒนาไว
อยางตอเนื่อง ชัดเจน และเปนรูปธรรม 
  (3)  กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา  หรือผลการวิจัย  หรือขอมูลเชิงประจักษ     
ที่อางอิงได  ใหครอบคลุมการพัฒนาดานการจัดประสบการณเรียนรู  กระบวนการเรียนรู               
การสงเสริมการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล  การพัฒนาบุคลากร  และการบริหารจัดการ        
เพื่อนาํไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 
  (4)  กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 
  (5)  กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน  รวมทั้งผูเรียนรับผิดชอบ
และดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
  (6)  กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางใหบิดา  มารดา  ผูปกครอง  และบุคลากร   
ในชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
  (7)  กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
         6)  ใหสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  รวมทั้ง
มีการกํากับ  ติดตาม  การดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่อง  และบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
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        7)  ใหคณะบุคคลตามดําเนินการตรวจสอบ  ทบทวน  และรายงานการดําเนินงาน      
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหใชวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม  โดยให
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  เพื่อนําผลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        8)  ใหสถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับชวงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด  ไดรับการประเมินผลสมัฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะที่สําคัญดวยกระบวนการและ
วิธีการที่ไดมาตรฐาน 
        9)  ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  โดยระบุความสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  พรอมหลักฐานขอมูลและ
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์  เสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน
        10)  ใหหนวยงานตนสังกัดและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริม  สนับสนุนและ
รวมดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 
  (1)  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
  (2)  จัดใหมีการกําหนดสาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  และผลการเรียนรู    
ในวิชาแกนหลักของสถานศึกษารวมกันเปนรายปหรือเปนรายภาค 
  (3)  จัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก  และคุณลักษณะที่สําคัญ     
ดวยกระบวนการ  และวิธีการที่ไดมาตรฐาน 
        11)  ใหสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาดําเนินการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพสถานศึกษา
อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป  และรายงานผลใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกดัทราบ 
        12)  ใหหนวยงานตนสังกัด  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบ
และเทคนิควิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  รวมทั้งกํากับ  สนับสนุน  
สงเสริม  ติดตาม  ประเมินผล  และผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
 2.3.4  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2549, หนา 25-30)  ไดพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชเปนกรอบในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และเปนแนวทาง
ใหหนวยงานและสถานศึกษามุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานไดกําหนดมาตรฐาน

เพื่อเปนแนวปฏิบัติในปจจุบัน  ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงไดกําหนดไว 
4  ดาน  มีทั้งหมด  18  มาตรฐาน  84  ตัวบงชี้  เปนทิศทางใหสถานศึกษาที่มีศักยภาพและมีความพรอม  
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะที่  2 
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 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
        1)  มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  
 ตัวบงชี ้
 (1)  มีวนิัย  มีความรับผิดชอบ  และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 (2)  มีความซื่อสัตยสุจริต 
 (3)  มีความกตญัูกตเวท ี
 (4)  มีเมตตา  กรุณา  เอื้อเฟอเผ่ือแผ  และเสียสละเพื่อสวนรวม 
 (5)  ประหยดั  รูจักใชทรัพยส่ิงของสวนตน  และสวนรวมอยางคุมคา 
 (6)  ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  นิยมไทย  และดํารงไว
ซ่ึงความเปนไทย 
 2)  มาตรฐานที่ 2  ผูเรียนมีจติสํานึก  ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
  ตัวบงชี ้

 (1)  รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ส่ิงแวดลอม 

 (2)  เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/ โครงการอนุรักษและพฒันาสิ่งแวดลอม 
 3)  มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมทีักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 ตัวบงชี ้
 (1)  มีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ 
 (2)  เพยีรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
 (3)  ทํางานอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมใิจในผลงานของตนเอง 
 (4)  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 (5)  มีความรูสึกที่ดีตออาชพีสุจริตและหาความรูเกีย่วกับอาชีพที่ตนสนใจ 
 4)  มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 
   ตัวบงชี้ 
 (1)  สามารถวิเคราะห  สังเคราะห  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอยางเปนระบบและ
มีการคิดแบบองครวม 
 (2)  สามารถคาดการณ  กําหนดเปาหมาย  และแนวทางการตัดสินใจได 
 (3)  ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ  และแกปญหาอยางมีสติ 
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 (4)  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มองโลกในแงดี  และมีจินตนาการ 
 5)  มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร                                                            
  ตัวบงชี้ 

(1)  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ 
(2)  มีผลการสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ 
(3)  สามารถสื่อความคิดผานการพูด  เขียน  หรือนําเสนอดวยวิธีตาง ๆ 
(4)  สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ 
(5)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

 6)  มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู  และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
  ตัวบงชี้ 
 (1)  มีนิสัยรักการอาน  การเขียน  และการฟง  รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล 
 (2)  สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว  ใชหองสมุด  แหลงความรูและ
ส่ือตาง ๆ ได  ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 (3)  มีวิธีการเรียนรูของตนเอง  เรียนรูรวมกับผูอื่นได  สนุกกับการเรียนรูและ
ชอบมาโรงเรียน 
 7)  มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี 
  ตัวบงชี้ 

(1)  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
(2)  มีน้ําหนัก  สวนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
(3)  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะทีเ่ส่ียงตอความรุนแรง 

โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปญหาทางเพศ 
 (4)  มีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  และใหเกียรติผูอ่ืน 
 (5)  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน  ครู  และผูอ่ืน 
 8)  มาตรฐานที่ 8  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  
  ตัวบงชี้ 

(1)  ช่ืนชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานศิลปะ 
(2)  ช่ืนชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานดนตรี/ นาฏศิลป 
(3)  ช่ืนชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานกีฬา/ นันทนาการ 
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  มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
  9)  มาตรฐานที่ 9  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิ/ ความรูความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  เขากับชุมชนไดดี  และมีครูพอเพียง 
  ตัวบงชี้ 
 (1)  มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 (2)   มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
 (3)  มีความมุงมั่นและอทุิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน 
 (4)  มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ รับฟงความคิดเห็น  ใจกวาง 
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 (5)  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาขึ้นไป 
 (6)  สอนตรงตามวิชาเอก-โท  หรือตรงตามความถนัด 
 (7)  มีจํานวนพอเพียง  (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)  
 10)  มาตรฐานที่ 10  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ                              
  ตัวบงชี ้
 (1)  มีความรูความเขาใจเปาหมายการจดัการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (2)  มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
 (3)  มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 (4)  มีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
 (5)  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จดัใหผูเรียน  
และอิงการพฒันาการของผูเรียน 
 (6)  มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน     
ใหเต็มตามศักยภาพ 
 (7)  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
           มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
 11)  มาตรฐานที่ 11  ผูบริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผูนํา  และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบงชี้ 

1)  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2)  มีความคิดริเร่ิม   มีวิสัยทัศน  และเปนผูนําทางวิชาการ 
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3)  มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
4)  มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูเกี่ยวของพึงพอใจ 

 12)  มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดองคกร  โครงสราง  ระบบการบริหารงาน  และ
พัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 
  ตัวบงชี้ 
 (1)  มีการจัดองคกร  โครงสราง  และระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูง 
และปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ 
 (2)  มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบครอบคลุมและทันตอการใชงาน 
 (3)  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 (4)  มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 (5)  ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเรียน 
 13)  มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการบริหาร  และจัดการศึกษา  โดยใชสถานศึกษา    
เปนฐาน 
  ตัวบงชี้ 
 (1)  มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา 
 (2)  มีการบริหารเชิงกลยทุธ และใชหลักการมีสวนรวม 
 (3)  มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา 
 (4)  มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 (5)  มีการตรวจสอบและถวงดุล 
 14)  มาตรฐานที่  14   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
  ตัวบงชี้ 
 (1)  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 
 (2)  มีรายวิชา/ กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
 (3)  มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัด  และ
ความสามารถของผูเรียน 
 (4)  มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู   และสื่ออุปกรณการเรียน
ที่เอื้อตอการเรียนรู 
 (5)  มีการจัดระบบการบันทึก  การรายงานผล  และการสงตอขอมูลของผูเรียน 
  (6)  มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ 
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(7)  มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน 
 15)  มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรยีนอยางหลากหลาย 

