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บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 
 การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการพฒันาการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ยงัไม่แจง้ผลการประเมิน โดยผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาตาํรา เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนาํมาประกอบการศึกษา ดงัน้ี 
                2.1 การบริหารโรงเรียนของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
                2.2 การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
       2.2.1 ความหมายของการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
       2.2.2 ความหมายของการพฒันาการศึกษา 
                2.3 การดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
        2.3.1 ความหมายของคุณภาพ 
        2.3.2 ความหมายของคุณภาพการศึกษา 
        2.3.3 ความหมายของการประกนัคุณภาพ 
        2.3.4 ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
       2.3.5 ประโยชน์ของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
        2.3.6 แนวทางการดาํเนินการไปสู่การประกนัคุณภาพการศึกษา 
        2.3.7 กระบวนการการประกนัคุณภาพการศึกษา 
                2.4 การประกนัคุณภาพภายใน 
   2.4.1 ความหมายของการประกนัคุณภาพภายใน 
   2.4.2 หลกัการสาํคญัของการประกนัคุณภาพภายใน 
   2.4.3 แนวคิดการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
   2.4.4 ขั้นตอนการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
                2.5 การสนทนากลุ่ม  
               2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2. 6.1 งานวิจยัในประเทศ 
     2.6.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
              2.7 สรุปกรอบแนวคิดการวิจยั 
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2.1 การบริหารโรงเรียนของสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
              นโยบายของรัฐบาลในการดาํเนินการส่งเสริมสนบัสนุน พฒันาการศึกษา โดยพระราชบญัญติั 
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  ในบทเฉพาะกาล 
มาตรา 72 วรรค 3 กาํหนดไวว้า่ ภายในหกปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติับงัคบัใชใ้หก้ระทรวงศึกษาธิการ
จัดให้มีการประเมินผลภายนอกคร้ังแรกของสถานศึกษาทุกแห่งเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาและพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
กาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษาในมาตรา 37(2) ใหมี้อาํนาจในการพฒันางานดา้นวิชาการ
และประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 โดยกาํหนดใหบ้ริการทางการศึกษาแก่ประชากรวยัเรียน แก่ประชาชนบนพ้ืนฐานวฒันธรรมไทย 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ท่ีกาํหนดไดเ้รียนอยา่งทัว่ถึง การมีส่วนร่วมเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม โดยมีคุณธรรมนาํความรู้ 
อาศยัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนในการร่วมกนัจดัการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา      
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 
วา่ดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงัน้ี  
          มาตราท่ี 47 ใหมี้ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบประกนัคุณภาพภายใน ระบบประกนัคุณภาพภายนอก ระบบหลกัเกณฑ์
และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามกาํหนดในกฎกระทรวง 
          มาตราท่ี 48 จึงไดก้าํหนดให้หน่วยงานตน้สังกดั สถานศึกษาจดัให้มีการประกนัคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัทาํ 
รายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดัท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาํไปสู่
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
      มาตราท่ี 49 ใหส้าํนกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองคก์ร
มหาชนท่ีทาํหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาํการประเมินผลการจดั
การศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคาํนึงถึงความมุ่งหมายและหลกัการ
และแนวการจดัการศึกษาในแต่ระดบัตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีใหมี้การประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปี นบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย 
และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชน 
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           มาตรา 50 ใหส้ถานศึกษาใหค้วามร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารต่างๆ ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานศึกษา ตลอดจนใหบุ้คลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กับสถานศึกษาให้ขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ีพิจารณาเห็นว่า เก่ียวขอ้งกับการปฏิบติัภารกิจของ
สถานศึกษา ตามคาํร้องของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ท่ีสํานักงานดงักล่าวรับรองท่ีทาํการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษานั้น 
        มาตรา 51 ในกรณีท่ีผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาไม่ไดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนดให ้
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สาํนกัรับรองมาตรฐาน และการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา จดัทาํขอ้เสนอและการปรับปรุงแกไ้ข ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดหากมิได้
ดาํเนินการดงักล่าวให้สาํนกัรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อดาํเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข 
               การบริหารโรงเรียนของสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
             ปัจจุบนัสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ท่ีจดัการศึกษา ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 171 แห่ง หลายแห่งไดรั้บการประเมิน
จากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแลว้ และมีบางแห่งกาํลงัเตรียมการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสํานกังานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2552 จะศึกษาว่าแนวทางการดาํเนินการการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 
2552 จาํนวนโรงเรียน 171 แห่ง ว่ามีการดาํเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยา่งไร 
เพื่อจะได้นาํไปพฒันา และการดาํเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไป แนวทาง 
การดาํเนินการการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามตวัแปรท่ีจะศึกษาเป็นขนาดของสถานศึกษา

ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยเลือกศึกษา
จากผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนท่ีรับผิดชอบการประกนัคุณภาพภายใน   
ซ่ึงบุคคลดงักล่าวจะเป็นตวัแทนช้ีให้เห็นการพฒันาเพื่อการดาํเนินการ การประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน รวมทั้งเป็นขอ้มูลให้กบั
ผูบ้ริหาร และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในการกาํหนดแนวทางแกไ้ข ปรับปรุง ส่งเสริม
การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในให้ไดคุ้ณภาพ และมาตรฐานตามความมุ่งหมาย หลกัการ    
และแนวการจดัการศึกษาท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ต่อไป 
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2.2 การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  
 2.2.1 ความหมายของการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
      ไดมี้นกัวิชาการใหค้วามหมายของคาํวา่ การพฒันาคุณภาพการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
          สมคิด พรมจุย้ และสุพกัตร์ พิบูลย ์(2544, หนา้ 5) กล่าวว่าระบบประกนัคุณภาพเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา จาํแนกได ้2 ระดบั คือ 
  1) การประกนัคุณภาพภายใน หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบ ตดัสินคุณภาพมาตรฐาน 
การศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาเอง หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบั
ดูแลสถานศึกษานั้น และทาํเป็นกิจกรรมหน่ึงในขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง 
  2) การประกนัคุณภาพภายนอก หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบ ตดัสินคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา ซ่ึงประเมินโดยกลุ่มบุคลท่ีนักประเมินอาชีพ หรือประเมินโดยสํานักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและการพฒันาคุณภาพ
ของสถานศึกษาและไปสู่การประกนัคุณภาพการศึกษา 
             สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543, หนา้ 9) ไดใ้ห้ความหมายว่า
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการท่ีบุคคลทุกฝ่ายในสถานศึกษาร่วมกนั
วางแผนกาํหนดเป้าหมายและวิธีการลงมือตามแผนในทุกขั้นตอน มีการบนัทึกขอ้มูลเพ่ือร่วมกนั
ตรวจสอบผลงานหาจุดเด่นจุดดอ้ยท่ีตอ้งปรับปรุงแลว้ร่วมกนัปรับปรุงตามแผนนั้นๆ โดยมุ่งหวงัให้
มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศึกษาท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
               2.2.2 ความหมายของการพฒันาการศึกษา 
               เขม็ทอง ศิริแสงเลิศ (2540, หนา้ 33) มีแนวคิดว่าการประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
การประกนัคุณภาพของการบริหารโรงเรียน ว่าไดมี้การวางแผนการทาํงานและการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานทางการศึกษา และ
ตรงความตอ้งการของผูรั้บบริการไดต้ลอดเวลา 
       รุ่ง แกว้แดง (2544, หนา้ 31-32) ไดก้ล่าว่า โลกยคุปัจจุบนัจะแตกต่างจากทศวรรษท่ีผา่นมา
อยา่งมากมาย เน่ืองจากเป็นการกา้วขา้มไปสู่ยคุใหม่ท่ีกนัว่า “โลกไร้พรมแดน” และยคุของข่าวสาร
การแข่งขนัในสังคมโลกจะทาํให้แต่ละภูมิภาคมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และเทคโนโลยี เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวิถีชีวิต
ของคนในสงัคมอยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนในอดีต 
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             การศึกษามีบทบาทในความสาํคญัยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนและสังคม โดยเฉพาะการเตรียม
เขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 เป็นภารกิจของการศึกษาโดยตรง ขณะเดียวกนัความเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรง
ของโลกกท็าํใหมี้ความจาํเป็นตอ้งกลบัมาทบทวน และออกแบบการศึกษาใหม่  
  

2.3 การดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา  
 
  ทุกวนัน้ีส่ิงท่ีได้ยินได้ฟังจนคุน้หูก็คือ คาํว่า “คุณภาพ” ทุกคนตอ้งการความมีคุณภาพ 
ลูกคา้ตอ้งการสินคา้ การบริการท่ีมีคุณภาพ ประชาชนตอ้งการนกัการเมืองและขา้ราชการท่ีมีคุณภาพ 
ตอ้งการระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และยงัเรียกร้องอีกมากมาย ดงันั้น คุณภาพจึงไม่ใช่ทางเลือก
ท่ีจะมีก็ไดห้รือไม่มีก็ได  ้คุณภาพจึงเป็นถนนเส้นเดียวท่ีทุกคนจะตอ้งเดินอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้
ถา้ตอ้งการอยูร่อด (วิฑูรย ์สิมะโชคดี, 2541, หนา้ 1) แนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพทางการศึกษา
และการดาํเนินงานสู่การประกนัคุณภาพการศึกษามีหวัขอ้สาํคญัท่ีควรพิจารณา ดงัน้ี 
 2.3.1 ความหมายของคุณภาพ 

  คุณภาพ เป็นเร่ืองของจิตสํานึกท่ีใฝ่คุณภาพ ประสานกบัการทาํงานท่ีเป็นระบบของคน 
คุณภาพท่ีเกิดจากคนนอกมากระตุน้เร่งเร้า หรือสร้างระเบียบกฎเกณฑต่์างจะไม่ใช่คุณภาพจีรังย ัง่ยืน
ในสถาบนัการศึกษา หวัใจสาํคญัของคุณภาพอยูท่ี่จิตสาํนึกของคนในหน่วยงาน โดยเฉพาะตวัอาจารย ์
(อมรวิชช ์นาครทรรพ, 2540, หนา้ 183) มีผูนิ้ยามความหมายของคุณภาพ ดงัน้ี 
 ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2538,หนา้ 189) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพว่า คุณภาพ 
คือ ลกัษณะความดี หรือลกัษณะประจาํบุคคลหรือส่ิงของ 
 บรรจง จนัทมาศ (2541, หนา้ 1) ให้นิยามคาํว่า คุณภาพ (quality) หมายถึง “คุณสมบตัิ”
ทุกประการของผลิตภณัฑ ์การบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการ และสามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า ในความหมายแบบเก่า ในยุคที่มีผูผ้ลิตสินค้าเพียงไม่ก่ีราย  ตลาดการซ้ือ-ขาย 
เป็นของผูท่ี้ผลิตสินคา้เพื่อให้ไดม้าตรฐาน ความหมายของคุณภาพในยคุนั้นจึงหมายถึง “มาตรฐาน
ของสินคา้” แต่ในปัจจุบนัเป็นโลกของการแข่งขนัตลาดการซ้ือ-การขายเป็นของผูซ้ื้อ ไม่ใช่ผูผ้ลิต 
ลูกคา้มีโอกาสท่ีจะซ้ือสินคา้ไดม้ากมาย การท่ีจะผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานอยา่งเดียว แต่ไม่สอดคลอ้ง
หรือไม่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ โอกาสท่ีจะขายยอ่มมีนอ้ย ดงันั้น ความหมายของคุณภาพ
ในยคุท่ีมีการควบคุมคุณภาพจึงหมายถึง “ความพึงพอใจของลูกคา้” 
 วิฑูรย ์ สิมะโชคดี (2541, หนา้ 2 – 8) ไดร้วบรวมความหมายของคุณภาพ ดงัน้ี 
 1) คุณภาพ หมายถึง ความเหมาะสมกบัการใชง้าน 
 2) คุณภาพ หมายถึง เป็นไปตามท่ีตอ้งการ หรือเป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้
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 3) คุณภาพ หมายถึง ความพึงพอใจของลูกคา้ 
 4) คุณภาพ หมายถึง คุณลกัษณะต่างๆ ทั้งหมดของผลิตภณัฑ ์(สินคา้) หรือบริการ 
ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการสนองความตอ้งการท่ีกาํหนดไว ้
 ความสามารถในการลดการสูญเสียต่างๆ ขององคก์รลงไดไ้ม่ว่าจะเป็นการลดจาํนวนของเสีย 
การลดงานท่ีตอ้งแกไ้ข หรือทาํใหม่ การลดปัญหาการร้องเรียนจากลูกคา้ ลดการสูญเสีย ลดตน้ทุน 

 อภิญญา ตนัศิริ (2541, หน้า 29) ให้ความเห็นว่า คุณภาพมีการเร่ิมและใช้อย่างจริงจงั

ในทางอุตสาหกรรม ดงันั้น จึงมีการให้ความหมายของคาํว่า  คุณภาพอยา่งหลากหลายบนฐานของ
กิจกรรมทางอุตสาหกรรม อาทิเช่น 

   1) ความเป็นเลิศท่ีประจกัษไ์ด ้
   2) ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย 
  3) การสร้าง (ผลผลิต หรือการบริการ) ไดต้ามแบบ 
     4) ราคา (ในการผลิตหรือบริการ) เป็นธรรม 

 อุทุมพร จามรมาน (2543, หนา้ 91) ใหค้วามหมายของคุณภาพดงัน้ี 
  1) ลกัษณะความดี 
   2) การกระทาํส่ิงท่ีถูกตอ้งใหถู้กตอ้ง (doing  the right thing, right) 
  3) ตรงกบัความมุ่งหมาย (fitting for purpose) 
  4) บรรลุความสาํเร็จหรือบรรลุเป้าหมาย (an accomplish or attainment) 

 ไครเยอร์ และมิลเลอร์ (Cryer, 1993, p. 215; Miller, 1993, p. 25; อา้งถึงใน สมกลู ถาวรกิจ, 
2543, หนา้ 20) สงบ ลกัษณะ (2540, หนา้ 30) และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2553, หนา้ 8) ไดใ้หค้วามหมาย
สอดคลอ้งกนัวา่ คุณภาพคือ ผลรวมของคุณลกัษณะและคุณสมบติัของผลผลิตของสถาบนัการศึกษา
ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการระดบัท่ีน่าพอใจและหลากหลายตามท่ีกาํหนดไว ้

 วรภทัร์ ภู่เจริญ (2544, หนา้ 10) ให้ความหมายคุณภาพในสมยัโบราณว่า หมายถึง ของดี 
ของแพง ของหายาก และใหค้วามหมายคุณภาพในยคุอุตสาหกรรมวา่ หมายถึง ของท่ีถูกใจผูผ้ลิต 

 คุณภาพเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา ทุกวงการไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจหรือการศึกษา ผูบ้ริหาร
จะตอ้งสร้างให้ได ้ดว้ยการสร้างคนให้มีคุณภาพ โดยการสร้างคนให้ทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้งตั้งแต่
เร่ิมแรก และสร้างคนท่ีมีจิตสาํนึกแห่งคุณภาพในหนา้ท่ีการงานท่ีตนเองรับผดิชอบ เม่ือคนมีคุณภาพ
องคก์รก็มีคุณภาพตามไปดว้ย คุณภาพท่ีสถานศึกษาตอ้งให้ความสําคญั คือ คุณภาพของผลผลิต
(นกัเรียน) การท่ีจะไดม้าซ่ึงคุณภาพของผลผลิตท่ีลูกคา้พอใจนั้นตอ้งมาจากคุณภาพของกระบวนการ
และคุณภาพของบุคลากร กระบวนการท่ีมีคุณภาพและคนท่ีมีคุณภาพเท่านั้นจึงจะสร้างผลผลิตท่ีมี
คุณภาพได ้และกระบวนการท่ีมีคุณภาพตอ้งเป็นกระบวนการท่ีครบวงจร คุณภาพของคนตอ้งไดรั้บ
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การฝึกอบรมเพ่ือใหท้าํงานอยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพรู้ถึงวิธีการทาํงานท่ีถูกตอ้ง (จาํรัส นองมาก, 
2544,หนา้ 2 และวิฑูรย ์สิมะโชคดี, 2541, หนา้ 8) 

 สรุปไดว้่า คุณภาพ หมายถึง คุณลกัษณะพื้นฐาน ความเป็นเลิศ ความสมบูรณ์แบบความดี 
ประจาํบุคคลหรือส่ิงของ หรือบริการซ่ึงแสดงถึงความมีมาตรฐานท่ีตอบสนองความตอ้งการ  
ความสามารถสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ ความสามารถในการลดงานท่ีตอ้งแกไ้ขป้องกนัความสูญเสีย 
การลดจาํนวนของเสีย ลดปัญหาการร้องเรียนจากลูกคา้ ลดตน้ทุน หรือการดาํรงอยู่โดยปราศจาก
ความสูญเสีย 
 2.3.2 ความหมายของคุณภาพการศึกษา 

 จากการคน้ควา้เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีผูใ้หค้วามหมายของคุณภาพการศึกษาไวด้งัน้ี 
 สนอง เครือมาก (2537, ภาคผนวก 1) ให้ความคิดเห็นว่า คุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพ
ของนกัเรียนในระดบัก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้ ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี                  
   1) ระดบัก่อนประถมศึกษา คุณภาพการศึกษาประกอบดว้ย 

               (1) นกัเรียนมีการพฒันาทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา 
   (2) นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพร้อม 
   2) ระดบัประถมศึกษา คุณภาพทางการศึกษาประกอบดว้ย 
    (1) นกัเรียนมีลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี 
      ก. ความเป็นพลเมืองดี ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
      ข. ความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
      ค. ความมีวินยั ขยนั ซ่ือสตัย ์ประหยดั อดทน และรับผดิชอบ 
      ง. ความสามารถในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมอยา่งสงบสุข 
      จ. การรู้จกัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
      ฉ. การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 
   ช. การมีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 
   ซ. การดาํรงไวซ่ึ้งเอกลกัษณะท่ีดีของชาติ 
     (2) นกัเรียนมีสุขนิสยัท่ีดี สุขภาพอนามยัแขง็แรงสมบูรณ์ 

  3) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
    (1) นกัเรียนมีคุณลกัษณะตามหลกัสูตรกาํหนด 
     (2) มีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
    (3) นกัเรียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
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 คุณภาพนกัเรียนของสาํนกัคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง คุณภาพของ
นกัเรียนท่ีเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร และไดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนกัเรียน 
จุดมุ่งหมาย คุณภาพของนกัเรียนแบ่งเป็นหลายดา้น เช่น 
  ดา้นวิชาการ นกัเรียนเป็นคนเก่ง รอบรู้ทางวิชาการ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค ์
มีความคิดวิเคราะห์ วิจารณ์  

 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีมีจรรยามารยาท มีวินยัในตนเอง มีจิตใจท่ีดีงาม เสียสละ 
เห็นแก่ส่วนรวม เห็นใจผูอ่ื้น รับผดิชอบต่อสงัคมและมีความภาคภูมิใจ  

 ดา้นคุณภาพชีวิต เป็นนกัเรียนท่ีมีความสุข มีสุขภาพจิตท่ีดี มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีความปลอดภยั
จากส่ิงเสพติด และอบายมุขทั้งปวง ได้รับการเฝ้าระวงัเร่ืองสุขภาพอนามยั ได้รับการปลูกฝัง
ในดา้นการออกกาํลงักาย การเล่นกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ มีทกัษะชีวิต (life skill) สามารถ
ท่ีจดัการกบัปัญหาครอบครัว ในสภาพสงัคมปัจจุบนั รู้จกัสร้างสมัพนัธภาพ ตดัสินใจแกปั้ญหาได ้

  นอกจากน้ี ยงัมีคุณภาพสู่มาตรฐาน สามารถท่ีจะแข่งขนักบันานาชาติได ้เช่น มีความสามารถ
ในดา้นการส่ือสารภาษาต่างประเทศ ความสามารถดา้นดนตรี การใชค้อมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

 กรมวิชาการ  (2538, หน้า  3) ให้นิยาม  คุณภาพการศึกษา  หมายถึงการที่ผู ้เ รียน
เกิดคุณลกัษณะต่างๆ ครบถว้น ตามความคาดหวงัของหลกัสูตรอนัเป็นผลมาจากท่ีหน่วยงานและ
บุคคลทุกระดบั ทุกฝ่ายทั้งจากส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน ร่วมกบัชุมชนจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

 สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ์ (2540, หน้า 27) ให้ความหมายคุณภาพการศึกษาว่า หมายถึง 
ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะต่างๆ ครบถว้นตามความคาดหวงัของหลกัสูตร 