  ตัวบงชี้ 
(1)  มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง 

  (2)  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ
ความคิดสรางสรรคของผูเรียน 

(3)  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ  และความถนัด
ของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

(4)  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 
(5)  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป  และกีฬา/นันทนาการ 
(6)  มีการจัดกจิกรรมสืบสานสรางสรรค  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาไทย 

 (7)  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 
 16)  มาตรฐานที่ 16  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
  ตัวบงชี้ 
 (1)  มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
 (2)  มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
 (3)  มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง
และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 (4)  มีหองเรียน  หองปฏิบัติการ  หองสมุด  พื้นที่สีเขียว  และสิ่งอํานวยความสะดวก 
พอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี 
 (5)  มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
 17)  มาตรฐานที่ 17  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ในทองถ่ิน 
  ตัวบงชี้ 
 (1)  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน 
  (2)  สนบัสนนุใหแหลงเรยีนรู  ภูมิปญญา  และชุมชน  เขามามีสวนรวมในการจดัทํา
หลักสูตรระดบัสถานศึกษา 
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 18)  มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน  องคกรทางศาสนา 
สถาบันทางวิชาการ  และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน 
  ตัวบงชี้ 

(1)  เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 
   (2)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 2.3.5  บทบาทหนาที่ของผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 การประกันคุณภาพการศึกษา มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหได
ผลผลิตที่มีคุณภาพตามเปาหมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           
ซ่ึงสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มาตราที่ 48 ไดระบุไววา ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  ในการบริหารการศึกษา
ของสถานศึกษานั้นบุคลากรหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของเหลานั้น  ควรเขามามีบทบาทรวมกันในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มิใชเปนเรื่องของบุคคลในสถานศึกษาเพียงอยางเดียวสําหรับ
บทบาทของผูบริหาร  และผูที่เกี่ยวของในระดับสถานศึกษาที่ควรเขามามีสวนรวมสรุปไดดังนี้ 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2546, หนา 28-35) 
    1)  ผูบริหารสถานศึกษา  เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการสงเสริม  สนับสนุน
อํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษา  และดูแลใหมีการรับประกันคุณภาพการศึกษาที่ทุกฝายเขามา
มีสวนรวม โดยบทบาทของผูบริหารนั้นจะตองเปนผูนํา/ แกนหลักในทุกขั้นตอนของการดาํเนนิการ
ซ่ึงสามารถจําแนกออกเปน  3  ชวงของการดําเนินงาน  ดังนี้ 
  (1)  ชวงที่ 1  การเตรียมการ  ในชวงของการเตรียมการนี้  ผูบริหารสถานศึกษานั้น 
มีบทบาทสําคัญอยางมากในการขับเคลื่อนใหการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาดําเนินไปไดดวยดี  โดยพอสรุปบทบาทของผูบริหารไดดังนี้ 
         ก.  ศึกษาคนควา  และพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจ  มีวิสัยทัศน        
เห็นความสําคัญและมีเจตคติที่ดีตอการประกันคุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้ยังตองพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับภาวะผูนําทั้งในดานการบริหารและทางดานวิชาการ  เพื่อใหตนเองสามารถทําหนาที่ผูนํา
ในการพัฒนาไดอยางชัดเจน  เพื่อใหเกิดความเชื่อถือ  ศรัทธา  และการยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 
         ข.  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเกิดขึ้นแกบุคลากรในสถานศึกษา  โดยมีวิธีการหลากหลายในการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา  ไมวาจะเปนการประชุมชี้แจง  การพาไปศึกษาดูงาน  การเชิญวิทยากร
มาบรรยาย  เปนตน 
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         ค.  สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้งการประกัน  
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกใหแกบุคลากรในสถานศึกษา  โดยเริ่มตั้งแตการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ การกําหนดเปาหมาย/วิสัยทัศน  การวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  การประเมินตนเอง การเขียนรายงาน  การนํา
ผลการประเมินไปใช การเตรียมรับการประเมนิภายนอกของสถานศึกษา  
         ง.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ซ่ึงถือวาเปนหนาที่ของบุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผูที่เกี่ยวของภายนอก
สถานศึกษา  และทําการกําหนดบทบาทและหนาที่  โดยคณะกรรมการนี้มีหนาที่คอยประสาน  กํากับ 
ดูแล  ติดตาม  ชวยเหลือ  และสนับสนุนในการพัฒนาสามารถดําเนินการไปอยางมีระบบและตอเนื่อง  
         จ.  ผูบริหารจะตองเตรียมการวางแผนและจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา  ซ่ึงจะเปนประโยชนสําหรับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และการประกันคุณภาพภายนอกอีกดวย 
  (2)  ชวงที่ 2  การดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
สวนใหญจะนําวงจรการบริหาร  PDCA  มาใชในการดําเนินการ  ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนหลัก         
4  ขั้นตอน  คือ  การวางแผน  การปฏิบัติตามแผน  การตรวจสอบประเมินผล  และการปรับปรุง
พัฒนา  ผูบริหารเปนกลไกสําคัญในฐานะของแกนนํา  ที่จะทําใหกระบวนการบริหารนี้สามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีบทบาทดังนี้ 
         ก.  การวางแผน  ผูบริหารเปนผูประสานงานกับผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศกึษา
เพื่อใหทราบถึงความตองการหรือความคาดหวังของผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา  และชุมชน 
ที่มีตอสถานศึกษา  และทําการศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายของหนวยงานตนสังกัด 
รวมทั้งศึกษาถึงศักยภาพของสถานศึกษา  กอนที่จะมารวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนหรือเปาหมาย  
จัดลําดับความสําคัญ  กําหนดภารกิจแลวจึงจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะยาว  ไดแก  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ  และระยะสั้น  ไดแก  แผนปฏิบัติการประจําป  โดยผูบรหิารสถานศกึษา
จะเปนผูลงนาม  และรับรองแผนการดําเนินการที่รวมกันกําหนดขึ้น 
         ข.  การปฏิบัติตามแผน  ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ในการบริหารจัดการ 
สงเสริม  สนับสนุน  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  ใหคําปรึกษาแนะนํา  และอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากร
ภายในสถานศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน  และรับผิดชอบแผนงานและโครงการ
ใหดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงในบางแผนงาน/ โครงการผูบริหารจําเปนจะตองดําเนินการเอง  
ถาเปนโครงการ/ แผนงานเกี่ยวกับดานการบริหาร  และดานบุคลากร 
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         ค.  การตรวจสอบและประเมินผล  ใหผูบริหารเปนผูคอยตรวจสอบติดตาม
ตลอดเวลาตั้งแตเร่ิมโครงการ  ระหวางโครงการ  และส้ินสุดโครงการ  หรือใหผูแทนเปนผูคอย
ตรวจสอบการประเมินตนเองของบุคลากรที่รับผิดชอบในแตละกิจกรรม/ โครงการ  โดยผูบริหาร  
ทําหนาที่เปนแกนนําสําคัญ  ตั้งแตการกําหนดบทบาทหนาที่และผูรับผิดชอบ  การกําหนดกรอบ 
การประเมิน  การสรางเครื่องมือ  การวิเคราะหขอมูล  รวมทั้งการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
ทั้งนี้ผูบริหารอาจจะตองทําการแตงตั้งคณะกรรมการในการเขียนรายงานการประเมินตนเองดวย 
         ง.  การปรับปรุงและพัฒนา  เมื่อสถานศึกษาไดทําการประเมินตนเองแลว 
ผูบริหารจะตองนําผลการประเมินตนเองไปใชในการวางแผน/ กําหนดเปาหมาย ในการพัฒนาคุณภาพ
ในปการศึกษาตอไป  หรือนําผลที่ไดไปปรับปรุงแผนงาน/ โครงการนั้นใหประสบความสําเร็จตอไป 
  (3)  ชวงที่ 3  การประเมินภายนอก  ในชวงของการประเมินภายนอกนี้  ผูบริหาร    
มีบทบาทสําคัญในการรับการประเมินภายนอก พอสรุปได ดังนี้ 
         ก.  เปนแกนนําในการเตรียมการหรือวางแผนเพื่อใหสถานศึกษาพรอมรับ  
การประเมินภายนอก  ไมวาจะเปนการแตงตั้งคณะกรรมการ  การจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศ         
การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง  โดยเฉพาะการชี้แจงทําความเขาใจใหบุคลากรในสถานศึกษา  
หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของใหไดทราบถึงการประเมินภายนอก  และขั้นตอนการประเมินภายนอก 
         ข.  เปนผูประสานงาน  อํานวยความสะดวกใหแกผูประเมินภายนอกในระหวาง
ประเมิน 
         ค.  เปนผูที่คอยช้ีแจงทําความเขาใจ  หรือใหขอมูลสารสนเทศเพิ่มเติมใหแก
คณะผูประเมินภายนอก ในระหวางที่ผูประเมินภายนอกทําการนําเสนอผลการประเมินดวยวาจา 
         ง.  เปนผูตรวจสอบและลงนามรับทราบในรายงานการประเมินของคณะผูประเมิน
ภายนอก  และนําผลการประเมินภายนอกไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตอไป 
          2)  คณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา  เปนผูมีบทบาทสําคัญสวนหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในทุกขั้นตอน  ไมวาจะเปนการเตรียมการ  การดําเนินการพัฒนา
ระบบประกันภายใน  และการประเมินภายนอก โดยมีบทบาท  2  อยางในเวลาเดียวกัน  คือ  เปนทั้ง
นักวางแผน และนักปฏิบัติ  ซ่ึงบทบาทของคณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาจําแนกออกเปน 
3  ชวง  ของการดําเนินงาน  ดังนี้คือ 
  (1)  ชวงที่ 1  การเตรียมการ  คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษามีบทบาทสําคัญ
ในการเตรียมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยพอสรุปไดดังนี้ 
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         ก.  ศึกษาคนควา  และพัฒนาตนเองในดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญจําเปน ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
         ข.  ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการพัฒนาระบบการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งบทบาทและหนาที่ของตนเองในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยอาจไดรับความรูจากวิทยากรจากภายนอกสถานศึกษา
หรือผูบริหารสถานศึกษา 
         ค.  รวมกับผูบริหารเตรียมการวางแผนและจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
ไมวาจะเปนขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหนักเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  รวมทั้งขอมูลสารสนเทศในดานตาง ๆ 
ที่ใชในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอก

อีกดวย 
  (2)  ชวงที่ 2  การดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  คณะครูและ
บุคลากรในสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการดําเนินกระบวนการบริหาร  โดยมีบทบาทดังนี้ 
         ก.  ขั้นวางแผน ในการวางแผนนั้นผูบริหารสถานศึกษา  ตองใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทุกคนมีสวนรวมหรือเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง

คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดทํางานเปนทีม  ดังนั้นคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ตองรวมกับผูบริหาร  และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระยะยาว
และแผนระยะสั้น 
         ข.  ขั้นปฏิบัติตามแผน  เมื่อคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดวางแผน
โครงการ/ กิจกรรมแลว  จึงดําเนินการตามแผนที่วางเอาไว  โดยพยายามประสานความรวมมือ
ในระหวางเพื่อนรวมงาน  ผูบริหาร  และผูที่เกี่ยวของ  ในการสงเสริม  และสนับสนุนใหการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว  นอกจากนี้คณะครูและบุคลากร
ภายในสถานศึกษาพยายามจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใหเอ้ืออํานวย  และกระตุนใหเกิดการเรียนรู
ของนักเรียน  ทั้งในและนอกหองเรียนอีกดวย 
         ค.  ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  เมื่อวางแผน/ โครงการตาง ๆ ไดดําเนินการ 
บุคลากร  ผูที่ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  และดําเนินโครงการจําเปนตองทําการตรวจสอบ  และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยตองทําการกําหนดกรอบการประเมิน  สรางเครื่องมือที่ใชในการประเมิน 
ทําการประเมินตนเองตามกรอบที่กําหนดไว  และทําการวิเคราะหขอมูลและประเมินผล  หลังจากนั้น 
ตองมารวมกันเขียนรายงานการประเมินตนเองตามสภาพที่เปนจริงของแตละโครงการ 
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         ง.  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา   หลังจากแตละโครงการ/ กิจกรรมไดทําการประเมนิ
ตนเองและทราบผลการประเมินตนเองแลว คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวของในแตละแผนงาน/ กิจกรรม
ตองนําผลการประเมินนี้ไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง  และนําไปใชในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป 
  (3)  ชวงที่ 3  การประเมินภายนอก  คณะครูและบุคลากรรวมกันจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา  เพื่อใหคณะผูประเมินภายนอกไดศึกษาสภาพการดําเนินการของ
สถานศึกษา  รวมทั้งการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  และหลังจากที่ผูประเมินภายนอก
เขามาทําการประเมินสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาจะตองใหความรวมมือ
กับคณะผูประเมินภายนอกเปนอยางดี  เพื่อประโยชนที่จะไดกับสถานศึกษา 
          3)  กรรมการสถานศึกษา  เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดเปาหมาย/ วิสัยทัศน
ของสถานศึกษา  สงเสริม  รวมตัดสินใจวินิจฉัยใหความเห็นชอบ  ในการดําเนินการของสถานศึกษา
เปนแกนนําประสานความรวมมือกับองคกรในทองถ่ิน  เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา
กับชุมชน  และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในดานทรัพยากรตาง ๆ ตลอดจน
การกํากับ  ดูแลอยางตอเนื่อง  ตั้งแตการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดําเนินกิจกรรมตามแผน  
การประเมินตนเองของสถานศึกษา  รวมทั้งการตรวจสอบและรับทราบรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  และการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา  นอกจากนี้ยังมีหนาที่เปนผูใหขอมูล
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ในสวนที่กรรมการสถานศึกษามีสวนเกี่ยวของ
ใหแกคณะผูประเมินภายนอกอีกดวย 
          4)  ผูปกครอง  เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดเปาหมาย/ วิสัยทัศนของสถานศึกษา 
วาอยากใหบุตรหลานของตนเขารับการศึกษาแลวจะมีคุณลักษณะอยางไร  และคอยประสาน  สงเสริม  
และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ในสวนของตัวนักเรียนอยางตอเนื่อง 
ตั้งแตใหขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดําเนินกิจกรรมตามแผน  
การประเมินตนเองของสถานศึกษา การใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพ
ของนักเรียนรวมทั้งรับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  นอกจากนี้ยังมีหนาที่เปนผูใหขอมูล
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ในสวนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของบุตรหลาน
ของตนใหแกคณะผูประเมินภายนอก 
          5)  ชุมชน  เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดเปาหมาย/ วิสัยทัศนของสถานศึกษา 
และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  ตั้งแตการวางแผน 
การพัฒนาคุณภาพการศกึษา  การจัดการเรยีนการสอนของสถานศึกษา  โดยเฉพาะแหลงการเรียนรู
ในชุมชน  รวมทั้งรับทราบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  และการปรับปรุง  และพัฒนา
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ของสถานศึกษา  ซ่ึงการที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา  เพราะจะทําให
ชุมชนเกิดความรูสึกที่ดีตอสถานศึกษา  และมองเหน็คุณคาและประโยชนของตนเอง  พรอมกันนั้น
สถานศกึษากจ็ะไดรับความชวยเหลือทั้งแรงกายและทุนทรพัยจากคนในชมุชน  อันจะกอใหเกดิประโยชน
ในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาอกีดวย  นอกจากนีบุ้คลากรในชมุชนยังมีหนาที่เปนผูใหขอมูล
เกีย่วกบัชุมชน  และความสัมพันธระหวางสถานศกึษากบัชมุชน ใหแกคณะผูประเมินภายนอกอีกดวย 
 จากการศึกษาบทบาทของผูบริหารและผู เกี่ยวของในระดับสถานศึกษา  สรุปไดวา  
ผูบริหารและคณะครูนั้นมีภารกิจอันยิ่งใหญในการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เนื่องจาก
เปนผูที่อยูใกลชิด  และมีอิทธิพลในการหลอหลอมใหเด็กเปนคนดี  มีความสามารถ  และอยูในสังคม
อยางมีความสุข  จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารและคณะครูจะตองมีความตระหนัก มีความรูความเขาใจ
และรวมกันคิดรวมกันทํา  โดยอาศัยการทํางานเปนทีมและการประสานความรวมมอืจากทกุหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ  สวนกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  และชุมชนก็มีบทบาทสําคัญในการมีสวนรวมคิด  
รวมทํา  รวมตัดสินใจและใหการชวยเหลือสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนเชนกัน 