 สาํนกังานการศึกษากรุงเทพมหานคร (2543, หนา้ 9; อา้งถึงใน ดวงดาว ทองผ่อง, 2545, 
หนา้ 17) ให้ความหมายคุณภาพการศึกษาว่า หมายถึง คุณสมบติั คุณลกัษณะ สภาพท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน กระบวนการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงแสดงความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการความจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียน สงัคมในปัจจุบนัและอนาคต โดยไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนด 
สรุปไดว้า่ คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลกัษณะของการจดัการศึกษาท่ีสามารถบรรลุเป้าหมายคือ 
คุณลกัษณะของนักเรียนในระดบัต่างๆ ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไวแ้ละตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร และสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
  2.3.3 ความหมายของการประกนัคุณภาพ 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2538, หนา้ 8) ให้ความหมายว่า การประกนัคุณภาพคือ แผนงาน
และปฏิบติัการทั้งหลายท่ีเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการให้การศึกษาจะสนองตอบต่อ
คุณภาพท่ีกาํหนด 
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ทบวงมหาวิทยาลยั (2542, หนา้ 1) ไดใ้หค้วามหมาย “การประกนัคุณภาพ” ไวว้่า หมายถึง 
กิจกรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีจาํเป็นตอ้งดาํเนินงานเพื่อประกนัว่าคุณภาพการศึกษาไดรั้บการรักษาไว้

และส่งเสริมเพ่ิมพูน และเกิดความมัน่ใจว่า จะไดผ้ลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อุทุมพร จามรมาน (2543, หนา้ 2) ท่ีกล่าวว่า “การประกนัคุณภาพ”  
หมายถึง การระบุความชดัเจนในวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย ตลอดจนวิธีปฏิบติังาน เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิต
ท่ีมีคุณภาพ  

 ภานุวฒัน์ ภกัดีวงศ ์(2540, หน้า 91) มีความเห็นว่าการประกนัคุณภาพ เป็นแนวคิดหน่ึง
ของการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้กาํหนดข้ึน เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ

ทางการศึกษา ท่ีสามารถกา้วไปสู่การดาํรงชีวิต ในสังคมการเรียนรู้และมีศกัยภาพท่ีสามารถแข่งขนั
กบัสงัคมอ่ืนในโลกยคุโลกาภิวตัน์ได ้

 คัทแทนซ์ (Cuttance, 1994, p. 5; อ้างถึงใน วิชัย ตรีเล็ก, 2542, หน้า 31) กล่าวว่า 
การประกันคุณภาพ  หมายถึง  กลยุทธ์ ท่ีได้วางแผนไว้อย่างเป็นระบบและการปฏิบัติงาน
ท่ีไดมี้การออกแบบ เพื่อรับประกนัวา่กระบวนการไดรั้บการกาํกบั ดูแล รวมถึงการปฏิบติังานท่ีมุ่งสู่
เป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยูต่ลอดเวลา 

  จาํรัส นองมาก (2544, หนา้ 2) ให้นิยาม การประกนัคุณภาพว่า ตามความหมายท่ีระบุไว้
ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานของการศึกษา ถา้เป็นการประกนัคุณภาพภายในตรวจสอบคุณภาพโดยบุคลากร
ของสถานศึกษา หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดั ถา้เป็นการประกนัคุณภาพภายนอก ตรวจสอบ
โดยสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 รุ่ง แกว้แดง (2544, หนา้ 96) ใหค้วามหมายว่า การประกนัคุณภาพ คือ การทาํงานตามปกติ
ของครู เพียงแต่ปรับปรุงทาํงานใหเ้ป็นกระบวนการ ขั้นตอนท่ีชดัเจน ครูตอ้งทาํการวิจยั มีการเก็บขอ้มูล 
มีการวิเคราะห์ มีการนาํไปใช ้โดยสรุปคือ นาํกระบวนการท่ีเป็นระบบครบวงจร (PDCA) มาใช้
ในการทาํงาน 

 การประกนัคุณภาพเป็นเคร่ืองมือสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารรู้ว่าการดาํเนินการ
ของโรงเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได ้ช่วยให้โรงเรียนรู้จกัจุดอ่อนและสามารถ
กาํหนดแนวทางการพฒันาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และช่วยให้ประชาชนผูเ้สียภาษีอากร
ไดถู้กนาํไปใชอ้ยา่งคุม้ค่า (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2544, หนา้ 165) 

 2.3.4 ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 การประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการทางการศึกษาท่ีจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่

ศรัทธาและความพึงพอใจให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders) ไดแ้ก่ ผูป้กครอง ประชาชน 
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และสังคม ว่าสถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพ ผูท่ี้จบการศึกษามีคุณภาพตาม
เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้และเป็นท่ียอมรับของสังคม มีนกัวิชาการและผูใ้ห้นิยามการประกนั
คุณภาพการศึกษา ดงัน้ี 

เกษม วฒันชยั (2541, หนา้ 15) ไดใ้หค้วามหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษาหมายถึง 
กิจกรรมหรือการปฏิบติั หากไดด้าํเนินการตามระบบและแผนท่ีไดก้าํหนดไว ้จะทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่
ไดว้า่จะไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพตามลกัษณะท่ีประสงค ์               

 เขม็ทอง ศิริแสงเลิศ (2540, หนา้ 33) มีแนวคิดว่า การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
การประกันคุณภาพของกระบวนการบริหารสถานศึกษา  ว่าได ้มีการวางแผนทาํงานและ
ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลผลิตของสถานศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ทางการศึกษาและตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการไดต้ลอดเวลา 
 ศิริจนัทร์ ทองประเสริฐ (2540, หนา้ 39) กล่าวว่า การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
กิจกรรมท่ีมีการทาํเป็นระบบหรือมีการวางแผนไวเ้พื่อสร้างความเช่ือมัน่อยา่งเหมาะสมว่าผลิตภณัฑ ์
กระบวนการ หรือบริการเป็นไปตามความตอ้งการท่ีระบุไว ้

 สงบ ลกัษณะ (2540, หนา้ 29) ใหค้วามเห็นวา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการ
วางแผนและกระบวนการจดัการของผูท่ี้รับผดิชอบการจดัการศึกษาท่ีรับประกนัใหส้ังคมเช่ือมัน่ว่า

จะพฒันาให้ผูเ้รียนเรียนรู้ให้ครบถว้นตามมาตรฐานท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรและตรงกบัความมุ่งหวงั

ของสงัคม 
 ประดิษฐ ์ศิริเดช (2541, หนา้ 34) กล่าววา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการและ

กลไกสาํคญัในการผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพทางการศึกษา เป็นการตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการใหมี้ความเช่ือมัน่วา่ ผลิตสินคา้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 ไพบูลย ์แจ่มพงษ ์(2541, หนา้ 39) มีความเห็นวา่  การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นมาตรฐาน
ท่ีกาํหนดแนวปฏิบติั  หรือแนวทางในการดาํเนินงานในการจดัการศึกษา เพื่อช่วยใหก้ารจดัการศึกษา
ของสถานศึกษามีหลกัประกนัวา่ นกัเรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อเป็นท่ียอมรับ
ของสงัคม 

 อภิญญา ตันศิริ (2541, หน้า 29) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
การปฏิบติัการต่างๆ ของโรงเรียนท่ีเป็นระบบต่อเน่ือง จนสร้างความมัน่ใจใหก้บัสังคมว่า สามารถ
จดัการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผูท่ี้จบการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามจุดมุ่งหมายของ

หลกัสูตร 
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 อุทุมพร จามรมาน (2543, หน้า 21) มีความเห็นว่า  การประกันคุณภาพการศึกษา

เป็นการให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่าทุกคนในโรงเ รียนทาํงานเต็ม ท่ี  เ พื่อให้นัก เ รียน
ไดเ้กิดการเรียนรู้สูงสุด 

 ไครเยอร์ (Cryer, 1993, p. 78; อา้งถึงใน หยด  คณโฑทอง, 2544, หนา้ 10) ไดก้ล่าวว่า  
การประกนัคุณภาพการศึกษา คือ แผนงานและปฏิบติังานทั้งหลายท่ีเป็นระบบเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจว่า  
การใหก้ารศึกษาจะสนองตอบต่อคุณภาพท่ีกาํหนดเม่ือประมวลมุมมองทั้งหลายจากต่างสถานการณ์

กาํหนดกิจกรรมและกระบวนการให้เป็นไปเพื่อบรรลุการสร้างปัญญา (intellect) ความเช่ียวชาญ 
(professionalization) และการมีจรรยาบรรณ (code of ethics) การประกนัคุณภาพ จึงหมายถึง ปฏิบติัการ
ทั้งหลายท่ีมี และระบบเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่การใหก้ารศึกษาจะไดคุ้ณภาพตามปรัชญาท่ีกาํหนด 
  มิดเดิลเฮิร์สด (Middiehurst, 1997, p. 32) ไดก้ล่าวว่า การประกนัคุณภาพการศึกษาไม่ว่า
จะเกิดข้ึน เพื่อวตัถุประสงคข์องการบริหารจดัการภายในหรือเป็นการประกนัคุณภาพจากภายนอก 
การประกันคุณภาพจะเกิดข้ึนไม่ได้เลยถา้ไม่พูดถึง มาตรฐานการศึกษา (standards) เน่ืองจาก
การพิจารณาการตดัสินคุณภาพจะตอ้งสมัพนัธ์กบัมาตรฐานท่ีกาํหนดมาตรฐานเปรียบเทียบเคร่ืองวดั 
(yardstick) คุณภาพของส่ิงของต่างๆ ท่ีตอ้งการวดั เช่น ผลการปฏิบติังานโดยรวม การใชป้ระโยชน์ 
ความปลอดภยั เป็นตน้ การศึกษาท่ีไดม้าตรฐาน คือ การศึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานกาํหนด 
 วีระวฒัน์ อุทยัรัตน์ และเฉลิมชยั หาญกลา้ (2546, หนา้ 37) ให้ความเห็นว่า การประกนั
คุณภาพการศึกษา หมายถึง กลไกหรือกระบวนการในการจดัการศึกษาท่ีไดมี้การวางแผนและ
จดัระบบไวเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงทาํใหเ้กิดความมัน่ใจไดว้่าจะนาํไปสู่การไดผู้ส้าํเร็จการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน
ตามท่ีกาํหนดไว ้

 การประกนัคุณภาพทางการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีจะยกมาตรฐานของการศึกษาต่างๆ 
ท่ียงัไม่เขา้มาตรฐานใหไ้ดม้าตรฐาน โดยมุ่งเนน้การใชข้อ้มูลคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาป้อนกลบัมา 
เพ่ือรายงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ใหร่้วมกนัสนบัสนุนและพฒันาสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน
ท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ี โดยมีความเช่ือว่าถา้กระบวนการประกนัคุณภาพมีการวางระบบอย่างถูกตอ้ง 
คุณภาพท่ีดีก็จะตามมา (กรมวิชาการ, 2539ก, หน้า 3) การประกันคุณภาพมุ่งพฒันาเด็กทุกคน  
ให้มีคุณลกัษณะท่ีดีตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด รวมทั้งไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพท่ีแต่ละคน
มีอย่างเต็มท่ี  ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  (สาํนักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543, หนา้ 8)  
 สรุปไดว้า่การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการพฒันาคุณภาพ การบริหาร
แนวปฏิบติัในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษาอยา่งมีคุณภาพเป็นระบบ
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ไดม้าตรฐานอยา่งต่อเน่ืองจนสร้างความมัน่ใจใหก้บัสงัคมวา่ การจดัการศึกษามีคุณภาพ ผูจ้บการศึกษา
มีคุณภาพไดม้าตรฐานตามจุดหมายของหลกัสูตร และความตอ้งการของสงัคม 
  2.3.5 ประโยชน์ของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  การประกนัคุณภาพการศึกษามีประโยชน์ต่อนกัเรียน โรงเรียน ประชาชน หน่วยงาน และ
สงัคม ดงัต่อไปน้ี (กรมวิชาการ, 2542, หนา้ 29) 

 1) นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
มาตรฐานการศึกษาและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

 2) โรงเรียนมีทิศทางการจดัการศึกษาท่ีชดัเจนตามมาตรฐานกลางท่ีกาํหนดโดยมีระบบ
บริหารคุณภาพ มีการทาํงานท่ีเป็นมาตรฐานเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายมีการแสดง
ความรับผดิชอบในการจดัการศึกษาท่ีสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

 3) ชุมชนมีความมัน่ใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียน เขา้ร่วมจดัการศึกษาและ
ส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน 

       4) สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีรับผูจ้บการศึกษามีความมัน่ใจและพึงพอใจในคุณภาพ
ของผูจ้บการศึกษารับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อหรือทาํงาน 

 5) สงัคมมัน่ใจในการจดัการศึกษาและมีหลกัประกนัคุณภาพของการจดัการศึกษาและ
การรายงานผลกบัสาธารณชน 

  2.3.6 แนวทางการดําเนินการไปสู่การประกนัคุณภาพการศึกษา 
  กรมวิชาการ (2539ก, หนา้ 10) ไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินการไปสู่การประกนัคุณภาพ
การศึกษา โดยมีเป้าหมายดงัน้ี 

  1) พฒันาบุคลากร  
    (1) สร้างจิตสาํนึกในการทาํงานให้แก่บุคลากรของสถานศึกษา ใหมี้ความรักงาน

เกิดความสนุกสนานในการทาํงาน เห็นความสาํคญัของงาน และช่ืนชมผลแห่งความสาํเร็จการมีส่วนร่วม
และเห็นคุณค่าในงานท่ีทาํ 

    (2) พฒันาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีวิสัยทัศน์ในการทาํงาน มีทัศนคติ
ในเชิงสร้างสรรค์ มีเป้าหมายชัดเจน มีความตั้ งใจเด็ดเด่ียว  และอดทนท่ีจะไปสู่เป้าหมาย
ใหคิ้ดอยา่งกา้วหนา้ มีอนาคต และมองการณ์ไกล 

    (3) พฒันาดา้นความรู้ โดยการใหเ้ขา้ร่วมสมัมนา เขา้รับการฝึกอบรม และการใช้
คู่มือ แนวทางการพฒันาสถานศึกษาสู่มาตรฐานต่างๆ ในการปฏิบติังาน  
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        2) พฒันาการทาํงาน 
   (1) ใหส้ถานศึกษามีการบริหารระบบคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในกระบวนการ

ทาํงาน 
   (2) ใหมี้การทาํงานเป็นทีม โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั แกปั้ญหาจริงใจและยอมรับ

ซ่ึงกนัและกนั มีการปรับปรุงและพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 
    (3) ใหมี้การทาํงานเป็นมาตรฐานผลผลิตและกระบวนการทาํงาน 
   (4) ใหมี้ระบบการประเมินตนเอง 
 3) จดัให้ระบบการประเมินสถานศึกษาและรายงานความก้าวหน้าด้านการเรียน 

ดา้นการสอน และดา้นการควบคุมคุณภาพในแต่ละปีการศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผูป้ระเมินหรือ
บุคคลภายนอกประเมิน 

 4) สร้างมาตรฐาน การจูงใจ ประกาศเกียรติคุณ การเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง 
 กรมวิชาการ (2542, หน้า 18 -19) ได้กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มุ่งไปสู่มาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนด
ไวด้งัน้ี 

 1) การจดัธรรมนูญสถานศึกษา 
   (1) กาํหนดเป้าหมายของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน

ผูป้กครอง และชุมชน และสนองนโยบาย กฎ ระเบียบต่างๆ 
   (2) จดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใชเ้ป็นแผนแม่บทการดาํเนินงานจดัการศึกษา

ของสถานศึกษาในช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยกาํหนดเป็นแผนงานพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
   (3) ประกาศและช้ีแจงให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจและนาํไปปฏิบติัไดต้รงกนั

รวมทั้งเป็นแนวทางในการตรวจสอบการดาํเนินงานของสถานศึกษา 
 2) การบริหารจดัการคุณภาพ 
   (1) จดัการพฒันาองค์กรให้มีโครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบวิธีดาํเนินงาน

กระบวนการและทรัพยากรท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
    (2) จดัและพฒันาบุคลากร ให้มีความรู้ความเขา้ใจ และร่วมกนัปฏิบติังานตามท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 
    (3) กาํหนดนโยบาย แนวดาํเนินงาน และวิธีปฏิบติังานในสถานศึกษาดา้นการเรียน 

การสอน และดา้นการจดัการและบริการใหช้ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นมาตรฐานการดาํเนินงาน
ร่วมกนั ทั้งระดบัผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน/โครงการ และผูป้ฏิบติังาน 

   (4) ติดตามกาํกบัการดาํเนินงานระบบคุณภาพทุกระดบัอยา่งเคร่งครัดและต่อเน่ือง 
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 3) การตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
   (1) ตรวจสอบและประเมินการปฏิบติังาน/โครงการของตนเองเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 

สมํ่าเสมอ เพื่อนาํขอ้มูลไปปรับปรุง แกไ้ขการปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องงานท่ีกาํหนดไว้
   (2) ทบทวนการดาํเนินงานของสถานศึกษาทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
ระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูป้กครอง 
ทุกส้ินปีการศึกษา เพื่อพฒันาระบบคุณภาพและการดาํเนินงานต่อไป 

  2.3.7 กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541, หนา้ 3, 2543, หนา้ 8) ไดก้าํหนด

กระบวนการการประกนัคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบมีกิจกรรมสาํคญั ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบท่ี 1 การควบคุมคุณภาพ มีกิจกรรมสาํคญัคือ การกาํหนดมาตรฐานสถานศึกษา 

การพฒันาสถานศึกษาสู่มาตรฐาน 
 องคป์ระกอบท่ี 2 การตรวจสอบและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ การตรวจสอบ

ภายในโดยใหโ้รงเรียนทาํการประเมินตนเองและตรวจสอบภายนอก โดยใชก้ระบวนการนิเทศ 100% 
เป็นแกนดาํเนินงาน 

 องคป์ระกอบท่ี 3 การประเมินคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในภาครวม และติดตามความกา้วหน้า ทาํการประเมินผลคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา เพื่อปรับปรุง
พฒันายิง่ข้ึน มีการวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีมีผลสู่การปฏิบติัเพื่อใหไ้ดค้าํตอบในการปฏิบติั 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2540, หนา้ 3 - 4) กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2541, หนา้ 15 - 16)
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546, หนา้ 7 - 8) ไดจ้ดัให้มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษา
ท่ีสอดคลอ้งกนัโดยมีกระบวนการดาํเนินงานท่ีเป็นกลไกสาํคญั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1) การควบคุมคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการหรือแนวปฏิบติัท่ีจะนาํการศึกษา
เขา้สู่คุณภาพท่ีมุ่งเน้นเร่ืองการกาํหนดมาตรฐานด้านผลผลิต กระบวนการและปัจจัยรวมทั้ ง
การทาํแผนแม่บทและแผนปฏิบติัการท่ีมุ่งการนาํโรงเรียนเขา้สู่มาตรฐาน 

 2) การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการตรวจสอบและติดตามผล
การดาํเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกาํหนด หรือแนวปฏิบติัในการดาํเนินงาน เพื่อปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ 

  (1) การดาํเนินงานตามแผนท่ีวางไวแ้ละติดตามประเมินความกา้วหนา้ของโรงเรียน
รวมทั้งจดัทาํรายงานของโรงเรียนต่อประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นลกัษณะการติดตาม
และตรวจสอบการดาํเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนเอง 
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  (2) การนิเทศเพื่อสนบัสนุนช่วยเหลือของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (3) มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน ท่ีมีคุณภาพไม่ถึงเกณฑม์าตรฐานของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3) การประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนหรือแนวปฏิบติัในการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกาํหนดโดยหน่วยงานตน้สงักดัท่ีมุ่งเนน้ 
   (1) การประเมินผลการพฒันาคุณภาพในภาพรวมหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา 
   (2) การเตรียมโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
 สรุปไดว้า่ กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ยการดาํเนินท่ีเป็นกลไกสาํคญั 
3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมิน
คุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยใหก้ารจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ โดยสถานศึกษาตอ้งกาํหนดมาตรฐานเป็นเป้าหมายของการพฒันา
ท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ แลว้ดาํเนินการจดัการศึกษาใหส้ามารถสร้างความมัน่ใจว่า
ผูเ้รียนจะมีคุณลกัษณะตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้
 

2.4 การประกนัคุณภาพภายใน 
        
 การประกนัคุณภาพภายใน เป็นการดาํเนินงานในลกัษณะของการผสมผสานระหว่าง
กระบวนการบริหารกบัการจดัการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษาท่ีตอ้งการพฒันาผูเ้รียน

ใหมี้คุณภาพเป็นการทาํงานท่ีต่อเน่ืองตลอดเวลา (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 
2543, หน้า 11) การประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่ิงท่ีสถานศึกษาทุกแห่งจะตอ้งปฏิบติัเพื่อพฒันา
คุณภาพของสถานศึกษาและเพื่อใหเ้ป็นไปตามสาระในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีหวัขอ้สาํคญัๆ ท่ีจะไดน้าํมากล่าวตามลาํดบัดงัน้ี 
 2.4.1 ความหมายของการประกนัคุณภาพภายใน 

 การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารสถานศึกษา

ท่ีทุกสถานศึกษาตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง อนัประกอบด้วย การวางแผน การดาํเนินงาน 
การประเมินผลและการปรับปรุงการดาํเนินการ โดยสถานศึกษาตอ้งจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา
ท่ีสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายและหลกัการท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมาย/ปรัชญาธรรมนูญสถานศึกษา  
กาํหนดระยะการดาํเนินงานท่ีชัดเจน  ติดตามผลการทาํงานของตนเองอย่างต่อเน่ือง  และ
นาํผลการประเมินมาใชป้รับปรุงพฒันาคุณภาพการศึกษาในการดาํเนินการเนน้การประสานงานและ
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มีส่วนร่วมของทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษา ผูป้กครองบุคลากรของ
หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ชุมชน มีการจดัทาํรายงานผลการประกันคุณภาพภายในเสนอต่อ

หน่วยงานตน้สังกดั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนสาธารณชน (สาํนกัเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2546, หนา้ 6) มีผูใ้หค้วามหมาย การประกนัคุณภาพภายในดงัต่อไปน้ี 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 4 ได้ให้ความหมายไวด้ังน้ี การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ
สถานศึกษานัน่เองหรือโดยหน่วยงานตน้สงักดัท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลสถานศึกษานั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2542, หนา้ 3) 

 สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 9)  ให้ความหมาย
การประกนัคุณภาพภายในว่า หมายถึง การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายในสถานศึกษา โดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดยหน่วยงาน
ตน้สังกัดท่ีมีหน้าท่ีดูแลสถานศึกษานั้น เป็นการประเมินตนเองและสาํนักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน 
ว่าเป็นกระบวนการจดัการที่มีการพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง มีการดาํเนินงานในลกัษณะ

ของการผสมผสานระหวา่งกระบวนการบริหารหบัการจดัการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา

โดยวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
 จาํรัส นองมาก (2544, หน้า 34) และรุ่ง แก้วแดง (2544, หน้า 104) ให้ความหมาย
การประกนัคุณภาพภายในสอดคลอ้งกนัว่า หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือ
โดยหน่วยงานตน้สงักดัท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลสถานศึกษานั้น 
 สาํนกัเลขาธิการสภาการศึกษา (2546, หนา้ 7) กล่าวว่า การประกนัคุณภาพภายใน หมายถึง 
การบริหารจดัการและการดาํเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน

อย่างต่อเน่ือง เป็นกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีตอ้งการ เป็นกระบวนการท่ีบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาร่วมกนัวางแผน 
กาํหนดเป้าหมายและวิธีการ ลงมือทาํแผนในทุกขั้นตอน มีการบนัทึกและติดตามตรวจสอบแผนงาน
หาจุดเด่นท่ีตอ้งปรับปรุง แลว้ร่วมกันปรับปรุงแผนงานนั้นๆ โดยมุ่งหวงัให้มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีเนน้คุณภาพของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 สรุปไดว้า่ การประกนัคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการบริหารและการจดัการเรียนการสอน
ตามปกติของสถานศึกษาท่ีมีแผนงาน กิจกรรม การประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพท่ีเป็นระบบ
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ท่ีสะท้อนถึงความมีคุณภาพ โดยสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
               2.4.2 หลกัการสําคญัของการประกนัคุณภาพภายใน 

 การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารและการทาํงาน ผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีความตระหนกั เขา้มามีส่วนส่งเสริม สนบัสนุน ร่วมคิด ร่วมทาํ รวมทั้งจะตอ้งมีการทาํงาน
เป็นทีม โดยบุคลากรในสถานศึกษาตอ้งไดรั้บการเตรียมความพร้อมใหม้องเห็นคุณค่าและมีความรู้  
ความเขา้ใจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีการติดตามและกาํกับดูแลการดาํเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในอยา่งเป็นระบบ ในการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามีหลายหน่วยงาน
ไดใ้หห้ลกัการสาํคญัไวด้งัน้ี 
 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546, หนา้ 11) ไดก้าํหนดหลกัการในการประกนัคุณภาพ
ภายในไวด้งัน้ี 

   1) จุดมุ่งหมายของการประกนัคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษาร่วมกนัพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจบัผิดหรือทาํให้บุคลากรเสียหน้า  
โดยเป้าหมายสาํคญัอยูท่ี่การพฒันาคุณภาพใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน 

   2) การท่ีจะดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามขอ้ 1 ตอ้งทาํให้การประกนัคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจดัการและการทาํงานตามของบุคลากรในสถานศึกษา  
ไม่ใช่เป็นกระบวนการท่ีแยกส่วนมาจากการดาํเนินงานตามปกติ โดยสถานศึกษาจะตอ้งวางแผน
พฒันาและแผนปฏิบติัการท่ีมีเป้าหมายชัดเจน ทาํตามแผน ตรวจสอบ ประเมินผลและพฒันา
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ มีความโปร่งใสและมีจิตสํานึกในการพฒันาคุณภาพการทาํงาน  
   3) การประกนัคุณภาพเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
ผูบ้ริหาร ครู อาจารย ์และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา โดยในการดาํเนินงานจะตอ้งให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
เช่น ผูเ้รียน ชุมชน เขตพ้ืนท่ี หรือหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล เขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย  
วางแผนติดตามประเมินผล พฒันาปรับปรุง ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ ช่วยกนัผลกัดนัให้สถานศึกษา
มีคุณภาพ เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความตอ้งการของผูป้กครอง สังคม
และประเทศชาติ 
 กรมสามญัศึกษา (2543; อา้งถึงใน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 1, 2546, หนา้ 11) 
ไดมี้การกาํหนด หลกัการในการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดงัน้ี 

       1) ยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการศึกษา การดาํเนินการต่างๆ ในสถานศึกษา
ตอ้งเป็นไปเพ่ือการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีดุลยภาพ และ
นาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื เพื่อการใชชี้วิตท่ีดีงามในสงัคม 
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  2) ใหโ้รงเรียนเป็นฐานในการบริหารจดัการสถานศึกษาสามารถกาํหนดทิศทาง 
การพฒันาสามารถตดัสินใจบริหารจดัการการศึกษาไดด้ว้ยตนเอง 
 3) การมีส่วนร่วมและร่วมคิดร่วมทาํ ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
ตลอดจนนกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน เขา้มามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทาํในการจดักระบวนการบูรณาการ 
การศึกษาของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตท่ีแทจ้ริง 
                4) การกระจายอาํนาจการจดัการศึกษา การกระจายอาํนาจทางการศึกษาในสถานศึกษา
ให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders) ซ่ึงเป็นผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดนกัเรียนท่ีสุด ไดแ้ก่ บุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพตามท่ีตอ้งการ 
  5) การแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบต่อ
ภาระหนา้ท่ี ดาํเนินการไดต้ามมาตรฐานคุณภาพท่ีกาํหนด และพร้อมท่ีจะรับการตรวจสอบ 
 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543, หนา้ 9) ไดก้าํหนดหลกัการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ 

  1) ร่วมกนัพฒันาปรับปรุงคุณภาพไม่ใช่การจบัผดิเป้าหมายอยูท่ี่ผูเ้รียน 
   2) บริหารจดัการตามปกติไม่ไดแ้ยกส่วนการดาํเนินงาน 
  3) การมีส่วนร่วมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหลายๆ ฝ่าย นับตั้งแต่ผูเ้รียน ครู ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 สรุปไดว้่า หลกัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามีหลกัการสําคญัคือ การร่วมกนั
พฒันาปรับปรุงคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญัของการศึกษา 
บริหารจดัการตามปกติ ใหโ้รงเรียนเป็นฐานในการบริหารจดัการ การมีส่วนร่วมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
หลายๆ ฝ่าย นบัตั้งแต่ผูเ้รียน ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
มีการกระจายอาํนาจ การแสดงความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้
 2.4.3 แนวคดิการดําเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
 การดาํเนินการด้านบริหารคุณภาพต้องกระทาํอย่างเป็นระบบ  ในหลายประเทศ
ท่ีประสบความสาํเร็จในการนาํแนวคิดดงักล่าวไปใชมี้การดาํเนินการท่ีเป็นขั้นตอน โดยเร่ิมตน้จาก
การคิดท่ีเป็นระบบเสียก่อน หลงัจากนั้นจึงดาํเนินการตามแนวทางท่ีวางไว ้โดยมีองคป์ระกอบ
ของระบบ ประกอบดว้ย (วีระวฒัน์ อุทยัรัตน์ และเฉลิมชยั หาญกลา้, 2546, หนา้ 41)  
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1) การสร้างวฒันธรรมคุณภาพ (creating a quality qualture) 
   2) การเรียนรู้เก่ียวกบัคุณภาพ (learning about quality) 

 3) การสร้างและการส่ือสารวิสัยทศัน์/พนัธกิจ (developing and communicating/ 
vision/ mission statement) 

 4) การพฒันาวชิาชีพ (professional development) 
   5) การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจาํเป็น (collecting and analyzing data) 
     6) การปรับปรุงการส่ือสาร (improving communication) 
    7) การพฒันา/กระตุน้การทาํงานเป็นทีม (developing/encouraging teamwork) 
     8) การปรับปรุงการเรียนการสอน (improving leaning and teaching) 
     9) การไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงิน (financially supporting quality effort) 

        นอกจากน้ีตวับ่งช้ีท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาดงักล่าว  
เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํมาพิจารณาในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน ถึงแมว้่าการประกนั
คุณภาพภายในจะเป็นส่ิงท่ีอยู่ในกระบวนการบริหารการทาํงานตามปกติ แต่ในสภาพปัจจุบนั
ยงัมีสถานศึกษาอีกเป็นจาํนวนมากท่ียงัทาํไม่ได ้จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาโดยจะตอ้งมียุทธศาสตร์ในการดาํเนินงานไปสู่ความสําเร็จดงัต่อไปน้ี 
(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, หนา้ 53) 

       1) ยุทธศาสตร์ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็นแกนหลกั
ในการบริหารและดาํเนินการร่วมกบัแกนนาํอ่ืนๆ เพื่อช่วยผลกัดนั ส่งเสริม สนบัสนุนและประสาน
ให้บุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งภายนอก

ร่วมกันทาํงานเป็นทีม เพื่อพฒันาระบบการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้ผสมผสานกับ
การวางแผน การดาํเนินงานและการปรับปรุงเพื่อพฒันาคุณภาพทางการศึกษาใหเ้ป็นระบบครบวงจร  
รวมทั้งการกาํกบัดูแลใหมี้การดาํเนินงานดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