2.3.6  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 1  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ไดมีการนําไปกําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เปนแผนยุทธศาสตร    
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2548-2550) ไดจัดทําโครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา    
และกําหนดใหโรงเรียนจัดทําแผนงาน/ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รองรับแผนงาน/ โครงการดังกลาว มีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้ 

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

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ไดบัญญัติใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวยการประกันคุณภาพภายใน  และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ทั้งยังกําหนดใหหนวยงานตนสังกัด  และสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  
เพื่อรองรับการประเมินจากภายนอก  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2548 ข, หนา 
44-46) 
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วัตถุประสงค 
 1)  เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่เขมแข็ง  และพรอมรองรับการประกนัคณุภาพจากภายนอก 
 2)  เพือ่สงเสรมิใหสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา    
เขต 1  มีโครงการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษารองรับโครงการดังกลาว 
 3)  เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด   มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 เปาหมาย   
 1)  สถานศึกษาจัดระบบการประกันคณุภาพภายในไดอยางมีประสิทธิภาพทําโครงการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 100                                                                                                        
                      2)  สถานศึกษาไดรับการประเมินภายนอกตามกฎหมายกําหนด  ไมนอยกวารอยละ  100 
 แนวทางการดําเนินงาน 

  1)  พัฒนาความรูความเขาใจเรื่องการประกนัคณุภาพทางการศกึษา  แกผูเกีย่วของทกุฝาย 
ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 2)  สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาตนเองตามระบบการประกันคุณภาพภายใน  ที่สงผล
อยางตอเนื่อง 

 3)  สงเสริมใหสถานศึกษาใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพภายในตามรูปแบบ
ที่กําหนดอยางตอเนื่อง 
 4)  ทุกฝายที่เกี่ยวของรวมกันกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 5)  สรางขวัญกําลังใจ  ยกยอง  เชิดชูเกียรติ  และเผยแพรการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่ไดมาตรฐาน 
 6)  ศึกษา  วิจัยเพื่อนําเสนอทางเลือกที่หลากหลายในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และที่เกี่ยวของ 
 จากแนวทางการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1  ที่มุงจะใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหง  มีระบบการประกันคุณภาพที่เขมแข็ง  
เพื่อเตรียมรับการประเมินจากภายนอก  และเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหไดมาตรฐาน  
จึงกําหนดใหสถานศึกษาจัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  เพื่อรองรับโครงการดังกลาว  สําหรับสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหเปนระบบ  สถานศึกษาตาง ๆ จึงไดจัดทําโครงการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามตัวอยางดังนี้ 
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 ชื่อโครงการ  โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางแสม 
 1)  หลักการและเหตุผล 
     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)    

พ.ศ. 2545  โรงเรียนตองมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและประเมิน
มาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนจึงไดจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาทกุดานและทกุระดบั  
การประกันคุณภาพการศึกษาสําคัญตอการปฏิรูปการเรียนรูมากในยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนา

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  เพื่อใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น 

 2)  วัตถุประสงค 
(1) ผลลัพธ  

 ก  โรงเรียนไดรับการประกันคุณภาพทกุดาน 
                          ข.  นักเรียนไดรับการประกันคุณภาพทกุระดับชั้น 

(2) ผลผลิต 
   ก.  โรงเรียนมโีครงการรองรับตามมาตรฐานการศึกษา 
 ข.  นักเรียนมคีุณภาพทกุดานและทุกระดบัชั้น 

 3)  กิจกรรมและการดําเนนิงาน 
 (1)  ประชุมจัดทําโครงการ 

                     (2)  รวบรวมขอมูลสํารวจงานที่สัมพันธกบัโครงการ 
                    (3)  ดําเนินการตามโครงการ 
                     (4)  รวบรวมผลการทํางานตามโครงการ 

               (5)  สรุปและรายงานผล 
        4)  งบประมาณที่ใช 
               เงินงบประมาณ  40,000  บาท 
         5)  การประเมนิผล 
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ตัวช้ีวดัความสาํเร็จ วิธีการประเมนิผล เครื่องมือที่ใช 
      ผลลัพธ 

- โรงเรียนไดรับการประกัน   
   คุณภาพทกุดาน 
- นักเรยีนไดรับการประกัน   
   คุณภาพทกุระดับชั้น 

ผลผลิต 
- โรงเรียนมีโครงการรองรับ  
   ตามมาตรฐานการศึกษา 
- นักเรยีนมีคณุภาพทกุดานและ 
  ทุกระดับชั้น 

 
 

การสังเกต 
การสอบถาม 

 
 

 
การสังเกต 
การสอบถาม 

 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
 

 
แบบบันทึกการสังเกต 

แบบสอบถาม 

  
  6)  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

      (1)  นักเรียน  ครูผูสอน และผูบริหารมีความรูเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน 
 (2)  ชุมชนใหการยอมรับและใหการสนับสนุนในการดําเนินงานโครงการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
(โรงเรียนวดับางแสม, 2550, หนา 25-27) 

 ชื่อโครงการ  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุขาราม 
 1)  หลักการและเหตุผล 

    สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนตน  ไดประกาศนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในป พ.ศ. 2541 โดยมีเปาหมายใหทุกโรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษา  
มาตั้งแตปการศึกษา 2542 เพื่อกระตุนใหโรงเรียนไดตระหนักถึงการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  
สนองความตองการของโรงเรียนและชุมชน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด  6  วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนวัดสุขาราม  จัดการศึกษา  3  ระดับ  คือ  ระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และ
ระดับมัธยมศึกษา  แตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร  เนื่องจาก
ผูปกครองนกัเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน  มีความสนใจตอการศึกษาของบุตรหลานนอย  อัตรา
การขาดเรียนของนักเรียนในแตละชั้นคอนขางสูง  และนักเรียนบางสวนมีปญหาดานภาวะทุพโภชนา  
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  บางชั้นยังไมไดตามเกณฑที่กําหนด  เพื่อแกปญหาดังกลาว  
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โรงเรียนวัดสุขารามจึงไดจัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในขึ้น  เพื่อพัฒนาโรงเรียนเขาสู
เกณฑมาตรฐาน 

 2)  วัตถุประสงค 
  (1)  เพื่อพัฒนาคุณภาพดานผูเรียน  ดานครูผูสอน  และดานผูบริหารสถานศึกษา  
ใหไดมาตรฐาน 

        (2)  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอันจะนําไปสูความมีมาตรฐานการศึกษา 
 3)  เปาหมาย 

 นักเรียน  ครู   และผูบริหารสถานศึกษามีความรูเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน  
รวมกันจัดกิจกรรมของโครงการได  และผานการประเมินจากบุคคลภายนอก 
  4)  กิจกรรมการดําเนินงาน 

(1)  ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ 
(2)  แตงตัง้คณะกรรมการดาํเนินงาน 
(3)  ประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของ 
(4)  ประชุมชีแ้จงรายละเอียดของโครงกา 
(5)  นิเทศ  ตดิตาม  ประเมินผล 
(6)  จัดนิทรรศการประกันคณุภาพภายใน 
(7)  รายงานผลโครงการ 

   5)  ทรัพยากร 
   (1)  นกัเรียน  ครู  และผูบริหาร 
   (2)  งบประมาณ  40,000  บาท 
                  6)  การติดตามประเมินผล 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัดและประเมนิผล 
   1.  นักเรียน  ครูผูสอนและ 

 ผูบริหารรวมมือกันจัด 
       กิจกรรมตามโครงการ  
       ประกันคณุภาพภายใน 
   2.  โรงเรียนประเมินการ  

ปฏิบัติงานดวยการ  
ตรวจสอบภายใน 

สอบถาม  การสังเกต 
การเขารวมกจิกรรม 

 
 

ตรวจสอบและประเมนิการ

ดําเนินงานของโรงเรียน 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

 
 

แบบประเมิน 
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  7)  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  (1)  นกัเรียน  ครูผูสอน  และผูบริหารมีความรูเร่ืองการประกันคณุภาพภายใน 
 (2)  ชุมชนใหการยอมรับและสนับสนุนในการดําเนนิงานโครงการ 

(โรงเรียนวดัสขุาราม, 2550, หนา 35-37) 
 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 