       2) ยทุธศาสตร์การทาํงานเป็นทีม การประกนัคุณภาพภายในเป็นเร่ืองของบุคลากรทุกคน
ในสถานศึกษา มิใช่ของคนใดคนหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ และมิใช่การดาํเนินการ
แบบต่างคนต่างทาํแต่เป็นเร่ืองท่ีทุกคนจะตอ้งร่วมกนัทาํอยา่งต่อเน่ืองและมีความเช่ือมโยงระหว่าง

ภารกิจต่างๆ ของสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นวิชาการ กิจกรรมนกัเรียน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
หรือมาตรฐานการศึกษาที่ตอ้งการ โดยจะตอ้งร่วมกันกาํหนดเป้าหมาย วางแผนการทาํงาน 
ออกแบบการประเมินตนเอง และช่วยกนัทาํ พฒันาปรับปรุง โดยแลกเปล่ียนเรียนรู้ปรึกษาหารือและ
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั การทาํงานเป็นทีมจะทาํใหบุ้คลากรรู้สึกอบอุ่นสบายใจเพราะมีเพื่อนร่วมทาง 
ถา้สถานศึกษามีการทาํงานเป็นทีมท่ีเขม้แข็ง ก็จะทาํให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

31 
 

มีความต่อเน่ืองและยัง่ยืน ถึงแมจ้ะเปล่ียนผูบ้ริหารหรือบุคลากรบางคนก็ยงัดาํเนินการต่อไปได ้
เพราะทีมงานยงัอยู ่

        3) ยุทธศาสตร์สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ การท่ีสถานศึกษา
จะมีการทาํงานเป็นทีมท่ีเขม้แข็งไดน้ั้นทุกคนในทีมจะตอ้งมีความตระหนกั มองเห็นความสาํคญั
ของการประเมินตนวา่เป็นส่ิงท่ีความจาํเป็นในการพฒันาคุณภาพการทาํงาน คุณภาพของสถานศึกษา
และคุณภาพผูเ้รียน ซ่ึงจาํเป็นต่ออนาคตของสถานศึกษาและประเทศชาติ รวมทั้งจะตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจวา่การประเมินตนเองกคื็องานในหนา้ท่ีนัน่เอง ไม่ใช่งานเพิ่มภาระ นอกจากนั้นจะตอ้งมี
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการประกนัคุณภาพภายในดว้ย จึงจาํเป็นตอ้งสร้างความตระหนกั
และความรู้ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรของสถานศึกษา โดยการจดัประชุมช้ีแจง ฝึกอบรม การเรียนรู้
เอกสารคู่มือต่างๆ โดยผูบ้ริหารก็ต้องแสดงความตระหนักให้ผูอ่ื้นเห็นเป็นแบบอย่างและ
เขา้มามีส่วนร่วม 

       4) ยุทธศาสตร์การกาํหนดผูรั้บผิดชอบ ในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
โดยบุคลากรของสถานศึกษาท่ีร่วมกนัทาํงานเป็นทีมจาํเป็นตอ้งมีผูรั้บผิดชอบในการประสานและ

กาํกับ ติดตามดาํเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมัน่ใจในการดาํเนินงาน 
จึงควรมอบหมายให้มีคณะกรรมการหรือคณะทาํงานเพ่ือเป็นตวักลางในการประสาน กาํกบั ดูแล
ให้ระบบการประกนัคุณภาพภายในและการดาํเนินการให้เช่ือมโยงกนั โดยคณะกรรมการดงักล่าว
อาจใชค้ณะกรรมการท่ีสถานศึกษามีอยูแ่ลว้ หรือในกรณีท่ียงัไม่มีกรรมการใด  ๆเลย ก็อาจตั้งข้ึนมาใหม่
โดยพิจารณาตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของครู
กระบวนการเรียนการสอนและผูเ้รียน ฝ่ายบริหารรับผดิชอบเก่ียวกบัคุณภาพของบุคลากร ฝ่ายบริหาร
และกระบวนการบริหารในขณะเดียวกนัก็มีคณะกรรมการประสานการดาํเนินงานในภาพรวม 
ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารและผูแ้ทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

        5) ยทุธศาสตร์การวางแผนและกาํกบัดูแล การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
จาํเป็นตอ้งมีการวางแผนและกาํกับดูแลท่ีเป็นระบบ เพื่อให้มีการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการวางแผนการกาํกบัดูแลและจดัให้มีการประชุมตามระยะเวลาท่ีกาํหนดอย่างสมํ่าเสมอ  
เพื่อรายงานความกา้วหนา้ของงานท่ีทาํไปแลว้และช่วยกนัพฒันางานท่ีทาํต่อไป 
 6) ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง การประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  นอกจากจะตอ้งทาํงานกนัเป็นทีมระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาเองแลว้  
ควรจะตอ้งทาํงานร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งไม่ว่าจะเป็นผูป้กครอง ชุมชน  
หน่วยงานในพื้นท่ีและหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลในส่วนกลาง เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ
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ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและเป็นการระดมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อช่วยกนัพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา

ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 นอกจากน้ีควรมีการประชุมปรึกษาหารือกบัสถานศึกษาอ่ืนๆ ในเขตพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั
ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพราะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้

แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั และช่วยใหส้ถานศึกษามีโลกทศัน์ท่ีกวา้งขวางมากข้ึน ก่อให้เกิดแนวคิด
และแนวทางท่ีนาํมาประยุกตใ์ชก้บัตนเอง นอกจากนั้นยงัเป็นกลไกในการกระตุน้ในสถานศึกษา
ตอ้งพฒันาตนเองให้ก้าวหน้า เพื่อตามให้ทนัคนอ่ืนอีกด้วย จึงควรท่ีสถานศึกษาจะมาประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกนั อาจเป็นภาคเรียนหรือปีละ 1 หรือ 2 คร้ัง (สาํนกัเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, 
หนา้ 55) 
 2.4.4 ขั้นตอนการดําเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
 การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามีความสาํคญัอย่างมากในการสร้างความมัน่ใจว่า

สถานศึกษาจะดาํเนินการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน สามารถทาํใหเ้ดก็ไดเ้ป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุข เป็นประชากรที่มีคุณภาพพร้อมที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มให้มีความยัง่ยืน เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มัน่คง
มีความสามารถในการร่วมมือและแข่งขนักบัประชากรประเทศอ่ืนๆ ไดอ้ย่างมีความสุข มีศกัด์ิศรี 
อยูใ่นสังคมโลกไดต่้อไป สถานศึกษาตอ้งมีการประกนัคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการจดัการท่ีมี
การพฒันาปรับปรุงผูเ้รียนใหมี้คุณภาพอยา่งต่อเน่ืองหน่วยงานท่ีไดมี้การกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพภายใน มีดงัน้ี (สาํนกัเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, หนา้ 11) 
 1) การเตรียมการ ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยการสร้างความตระหนกั 

พฒันาความรู้ ทกัษะ และการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ 
   2) การดาํเนินการ ประกอบดว้ย 
  (1) วางแผนการปฏิบติังาน กาํหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาจดัลาํดบั

ความสาํคญัของเป้าหมาย กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน กาํหนดระยะเวลา กาํหนดงบประมาณ 
กาํหนดผูรั้บผดิชอบ 

   (2) ดาํเนินการตามแผน ส่งเสริมสนบัสนุนจดัส่ิงอาํนวยความสะดวก การสนบัสนุน
ทรัพยากร การกาํกบัติดตามใหก้ารนิเทศ 

   (3) การตรวจสอบประเมินผล วางกรอบการประเมิน จดัหาหรือจดัทาํเคร่ืองมือ
เกบ็วิเคราะห์ขอ้มูล แปลความหมาย ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

  (4) นาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากรวางแผน
ในระยะต่อไป จดัทาํสารสนเทศ 
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  3) จดัทาํรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจาํปี รวบรวมผลการดาํเนินงานและ
ผลการประเมินวิเคราะห์ตามมาตรฐาน เขียนรายงาน 

 รุ่ง แกว้แดง (2544, หนา้ 105) ไดก้ล่าวถึงระบบการประกนัคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 

 สาํนกังานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (2544, หนา้ 6-27; อา้งถึงใน ดวงดาว ทองผอ่ง, 
2545, หนา้ 28) ไดก้าํหนดขั้นตอนในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา
ไวด้งัน้ี 

 1) การเตรียมการ ประกอบดว้ย 
  (1) การเตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยการจัดอบรม ประชุม สัมมนา

ในระดบัต่างๆ เช่น กลุ่มโรงเรียน จงัหวดั และระดบัประเทศ เพื่อพฒันาความรู้ทกัษะเก่ียวกบั
การประกนัคุณภาพภายในให้กบัผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูช่้วยผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูช่้วยผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้กครองมีการจดัทาํธรรมนูญสถานศึกษา
หรือแผนการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา การจดัทาํแผนการปฏิบตัิการ การกาํหนดกรอบ
การประเมิน 

  (2) การแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทาํงาน เพื่อร่วมมือกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในการประสานกาํกบัดูแล ช่วยเหลือสนบัสนุนใหทุ้กฝ่ายทาํงานร่วมกนัและเช่ือมโยงกนัเป็นทีม 

             2) การดาํเนินการประกนัคุณภาพ มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (1) การวางแผน แผนท่ีสถานศึกษาจดัทาํ ไดแ้ก่ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบติัการประจาํปี แผนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร แผนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาและแผนงบประมาณ มีการกาํหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาท่ีเป็นความตอ้งการ
ของส่วนรวมจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หลกัสูตร 
นโยบาย/มาตรฐานตน้สงักดั มาตรฐานการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายนอก ปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชนทอ้งถ่ิน ศกัยภาพหรือความสามารถในดา้นต่างๆ ของสถานศึกษา กาํหนดคะแนนใน
แต่ละประเด็น เช่น ประเด็นละ 5 คะแนน ดงันั้น 4 ประเด็น คะแนนเตม็ 20 คะแนน นาํเป้าหมายท่ี
กาํหนดแต่ละเป้าหมายมาพิจารณาให้คะแนนตามประเด็นท่ีกาํหนด รวมคะแนนแต่ละเป้าหมาย 
เป้าหมายท่ีคะแนนมากท่ีสุดเป็นเป้าหมายท่ีมีความสาํคญัอนัดบัหน่ึง และเรียงไปตามลาํดบัของคะแนน
ท่ีรวมได ้การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน คือการนาํเป้าหมายท่ีมีลกัษณะเป็นความคิดเชิงนามธรรม 
มาทาํใหเ้ป็นรูปธรรมในทางปฏิบติั โดยคิดโครงการหรือกิจกรรมท่ีทาํใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ  
รวมทั้งการกาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จ หรือตวับ่งช้ีใหมี้ความชดัเจน 
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  (2) การปฏิบติัตามแผน คือ การท่ีบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาร่วมกนัดาํเนินการ
ตามแผนท่ีวางไว ้และผูบ้ริหารควรจะส่งเสริม สนบัสนุน ใหบุ้คลากรทุกคนทาํงานอยา่งมีความสุข 
จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพกาํกบัติดตามใหก้ารนิเทศ