วรพจน  ลังกาพินธ  (2544, บทคัดยอ ) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาโรงเรียนเพื่อเขาสูมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปาง              
ปการศึกษา 2543  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค  และ
ความตองการในการพัฒนาโรงเรียน  ตามยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเขาสูมาตรฐานการศึกษา
ของสํานักงานการประถม ศึกษาจังหวัดลําปาง  ผลการวิจัย  พบวา  ความตองการของโรงเรียน
ในดานตาง ๆ มีดังนี้ 
  1)  ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  มีความตองการเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย      
การพัฒนาคณุภาพนักเรียนในธรรมนูญโรงเรียน  การพัฒนานักเรียนใหมีความรูพื้นฐานตามระดับ
การศึกษา  การวางแผนจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีความรูพื้นฐานตามระดับการศึกษาอยางเหมาะสม 
มีความสามารถในการใชภาษาและความสามารถทางคณิตศาสตร  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  
อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
  2)  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  มีความตองการเกี่ยวกับการไดรับการพัฒนา  
ศักยภาพในวิชาชีพครู  ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ถูกตอง
และชัดเจน 
  3)  ดานการพัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนมีความตองการเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวกับโรงเรียน  ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน  การวางแผนยุทธศาสตร      
หรือธรรมนูญโรงเรียนที่ชัดเจนเพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 
   4)  ดานการพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา  มีความตองการเกี่ยวกับการจัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการนิเทศ  แผนการนิเทศภายในโรงเรียนที่เกิดจากความตองการ
ในการนิเทศของครูผูสอนอยางแทจริง  การนิเทศ  ติดตามผลที่ตอเนื่อง  สม่ําเสมอ 

ฐิติทรัพย  พระแกว  (2545, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนวฒัโนทัยพายัพ  จังหวดัเชยีงใหม  พบวา 
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 1)  การดําเนินงานตามโครงการประกันคณุภาพฯ กอใหเกิดประสิทธิผลอยูในระดับสูง 
 2)  ครู-อาจารยมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามโครงการประกันคณุภาพ         
ในระดบัมาก 
 3)  ปจจัยดานการดําเนินงาน  ดานผูปฏิบัติงาน  ดานสภาพแวดลอม  ดานการจดัสถานทีเ่รยีน 
สถานที่จัดกิจกรรม  และดานการจัดสาธารณูปโภคมีอิทธิพลตอระดับประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ตามโครงการประกันคุณภาพ  
 4)  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการ  
  (1)  ดานการบริหารจดัการ  ไดแก  ผูปฏิบัติงานไดรับมอบหมายภาระงานนอกเหนือจาก
งานประจํามากเกินไป  จนรูสึกขัดแยงและตอตานอํานาจบังคับบัญชาของผูบริหารโรงเรียน  ยิ่งกวานี้
ไมมีการวางแผนในการดําเนินงานโครงการฯ ที่ชัดเจนและเปนระบบ 
  (2)  ดานผูบริหาร  ไดแก  ผูบริหารขาดภาวะผูนํา ไมสรางแรงจูงใจและทีมงาน 
  (3)  ดานครู-อาจารย  ไดแก  ความตองการของครู-อาจารยขัดแยงกับวิธีการดําเนินงาน
ของโรงเรียน  ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามโครงการประกันคุณภาพของครู-อาจารยไมชัดเจน  
และครู-อาจารยไมมีน้ําใจตอการทํางานเปนทีม 
 (4)  ดานนักเรียน  ไดแก  นักเรียนยังไมไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  5  ส  
อยางจริงจังและโรงเรียนไมปลูกฝงและกระตุนใหนกัเรียนรักษาสภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง 
 (5)  อุปสรรคในการดาํเนินงาน  ไดแก  ครู-อาจารยขาดความมั่นใจในการทํางาน
ใหแกโครงการประกันคุณภาพ  และยงัขาดความตระหนักในความสําคัญของการใชหลัก  5  ส 
 มุฮัมมัดดาวูด  บิลราหมาน  (2545, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การประเมินการดําเนินโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสงขลา  พบวา 
 1)  การดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  จังหวัดสงขลา  มีความกาวหนาในระดับปานกลาง 
 2)  ลักษณะสวนบุคคลของผูรับผิดชอบโครงการฯ ที่มีความสัมพันธกบัความกาวหนา
ในการดําเนินงานโครงการประกันคณุภาพการศึกษา  คอื  ระยะเวลาทีรั่บผิดชอบโครงการ  
 3)  ปจจยัที่มีความสัมพันธกบัความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ไดแก  ระยะเวลาดําเนินงานและความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนเกีย่วกับโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีความสัมพันธในทางบวกกับความกาวหนาในการดําเนินงาน
โครงการ  
 4)  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก 
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  (1)  ปญหาดานบุคลากร  ไดแก  ครูอาจารยขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  และการปฏิบัติงานของครูอาจารยตองไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
  (2)  ปญหาดานบริหารจัดการ  ไดแก  ครูอาจารยและเจาหนาที่ไมทํางานเปนทีม 
และไมไดรับการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
  (3)  ปญหาดานวัสดุอุปกรณ  ไดแก  ปญหาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
  (4)  ปญหาดานงบประมาณ  ไดแก  การจัดหางบประมาณ/ การเขาถึงแหลงเงินทุน
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ชัยณรงค  อินทรอํานวย  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนประถมศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  พบวา   
 1)  การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อจําแนกเปนรายดาน   พบวา  มาตรฐานที่ 20  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ  มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 
 2)  การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา  ที่มีขนาดและสถานที่ตั้งตางกัน  
พบวา  โดยภาพรวม  ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในแตละมาตรฐาน
พบวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในมาตรฐานที่ 13 และมาตรฐานที่ 14  
ผูวิจัยจึงดําเนินการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ  LSD  พบวา  มาตรฐานที่ 13  มีความแตกตาง
เปนรายคูในดานการวางแผน  ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ  
โดยที่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญไมมีความแตกตางกัน  สวนในดานการปฏิบัติมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง  นอกนั้นไมมีความแตกตางกัน  
และในมาตรฐานที่ 14  มีความแตกตางเปนรายคูในดานการวางแผน  ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดใหญ  นอกนั้นไมมีความแตกตางกัน  สวนในดานการปฏิบัติมีความแตกตางกนัระหวาง
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ  โดยที่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ
ไมมีความแตกตางกัน 
 วรัญญา  ชัยพิกุล  (2546, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  ความพรอมในการรับการประเมินภายนอก
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม  พบวา  การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  และการดําเนินการตรวจสอบทบทวน
คุณภาพการศึกษามีความพรอม  โดยที่โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  โดยสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาและสภาพของผูเรียนและทองถ่ิน  การจัดการเรียนรูตามแผนที่กําหนดโดยกระบวนการ
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ที่หลากหลาย  การดําเนินโครงการ/ กิจกรรมทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปและการดําเนินงาน
ตามแผน  โดยบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย  สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีความพรอม  โดยที่โรงเรียนมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรโดยทุกฝาย  มีสวนรวม  การกําหนดยุทธศาสตร
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ป  และการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตัิการประจําป
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา  สวนปญหาที่พบ  คือ  การขาดอุปกรณที่ทันสมัย
ในการจัดเก็บขอมูลบุคลากรขาดความรูความเขาใจ  และไมเห็นความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ภารกิจงานมากเกินไป  ปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนการขาดการกํากับ  ติดตาม 
และตรวจสอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 วัลลภ  ไมจําปา  (2546, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  ความพรอมเพื่อรับการประเมนิคณุภาพสถานศกึษา 
โดยองคกรภายนอกของผูบริหารสถานศึกษาและครูอําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  ความพรอม
เพื่อรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  โดยองคกรภายนอกของผูบริหารสถานศึกษา  และครูทั้ง  
4  ดาน  คือ  ดานการพัฒนาคุณภาพ  ดานการติดตามคุณภาพ  ดานการประเมินคุณภาพ  และ
ดานการรายงานคุณภาพ  ในภาพรวมดานการพัฒนาคุณภาพมีสภาพความพรอมมากที่สุด  รองลงมา 
ไดแก  การติดตามคุณภาพ  ดานการประเมินคุณภาพ  และดานการรายงานคุณภาพ  สวนปญหา
ที่พบกอนจะรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยองคกรภายนอก  ดานการพัฒนาคุณภาพ  คือ 
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ  และตัวช้ีวัดความสําเร็จคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มขึ้น  นอกเหนือจากเกณฑมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ สวนดานการประเมินคุณภาพ  ไดแก  การแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอกในสถานศึกษา 
 ยินดี  ทองคํา  (2546, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2  พบวา 
                  1)  กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก  
และเมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  การเตรียมการ  การดําเนินงาน  และการรายงานผลก็มีการปฏิบัติ
ในระดับมากทุกดาน 
 2)  ผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยรวมอยูในระดับ
คุณภาพดี  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ดานกระบวนการ อยูในระดับคุณภาพดี  ดานผูเรียนและ
ดานปจจัยอยูในระดับคุณภาพพอใช  สถานศึกษาทุกแหงมีระบบการประกันคุณภาพ  และมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 3)  ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ  คือ  บุคลากรไมเพียงพอ มีขอจํากัดดานงบประมาณ  
ขาดแหลงการเรียนรูที่ทันสมัย  และมีส่ืออุปกรณที่สนับสนุนการดําเนินงานไมเพียงพอ   
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 วรศักดิ์  ภูเจริญ  (2546, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการติดตาม  ตรวจสอบและ
ทบทวนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี เขต 1  พบวา 
 1)  ดานบริบทหรือสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา  และครูปฏิบัติการสอน     
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
 2)  ดานปจจัยเบื้องตนของผูบริหารสถานศึกษา  และครูปฏิบัติการสอน  มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง 
 3)  ดานกระบวนการของผูบริหารสถานศึกษา  และครูปฏิบัติการสอน  มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง 
 4)  ดานผลผลิตของผูบริหารสถานศึกษา  และครูปฏิบัติการสอน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
 5)  การเปรียบเทียบการประเมินระหวางผูบริหารสถานศึกษา  และครูปฏิบัติการสอน
ทั้ง  4  ดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05   
 ศุภกิจ  สิงหพงษ  (2547, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี  พบวา 
  1)  โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี  ในภาพรวม
มีปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ  
พบวา  ความตองการจําเปนของโครงการมอียูในระดับมาก  วัตถุประสงคของโครงการมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก  สวนความเปนไปไดของโครงการ  และความพรอม  และทรัพยากรของโครงการ
มีอยูในระดับปานกลาง  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการมีเกณฑอยูในระดับมาก  
และไดผลผลิตของโครงการอยูในระดับมาก 
 2)  โรงเรียนขนาดใหญ มีปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการอยูในระดับ    
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ  พบวา  วัตถุประสงคของโครงการมีความเหมาะสม      
อยูในระดับมาก  สวนองคประกอบดานความตองการจําเปนของโครงการ ความเปนไปไดของ
โครงการและความพรอมและทรัพยากร มีอยูในเกณฑปานกลาง  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวาง
ดําเนินโครงการมีเกณฑอยูในระดับมาก  และไดผลผลิตของโครงการอยูในระดับมาก 
 ดวงดาว  สนธิกุล  (2548, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1  พบวา 

 1)  การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นราธิวาส เขต 1  ภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายมาตรฐาน  พบวา  มาตรฐาน
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ผูบริหารและมาตรฐานครูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  แตมาตรฐานผูเรียนมีการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง 

 2)  เปรียบเทยีบความคิดเหน็ของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไมแตกตางกนั  

 3)  เปรียบเทียบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จําแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา  พบวา  สถานศึกษาขนาดใหญและสถานศึกษาขนาดกลางมีการปฏิบัติงานแตกตางกับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4)  ปญหาพบวา  ชุมชนไมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สถานศึกษาไมมีระบบ
การเก็บขอมูลสารสนเทศ ครูขาดการทําวิจัยช้ันเรียน  และไมจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ผูเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  ขาดคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย  ขอเสนอแนะ 
ไดแก  ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  สถานศึกษาจัดใหมีระบบการเก็บสารสนเทศ 
ครูควรทําวิจัยชั้นเรียน  จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ฝกทักษะการคิดวิเคราะห 
คิดสังเคราะห  และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  ระเบียบวินัยใหแกผูเรียน 

มัลลิกา  คงพันธ  (2548, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการรณรงคสงเสริมการอาน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี  พบวา 

 1)  สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี  ในภาพรวม  มีปจจัยพื้นฐาน
ดานสภาวะแวดลอมของโครงการรณรงคสงเสริมการอาน  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ  
พบวา  ความตองการจําเปนของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ  วัตถุประสงคของโครงการ  
ความพรอมและทรัพยากรของโครงการ  อยูในระดับมาก  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวาง
ดําเนินโครงการ  อยูในระดับมาก  

 2)  โรงเรียนขนาดใหญ  โรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี  มีปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการรณรงคสงเสริมการอาน 
อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ  พบวา  ความตองการจําเปนของโครงการ 
ความเปนไปไดของโครงการ  วัตถุประสงคของโครงการ  ความพรอมและทรัพยากรของโครงการ 
อยูในระดับมาก  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการอยูในระดับมาก  

สิงหชัย  แพรเจริญ  (2548, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการเกษตรพอเพียง
ในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  พบวา  

 1)  ปจจยัพ้ืนฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  ผลการประเมินโดยภาพรวม  อยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ  อยูในระดับมาก 
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 2)  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  ผลการประเมินโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ  ไดแก  กิจกรรมการดําเนินงานของโครงการและ
ชวงเวลาการดําเนินงานของโครงการ  อยูในระดับมาก  ทุกองคประกอบ 
 3)  ดานผลผลิตของโครงการ  จําแนกผลการประเมินความคิดเห็น ดังนี้ 
  (1)  ผลการประเมินผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของผูประเมิน  ผูมี
สวนเกี่ยวของ  พบวา  โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ  ไดแก
องคประกอบผลรวมของโครงการ ผลกระทบของโครงการ  และคุณคาหรือประโยชน  พบวา       
อยูในระดับมากทุกองคประกอบ 
  (2)  ผลการประเมินผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน  พบวา 
โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  ยกเวน  ขอท่ีอยู
ในระดับปานกลาง  ไดแก  นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
นักเรียนไมรูสึกยอทอตอการปฏิบัติเกี่ยวกับงานเกษตร  ติดตามผลงานเกี่ยวกับงานเกษตร  อยูในระดับ
มากที่สุด  ไดแก  ปดน้ําหลังการใชทุกครั้ง 
 สมชาย  สัพโส  (2548, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2  พบวา 
                  1)  ดานบริบท มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
  (1)  ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของโครงการกับแผนงานดําเนินการ  
ตามโครงการอยูในระดับมาก 
  (2)  ความตองการพัฒนาการประกันคุณภาพอยูในระดบัมาก 
                2)  ดานปจจัย  มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
  (1)  บุคลากรอยูในระดับมาก 
  (2)  งบประมาณอยูในระดับปานกลาง 
  (3)  วิธีดําเนินโครงการอยูในระดับมาก 
              3)  ดานกระบวนการ  มีสภาพการดําเนนิงานอยูในระดับมาก 
  (1)  การบริหารโครงการอยูในระดับมาก 
  (2)  การติดตามโครงการอยูในระดับมาก 
  (3)  การปรับปรุงวิธีดําเนินงานอยูในระดับมาก 
                 4)  ดานผลผลิต  มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก   
                ศิริรัตน  นิ่มมา (2548, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง  การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนไพศาลีพิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3  พบวา  
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 1)  ปจจัยพ้ืนฐานดานสภาวะแวดลอมของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  อยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ  พบวา  ความตองการจําเปนของโครงการ  ความพรอม  และทรัพยากร  
ทั้งสององคประกอบอยูในระดับปานกลาง  ในขณะที่ความเปนไปไดของโครงการ  และวัตถุประสงค
ของโครงการอยูในระดับมาก 
 2)  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  อยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด  ไดแก  ครูที่ปรึกษา
ออกเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูในระดับมาก ไดแก  มีเวลาเพียงพอ
ในการดําเนินโครงการ 
 3)  ดานผลผลิตของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ซึ่งเปนผลทางตรงอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ผลของการดําเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 สมพงษ  รักษาศิลป  (2549, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  ปญหาและแนวทางการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 
ผลการวิจัย  พบวา  
 1)  ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยรวมและรายดาน 
มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย  ไดแก  ดานคุณภาพนักเรียน 
ดานปจจัยและดานกระบวนการ  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ดานคุณภาพนักเรียนปญหาอันดับแรก 
คือ  การใชวิจารณญาณในการไตรตรอง  คิดวิเคราะหของผูเรียน  ดานกระบวนการมีปญหาอันดับแรก 
คือ  การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  เนนผูเรียนคิดวิเคราะหคิดสังเคราะหเปน  
ดานปจจัยมีปญหาอันดับแรก คือ  สถานศึกษามีอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตามเกณฑ 