  (3) การตรวจสอบประเมินผล เป็นการประเมินเพื่อพฒันา ดงันั้น จึงควรดาํเนินการ
เป็นระยะๆ เพ่ือตรวจสอบว่าการดาํเนินการเป็นไปในทิศทางท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย 
หรือมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดในแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการหรือไม่เพียงใด มีส่วนใด
ท่ีตอ้งปรับปรุง เม่ือส้ินปีการศึกษาตอ้งมีการประเมินสรุป ดงันั้น การประเมินผลภายในมีกิจกรรม
ท่ีตอ้งดาํเนินการ คือ การวางกรอบการประเมิน การจดัหา/จดัทาํเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความหมาย การตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน การกาํหนด
เกณฑ์การประเมินตนเองของสถานศึกษา กาํหนดเป็นระดับต่างๆ เช่น เกณฑ์ระดับบุคคล 
อาจกาํหนดวา่ผูเ้รียนจะตอ้งสอบไดค้ะแนนร้อยละ 50 จึงจะถือว่าผา่นเกณฑ ์เกณฑร์ะดบัหอ้งเรียน/
ระดบัชั้น ระดบัหมวดวิชา ระดบัสถานศึกษา อาจกาํหนดว่า ผูเ้รียนมากกว่าร้อยละ 80 ไดค้ะแนน
ผ่านเกณฑ ์ถือว่าอยู่ในระดบัดี ผูเ้รียนร้อยละ 70-80 ไดค้ะแนนผ่านเกณฑ ์ถือว่าอยู่ในระดบัพอใช ้
ผูเ้รียนนอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ไดค้ะแนนผา่นเกณฑถื์อวา่อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

  (4) การนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน การนาํผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุง
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา จะตอ้งวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีจะตอ้งปรับปรุงซ่ึงสามารถง่ายๆ 
โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ผลต่างท่ีเกิดจะสะทอ้นส่ิงท่ีตอ้งไดรั้บ
การพฒันา ปรับปรุง เม่ือทราบจุดท่ีตอ้งปรับปรุง ก็นาํมาร่วมกนัวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อป้องกนัและ
แกไ้ข ปรับปรุง หลงัจากนั้นจึงระดมความคิดจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมกนัหาวิธีแกปั้ญหาต่อไป
  (5) การจัดทาํรายงานการประกันคุณภาพภายใน การประเมินตนเองหรือ
รายงานประจาํปีในช่วงปลายปีการศึกษาจะตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจาํปี 
เพ่ือเผยแพร่ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มไดรั้บทราบ ไดแ้ก่ บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผูป้กครอง 
หน่วยงานตน้สังกัด ผูป้ระเมินภายนอก มีวิธีการดาํเนินการโดยรวบรวมผลการดาํเนินการ 
ผลการประเมิน นาํมาวิเคราะห์ สังเคราะห์จาํแนกตามมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงาน 
การรายงานควรจดัทาํ 2 แบบ คือ 

 (6) มีรายละเอียดครบถว้น เนน้ในเชิงวิชาการ ใชส้าํหรับรายงานหน่วยงานตน้สังกดั 
และสรุปการประเมินตนของสถานศึกษา และสาํหรับการประเมินภายนอก ซ่ึงมีการประเมิน 5 ปี คร้ัง 

 (7) รายงานสรุปเผยแพร่ให้กับผูป้กครอง และชุมชนสาํนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2546, หนา้ 12 -13) ไดก้าํหนดขั้นตอนในการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ซ่ึงมีขั้นตอนการดาํเนินงานดงัแผนภูมิในภาพ 2 ต่อไปน้ี (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546,
หนา้ 13) 

 3) การรายงานคุณภาพการศึกษา 
 (1) รายงานคุณลกัษณะและผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนใหผู้ป้กครองทราบเป็นระยะๆ

และทุกส้ินภาคเรียน 
 (2) รายงานความก้าวหน้าของการดาํเนินงานและแผนพัฒนาท่ีกาํหนดไว้

ในธรรมนูญสถานศึกษาใหผู้ป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (3) รายงานความสาํเร็จของการดาํเนินงานจดัการศึกษาตามเป้าหมาย เม่ือครบรอบ

ตามช่วงเวลาของธรรมนูญสถานศึกษา ใหผู้ป้กครอง ชุมชน และหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
 อุทุมพร จามรมาน (2543, หน้า 23) ไดเ้สนอแนวทางในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาดงัน้ี 
    1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาทาํความเขา้ใจว่าการประเมินคุณภาพคืออะไร ทาํเพื่ออะไร 

ทาํไปทาํไม และทาํอยา่งไร 
  2) ผูบ้ริหารประกาศนโยบาย “คุณภาพ” ของสถานศึกษา 
  3) ผูบ้ริหารจดัประชุมครู และบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั

เป้าหมายของสถานศึกษา คุณภาพของนกัเรียนและมาตรฐานการศึกษา (ทาํอยา่งต่อเน่ือง) 
 4) ผูบ้ริหารตั้งบุคลากร 1 คน (Q.A. officer) รวบรวมขอ้มูลตามดชันี 53 ตวั ประมวล 

(วิเคราะห์) ทาํรายงานประเมินตนเอง (SSR: self-study report)รายงานสรุป เสนอผูบ้ริหารทุกภาค
การศึกษา 

 5) ผูบ้ริหารพิจารณาผลวิเคราะห์ หาทางแกไ้ขจุดอ่อน / เสริมจุดแขง็ 
 6) ผูบ้ริหารประชุมหัวหนา้หมวดวิชา/หน่วยงานเพ่ือจดัการพฒันาคน (ผูบ้ริหารครู 

บุคลากร) 
   7) ดาํเนินการพฒันาคน 
       8) ทาํซํ้าขอ้ 3- 7 ปี 
 สรุปไดว้า่ แนวทางการดาํเนินการไปสู่การประกนัคุณภาพ ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ

เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา การจดัทาํธรรมนูญสถานศึกษา ประชุมครูและบุคลากร
เพ่ือสร้างความเขา้ใจตรงกนั ประกาศนโยบายคุณภาพของสถานศึกษามีการบริหารจดัการคุณภาพ
โดยพฒันาองคก์รใหมี้โครงสร้างหนา้ท่ีความรับผดิชอบ วิธีการดาํเนินงาน กระบวนการและทรัพยากร
ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนท่ีมีการพฒันาบุคลากร พฒันาการทาํงาน ตรวจสอบประเมินผล
การปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง สร้างมาตรการจูงใจและมีการรายงานผลการดาํเนินงาน 
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การเตรียมการ  การดาํเนินการ  การรายงาน 
1) เตรียมความพร้อมของบุคลากร 
    - สร้างความตระหนกั 
    - พฒันาความรู้และทกัษะ 
2) แต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ 

 

 1) วางแผนการปฏิบติังาน (P) 
     - กาํหนดเป้าหมายหรือมาตรฐาน

การศึกษา 
    - จดัลาํดบัความสาํคญัของ เป้าหมาย 
    - กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 
    - กาํหนดระยะเวลา 
    - กาํหนดงบประมาณ 
    - กาํหนดผูรั้บผดิชอบ 

 จดัทาํรายงานประเมินตนเอง

หรือรายงานประจาํปี 
  - รวบรวมผลการดาํเนินงาน 
     และผลการประเมิน 
  - วเิคราะห์มาตรฐาน 
  - เขียนรายงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2  ขั้นตอนการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ท่ีมา: (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2543, หนา้ 10) 

2) ดาํเนินการตามแผน (D) 
    - ส่งเสริมสนบัสนุน 

- จดัส่ิงอาํนวยความสะดวก 
  สนบัสนุนทรัพยากร 
- กาํกบัติดตาม 
- ใหก้ารนิเทศ 

3) ตรวจสอบประเมินผล (C) 
     - วางกรอบการประเมิน 
     - จดัหาหรือจดัทาํเคร่ืองมือ 
     - เกบ็ขอ้มูล 
     - วเิคราะห์ขอ้มูล 
     - แปลความหมาย 
     - ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ 
       การประเมิน 

4) นาํผลการประเมินมาปรับปรุง (A) 

     - ปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร 

     - วางแผนในระยะต่อไป 

     - จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 
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 จากภาพ 2 ขั้นตอนการดาํเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะเห็นได้ว่า
สถานศึกษาควรดาํเนินการประกันคุณภาพภายใน คือ การเตรียมการประกันคุณภาพภายใน  
การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน และการรายการประเมินตนเอง สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั
จะศึกษาตามกรอบแนวคิดของสํานกังานเลขาธิการสภาศึกษา (2546, หน้า 13) โดยมีรายละเอียด
และขั้นตอนการดาํเนินการ ดงัน้ี 

         1) การเตรียมการก่อนการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
            การพฒันาระบบคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารและ

การเรียนการสอน ควรมีการเตรียมการในเร่ืองต่างๆ โดยการเตรียมการท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด  
ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ ไดก้าํหนดแนวทางในการเตรียมการประกนัคุณภาพภายในไวด้งัน้ี  
                (1) การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 

                 ปัญหาสําคญัในการดาํเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ 
การที่ บุคลากรย ังเข้าใจไม่ชัดเจนว่า  การประกันคุณภาพภายใน  ก็คือการบริหารคุณภาพ

ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทาํงานตามปกติ และเป็นงานท่ีต้องทาํอยู่แล้ว จึงทาํให้รู้ว่า
เป็นการเพิ่มภาระ และบุคลากรส่วนใหญ่ยงัไม่คุน้เคยกบัการเน้นคุณภาพและวิธีการทาํงานท่ีมี
การตรวจสอบ บางคร้ังจึงเกิดการต่อตา้นจาํเป็นตอ้งสร้างความตระหนกั และพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
ใหก้บับุคลากรเป็นอนัดบัแรก โดยดาํเนินการดงัน้ี 