 2)  เปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จําแนกตาม
ประสบการณการบริหารงาน และที่ตั้งของโรงเรียน  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3)  แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปน  ดังนี ้
      (1)  ดานคุณภาพนักเรียน  ไดแก  สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูจัดรูปแบบ

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
      (2)  ดานกระบวนการ  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาควรนําระบบขอมูลสารสนเทศ

มาใชในการวางแผนจัดการศึกษาและควรมอบหมายงานใหบุคลากรโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ 
 (3)  ดานปจจัย  พบวา  สถานศึกษาควรรวมกับชุมชนในการวางแผนการดําเนินงาน

สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาแกชุมชนและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหแก

ผูเกี่ยวของทราบอยางตอเนื่อง 
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สุภาพร  ไผโพธิ์  (2551, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1  พบวา 
 1)  การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน  
โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก 

 2)  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1  ระหวางความคิดเห็นของผูบริหาร
และครูผูสอน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารมีความคิดเห็นตอ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสูงกวาครูผูสอน 

 3)  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1  ระหวางความคิดเห็นของบุคลากร
ที่มีประสบการณทํางานนอยและประสบการณทํางานมาก  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยบุคลากรที่มีประสบการณทํางานมากมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสูงกวาบุคลากรที่มีประสบการณทํางานนอย 

2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
ปเตอร (Peter, 1933; อางถึงใน  สมจิตร  แกวนาค, 2543, หนา 75) ไดนําเสนอแนวคิด  และ

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย  โดยไดกลาวถึง
ความจําเปนของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในปจจุบันและอนาคตชี้ใหเห็นวา

คุณภาพมีความสําคัญตอการศึกษาอยางยิ่ง  และกลาวถึงกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โดยยึดการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ  มีการกําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาการเรียนรู
อยางชัดเจน  ใหทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวม  มีการตดัสินใจโดยใชฐานขอมูลที่มีคุณภาพ  กําหนด
ระบบและวิธีการควบคุมคุณภาพทั้งในสวนของกระบวนการ  และผลลัพธ  มุงมั่นใหสถานศึกษา
เปนเสมือนองคกรแหงการเรียนรูที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและมีการวางแผนการจัดการ

ดําเนินงานคุณภาพเชิงรุก  และไดมีการสรุปการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถใชเปนวิธีการ
ที่จะนําไปสูองคการแหงการเรียนรูที่มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

อดัมส  (Adams, 1978; อางถึงใน อภิศักดิ์  คงเจริญ, 2545, หนา 33)  ศึกษาเรื่อง  การวางแผน
กับนโยบายเกี่ยวกับความพยายามที่จะประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในรัฐเพนซิลวาเนีย  พบวา  
การวางแผนก็คลายกับรูปแบบกระบวนการ นโยบาย  ซ่ึงจะตองมีเทคนิคอันเปนคุณสมบัติหลัก   
ในกรณีการศึกษา  ตองอาศัยขอมูลจากสภาพตาง ๆ ที่คลายกัน เพื่อเอามาสนับสนุนเทคนิคนั้น ๆ 
การประเมินคุณภาพการศึกษามีความมุงหมายเพื่อขยายโรงเรียนตาง ๆ ที่กําลังไดรับผลสําเร็จ 
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แพททริเซีย  (Pattricia,1994, p. 4-8)  ศึกษาเรื่อง  การประเมินความกาวหนาไปสูการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการควบคุมการปฏิบัติในประเทศเยอรมัน  สวีเดน  ฝร่ังเศส  นิวซีแลนด  และ
ออสเตรเลีย  พบวามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
กลไกทางสังคมชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเทศเยอรมันมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากจาก
จังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง  การประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมการประเมินถือวาเปนส่ิงสําคัญ
ของครูที่ตองรับผิดชอบตออาชีพของตน  ซ่ึงตองดําเนินไปอยางมีเหตุผล  และกระบวนการชัดเจน 
ในประเทศสวีเดนเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากในการประกันคุณภาพการศึกษา  จนถึงการประเมินครู
ในสถานศึกษาซึ่งเกิดการพัฒนาอยางชัดเจน  ในประเทศฝรั่งเศส  ใหความสําคัญและเชื่อถือกับ
การใชขอสอบภายนอกโรงเรียน  มีการควบคุมจากสวนกลางในประเทศนิวซีแลนดใหความสําคัญ
กับการประเมินจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา  นําเอาระบบการสอบมาตรฐานกลาง
อางอิงไปสูการยอมรับที่เปนมาตรฐาน  และในประเทศออสเตรเลียมีการนําเอาระบบการประเมินผล
โดยใชขอสอบมาตรฐาน  มีการเตรียมการอยางมีแบบแผนสูการควบคุมคุณภาพและการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการศึกษาชั้นสูงตอไป 
  ริกสไบ  (Rigsby, 1994, p. 1161-A)  ศึกษาเรื่อง  การบริหารงานแบบ  TQM  ในโรงเรียน
ประถมศึกษา  งานวิจัยเฉพาะกรณีนี้ไดบูรณาการรูปแบบในโรงเรียนประถมศึกษา  ไดมีการออกแบบ
รูปแบบการบริหารงานแบบ TQM  ซ่ึงเปนรูปแบบการบริหารงานทั้งหนวยงานที่เปนศูนยกลางและ
หนวยงานที่เปนสาขา  ไดศึกษาใน  12  หัวขอ  คือ  คณะกรรมการดําเนนิการตดัสนิใจ  ครูและนกัเรยีน  
การคิดอยางเปนระบบ  จุดเนนของวรรณกรรมการเรียนรูของผูใหญ  การสรางทีมงาน  การใชเทคโนโลยี  
เครื่องมือที่มีคุณภาพ  และกระบวนการฝกสอน  ส่ิงแวดลอม  และบรรยากาศ การตอบสนองของลูกคา
ทั้งภายในและภายนอก  ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวาคณะกรรมการ ที่มีความเขมแข็งสนับสนุนการพฒันา
ใหมีคุณภาพในระดับชุมชน โรงเรียน  ครู  ผูใหญบาน  และนักเรียน  ซึ่งถือไดวามีสวนรวม
ในการจัดการ  การสรางทีมงานซึ่งเปนการเคลื่อนไหวในการพัฒนาคุณภาพ 
 วอลทสเตทเตอร  (Wohlstetter, 1995; อางถึงใน สาธิต  อุสาหดี, 2549, หนา 58)  ศึกษาเรื่อง  
การนํารูปแบบการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน  (school-based-management)  ไปปฏิบัติ  พบวา  
มีหลายแหงประสบความสําเร็จ แตก็มีหลายแหงที่นําไปใชไมไดผล  เงื่อนไขสําคัญที่ทําใหการบริหาร
แบบใชโรงเรียนเปนฐานประสบผลสําเร็จก็  คือ  การกระจายอํานาจไปใหผูมีสวนไดสวนเสีย  ซ่ึงไดแก  
คณะกรรมการโรงเรียน  และคณะอนุกรรมการ  ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจมากที่สุด  และสาเหตุ
ของความลมเหลว  คือ  ผูบริหารทํางานโดยใชแนวคิดของตนเองเปนหลัก  กระบวนการทํางาน
ไมเปล่ียนแปลง 
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 สมุทส  (Smuts, 2005; อางถึงใน สุภาพร ไผโพธิ์, 2551, หนา 45)  ศึกษาเรื่อง  การประกันคุณภาพ
การฝกหัดครู  โดยศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาชิญา  (Tshiya  College  of  Education)  
เปนวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยแหงประเทศแอฟริกาใต  (University of South Africa)  ซ่ึงตั้งอยู 
ณ  จังหวัดควาจวาเหนือ  (North Qwaqwa)  โดยการศึกษาเปนลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  พบวา   
การประกันคุณภาพขึ้นอยูกบัรูปแบบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือสอดคลองกับนโยบายการฝกหัดครู

ที่นักการศึกษาควรยึดเปนแบบอยางในการดําเนินงาน 
 

2.5  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการศึกษาวิจัย  เร่ืองการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  งานวิจัยดังกลาว        
จึงสรุปแนวคิดการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  โดยยึดกรอบแนวคิดตามรูปแบบการประเมิน   
แบบ “CPO”  ซ่ึงพัฒนารูปแบบโดย เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี (2549, หนา 301-317)  จํานวน          
3  ดาน คือ 
   1)  ปจจัยพ้ืนฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  หมายถึง  บริบทตาง ๆ  ที่มีสวนเกี่ยวของ
กับโครงการทั้งหมด  เชน  ปจจัยทางการเมือง  ทางสังคม  ทางวัฒนธรรม  รวมทั้งปจจัย  ทางกายภาพ
และทางดานจิตใจ  เปนตน  การประเมินในสวนนี้เปนการประเมินสภาพแวดลอม  หรือบริบทตาง ๆ 
ของโครงการนั้น ๆ วามีความเหมาะสมหรือไมอยางไร  โดยพิจารณาถึง 

        (1)  ความตองการจําเปนของโครงการ  เพื่อใหทราบถึงความจําเปนหรือความตองการ
ของผูที่มีสวนไดสวนเสียตอโครงการ  สําหรับในประเทศไทยมีปจจัยทางการเมืองเขามาเกี่ยวของมาก  
นับตั้งแตความตองการของโครงการ  เชน  อาจเปนโครงการเพื่อสนองนโยบายของพรรคการเมือง 
หรือเพื่อมุงการหาเสียงมากกวา  เปนความตองการที่แทจริงของผูมีสวนไดสวนเสียหรือเพื่อสนองนโยบาย
ของผูบริหารหนวยงาน  เปนตน  ในทางกลับกันถาผูมีสวนไดสวนเสีย  มีความตองการจริง  
แตไปขัดกับผลประโยชนของผูมีอํานาจก็อาจทําใหโครงการนั้นตองหยุดชะงักหรือลมเลิกไดดวย

วิธีการตาง ๆ กัน  เชน  ไมสนับสนุนโครงการ  หรือไมอํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการ
เทาที่ควร  เปนตน 

        (2)  ความเปนไปไดของโครงการ  เพื่อใหทราบโอกาสในการจัดทําโครงการ    
ตองวิเคราะหใหเห็นถึงปญหาที่เปนอุปสรรคหรือที่เปนขอจํากัด  ซ่ึงเกิดขึ้นในระหวางดําเนินโครงการ
ทั้งนี้เพื่อนํามาเสนอเปนขอสารสนเทศ หรือขอสังเกตซึ่งเปนประโยชนตอการแกไขหรือปรับปรุง
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โครงการ หรือเพื่อเสนอทางเลือกใหมในการดําเนินโครงการตลอดจนเพื่อประโยชนในการเจรจาตอรอง
กับหนวยงานที่เกี่ยวของในสวนที่เปนเงื่อนไขบางประการ  อันจะนําไปสูการ  ยุติปญหาในที่สุด 
โครงการตาง ๆ มักจะมีปจจัยทางการเมืองเขามาเกี่ยวของสูงมาก  ประกอบกับรัฐบาลของประเทศไทย
เปนรัฐบาลผสม  และมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลคอยขางบอย เปนผลใหแนวนโยบายบางอยางของรัฐบาล
ตองปรับตามไปดวย  จึงทําใหบางโครงการตองมีการทบทวน  และอาจดวยปจจัยทางการเมืองเทานั้น
ที่ทําใหบางโครงการตองหยุดชะงักหรือลมเลิกได 
  (3)  การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ  เพื่อระบุถึงสิ่งที่ตองการจะใหเกิดขึ้น
จากโครงการ  โดยพิจารณาถึงผลจากกิจกรรมของโครงการในสภาพความเปนจริง  บอยครั้งที่         
ผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการไมทราบวัตถุประสงคที่แนนอน  ซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลายประการ       
จึงจําเปนตองแจงหรือช้ีแจงใหผูมีสวนไดสวนเสียเขาถึงวัตถุประสงคตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวก
และความรวมมือที่จะไดรับ  รวมทั้งใหความสําคัญกับโครงการตามสภาพที่ควรจะเปนดวย 
  (4)  ความพรอมและทรัพยากรในดานตาง ๆ  เชน  เงินทุนหรืองบประมาณ  วัสดุ
อุปกรณ  บุคลากร  เปนตน  ปญหาเรื่องงบประมาณ อาจจะสงผลถึงวัสดุอุปกรณและคาใชจายตาง ๆ 
ในการดําเนินการ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะปจจัยทางการเมืองรวมทั้งปจจยัอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของในเรื่องของความตองการ  และความเปนไปไดดังที่กลาวมาแลว  ทําใหการดําเนินโครงการ
ลาชาและคาใชจายอาจเพิ่มสูงขึ้นได 
   2)  กระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนนิโครงการ  หมายถึง  ขัน้ตอนหรือกรรมวิธีที่จะตอง
ปฏิบัติตามลําดับกอนหลังอยางเปนระบบและครบวงจรในระหวางดําเนินโครงการ  กระบวนการดังกลาว
อาจจะแตกตางกันไปตามเปาหมายในเชิงปรัชญาของแตละโครงการ  เชนโครงการทางธุรกิจ
มีเปาหมายหลักก็คือ  การแสวงหากําไรจากการดําเนินธุรกิจนั้น ๆ ใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได 
โดยลดทุนการดําเนินงานใหเหลือนอยที่สุด  สวนโครงการทางการศึกษาของรัฐ เปาหมายหลักก็คือ
การปลูกฝงความรูใหผูที่เกีย่วของทั้งเด็ก  เยาวชน  และบุคคลทั่วไป  โดยคาํนึงถึงผลประโยชนของชาติ
ในระยะยาว โครงการประเภทนี้จะไมมุงแสวงหากําไรสูงสุดเปนหลัก  เปนตน  ถึงแมวากระบวนการ
ปฏิบัติระหวางโครงการอาจจะแตกตางกัน  ขึ้นอยูกับเปาหมายของแตละโครงการนั้น ๆ โดยพิจารณาถึง 

        (1)  กจิกรรม  เพื่อใหทราบวา กิจกรรมนั้น ๆ  มีความสอดคลองหรือตรงกับวัตถุประสงค
ของโครงการหรือไม  และมีการจัดลําดับที่เหมาะสมตอเนื่องกันมากนอยเพียงใด 

         (2)  ชวงเวลา  เพื่อใหทราบวาชวงเวลาทีจ่ะดําเนินโครงการทางดานกิจกรรมนั้น ๆ     
มีความเหมาะสมเพียงไรมีขอจํากัดประการใด และชวงเวลาที่กําหนดไวนั้นสามารถจะปรับเปลี่ยนไป
จากเดิมไดตามความจําเปนหรือไม  และเพราะเหตใุด 
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 3)  ผลผลิตของโครงการ  หมายถึง  ผลงานหรือผลที่ไดรับจากการกระทํากิจกรรมใด ๆ 
ของแตละโครงการ  โดยสามารถแบงผลงานดังกลาวเปน  3  ประเภท  คือ  ผลรวม  ผลกระทบและ
คุณคาหรือประโยชน  ตามลําดับในการประเมินผลผลิตของโครงการ ใด ๆ ก็ตามจึงเปนการประเมิน
เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้น ๆ การประเมินผลผลิตของโครงการตามขั้นตอน  
เปนการประเมินผลรวมในลักษณะสรุป  ซ่ึงจะทําใหผูประเมินไดรับทราบขอมูลที่แทจริงและที่จําเปนได
อยางครบถวน  
   ตัวแปรตนในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  ตําแหนงผูประเมินและขนาดของสถานศึกษา ดังนี้ 
 1)  ตําแหนงของผูประเมิน  จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน   

 2)  ขนาดของสถานศึกษา  จําแนกเปน  3  ขนาด  คือ  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และ
ขนาดใหญ    

เหตุที่กําหนดตําแหนงและขนาดสถานศึกษาเปนตัวแปรตน  เพราะผูวิจัยตองการทราบ                            
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  มีความแตกตางกันหรือไมอยางไร   

 
 

 

 