                 ก. การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการประกันคุณภาพภายในและ

การทาํงานเป็นทีม การประกนัคุณภาพภายในเป็นเร่ืองท่ีบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนตอ้งร่วมกนั
ทาํเป็นทีม มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในโดยรูปแบบท่ีควรใชไ้ดแ้ก่ 

                          ก) มีบุคลากรแกนนาํท่ีมีความพร้อมในด้านความรู้ ควรจัดประชุม
เพ่ือสร้างความตระหนกัให้บุคลากรเห็นคุณค่าของการประกนัคุณภาพภายใน โดยใชว้ิทยากรของ
สถานศึกษาเองเพื่อแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของครูท่ีเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง และศกัยภาพของ
สถานศึกษาท่ีสามารถพึ่งตนเองได ้อนัเป็นปรัชญาของการประเมินแนวใหม่ท่ีตอ้งการให้บุคลากร
ภายในเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการพฒันาตนเอง 

 ข) ในกรณีท่ีมอบหมายบุคลากรแกนนาํ  ช้ีแจงทาํความเข้าใจกับ
เพื่อนร่วมงานด้วยกันเองไม่ประสบผลสาํเร็จ  จาํเป็นต้องหาวิทยากรมืออาชีพท่ีมีคุณภาพ

มาช่วยโนม้นา้วความคิดของผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้กิดการต่ืนตวั  พร้อมจะดาํเนินการประกนัคุณภาพดว้ยใจ
 ค) การช้ีแจงทาํความเข้าใจไม่ว่าจะดาํเนินตามบุคลากรภายในหรือ
วิทยากรมืออาชีพจากภายนอก ควรใหบุ้คลากรทุกคนไดมี้โอกาสเขา้ร่วมประชุมรับทราบพร้อมกนั 
ไม่ควรช้ีแจงเฉพาะแกนนาํหรือคณะทาํงานเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนไดมี้โอกาสทราบความจาํเป็น
ของการประเมินคุณภาพภายในอยา่งทัว่ถึงและร่วมมือร่วมใจในการดาํเนินการต่อไป 
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                 ข. การพฒันาความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพภายใน โดยรูปแบบ
ท่ีควรใช ้คือ 

   ก) การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการใหทุ้กคนไดเ้ขา้ร่วมประชุม อาจใชว้ิทยากร
แกนนาํเป็นผูรั้บผดิชอบจดัการเร่ืองน้ี 

   ข) การจดัประชุมควรจดัเป็นช่วงๆ ตามกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการ ดงัน้ี 
                           ช่วงแรก เนน้เน้ือหาเก่ียวกบัภาพรวมของระบบประกนัคุณภาพภายใน 
   ช่วง 2 เนน้เน้ือหาเก่ียวกบัการกาํหนดกรอบและวางแผนการประเมิน 

จากนั้นดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลตามกรอบและแผนการประเมิน 
                           ช่วง 3 เนน้เน้ือหาเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล การนาํเสนอผลการประเมิน

และการเขียนรายงานประเมินตนเอง (self study report) โดยประชุมหลงัจากท่ีมีการปฏิบติังานและ
มีการประเมินตนเองตามแผนไปแลว้ระยะหน่ึง 
  การเตรียมการประกนัคุณภาพภายในมีหลกัการ คือ ควรเร่ิมตน้ดว้ยการสาํรวจ
ความพร้อมของบุคลากรในสถานศึกษาในการดาํเนินการประเมินผล ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมอบหมาย
ผูรั้บผิดชอบการสาํรวจความพร้อมของบุคลากรในสถานศึกษา (สาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2540, หนา้ 153) ดงัน้ี 
               (1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบับุคลากรในสถานศึกษา 
               เน่ืองจากการประเมินผลภายในสถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการโดยบุคลากร

ทุกฝ่ายในสถานศึกษา จึงจาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกับบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อคณะทาํงาน

จะไดม้อบหมายภาระหนา้ท่ีในการทาํการประเมินผลภายในให้เหมาะสมกบับุคคล ขอ้มูลจาํเป็น
ท่ีควรจะรับรู้ไดแ้ก่ อาย ุวุฒิการศึกษา สาขาวิชาท่ีสาํเร็จการศึกษา ความสามารถพิเศษหรือความถนดั 
ประสบการณ์ทาํงาน การประเมิน ภาระท่ีรับผดิชอบ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

     ก. ขอ้มูลส่วนบุคคล 
           ช่ือ..............................................................อาย.ุ.......................................ปี 
            วฒิุการศึกษา 
           ปริญญาตรี วิชาเอก....................................วิชาโท...................................... 
          ปริญญาโท สาขา......................................................................................... 
          ปริญญาเอก สาขา........................................................................................ 
          ความสามารถพิเศษหรือความถนดั............................................................. 
           ประสบการณ์ในการทาํงาน........................................................................ 
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     ข. ภาระงาน 
 ก) งานสอน 
     วิชา......................ระดบัชั้น.......................จาํนวน...................คาบ 
     วิชา......................ระดบัชั้น.......................จาํนวน...................คาบ 
     วิชา......................ระดบัชั้น.......................จาํนวน...................คาบ 
 ข) งานอ่ืนๆ................................................................................................ 

 (2) สาํรวจความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับการประเมินผลภายใน  เจตคติต่อ
การประเมินผลภายใน และแรงจูงใจในการดาํเนินการประเมินผลภายในของบุคลากรในสถานศึกษา  
โดยเฉพาะกลุ่มครูอาจารย ์และผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจจะนาํมาใชใ้นการวางแผนและ
หามาตรการในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกกลุ่มให้ความสาํคญักบัการประเมินผลภายในและ

เกิดการร่วมแรงร่วมใจท่ีจะทาํการประเมินผลภายใน 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2543, หนา้ 63) ไดก้าํหนดแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรในการประกนัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา มีกิจกรรมสาํคญั
ท่ีควรดาํเนินการดงัน้ี 
 (1) พฒันาบุคลากรในการเตรียมการคุณภาพภายใน สถานศึกษาควรดาํเนินการ 
ดงัน้ี 
  ก. สร้างจิตสาํนึกในการทาํงานใหแ้ก่บุคลากรของสถานศึกษาใหมี้ความรักงาน
มีความสนุกสนานในการทาํงาน ใหเ้ห็นวา่งานเป็นส่วนสาํคญัของชีวิต มีการช่ืนชมผลแห่งความสาํเร็จ 
มีส่วนร่วมและเห็นคุณค่างานท่ีไดท้าํ 
  ข. พฒันาบุคลากรของโรงเรียนให้มีวิสัยทัศน์ในการทาํงาน  มีทัศนคติ
ในเชิงสร้างสรรค ์ มีเป้าหมายชดัเจน  มีความตั้งใจอยา่งเด็ดเด่ียว  และอดทนท่ีจะไปสู่เป้าหมายใหคิ้ด
อยา่งกา้วหนา้ คิดอยา่งมีอนาคต และมองการณ์ไกล 
  ค. พฒันาดา้นความรู้ โดยการใหเ้ขา้ร่วมสมัมนา เขา้รับการฝึกอบรม 
 (2) พฒันาการทาํงาน 
  ก. โรงเรียนมีการบริหารระบบคุณภาพมีการควบคุมคุณภาพในกระบวนการ
ทาํงาน 
  ข. ใหมี้การทาํงานเป็นทีม โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกนัแกปั้ญหา จริงใจและยอมรับ
ซ่ึงกนัและกนั มีการปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 ค. สร้างความตระหนกั  ใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียนและผูมี้ส่วนร่วมเก่ียวขอ้ง
กับการจดัการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ ผูป้กครอง ชุมชน และผูใ้ช้บริการ ผลผลิต (นักเรียน) 
ของโรงเรียนใหทุ้กฝ่ายเห็นความสาํคญัของการประกนัคุณภาพของการศึกษา 
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 สรุปไดว้่า การเตรียมความพร้อมของบุคลากรหมายถึง การพฒันาครู /ผูบ้ริหาร
เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจดัการประชุม /สัมมนา /อบรม
ให้ความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน/ พฒันาทกัษะการทาํงาน/การเตรียมขอ้มูลพื้นฐาน 
โดยสร้างความตระหนักให้บุคลากรในสถานศึกษาเห็นคุณค่าของการประกนัคุณภาพภายในและ

การทาํงานเป็นทีม การพฒันาความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน 
 การแต่งตั้ งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มีการดาํเนินการโดยอาศยัหลกัการดงัต่อไปน้ี 
 คุณลักษณะของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ในการประกนัคุณภาพภายใน หรือประเมินผลภายในของสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2540, หนา้ 153) 
 (1) มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับการประเมินผลภายใน มีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับ
การประเมินผลภายใน และมีแรงจูงใจในการทาํการประเมินผลภายใน นอกจากน้ีควรมีความรู้
ความสามารถในการสร้างเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลมาตรฐานการจดัการศึกษา การประมวลผล
ขอ้มูลท่ีจดัเกบ็ และมีความสามารถในการเขียนรายงานผลการประเมิน 
 (2) คณะกรรมการประกอบดว้ยบุคลากรประมาณ 15 -20 คน ซ่ึงมีทั้งครู อาจารย ์
ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ีในสถานศึกษา นักเรียน และชุมชนท่ีสถานศึกษาตั้ งอยู่ ซ่ึงจะเป็นแกนนาํ
ในการประเมินผลภายในดงัโครงสร้าง ดงัภาพ  3  
 

ตวัอยา่งโครงสร้างของคณะกรรมการ 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา                                                                                         ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยผูบ้ริหาร (2-3 คน)                                                                                    กรรมการ 
3. หวัหนา้หมวดวิชา                                                                                              กรรมการ 
4. หวัหนา้ระดบัชั้น                                                                                                กรรมการ 
5. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายธุรการ วิชาการ บริการ บริหาร วางแผน และพฒันา (2-3 คน)      กรรมการ 
6. อาจารยท่ี์ชาํนาญดา้นการวดัและประเมินผล                                                      กรรมการ 
7. ผูป้กครองนกัเรียน (2-3 คน)                                                                               กรรมการ 
8. ผูแ้ทนชุมชน (กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น หรือสมาชิกชุมชน)                                         กรรมการ 
9. หวัหนา้ / ประธาน / ผูแ้ทนนกัเรียน (1-2)                                                           กรรมการ 

 

ภาพ 3  โครงสร้างของคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน 
ท่ีมา: (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540, หนา้ 153) 
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 วิธีดาํเนินการของคณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีดงัน้ี 
 (1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะผูช่้วยบริหารสถานศึกษากาํหนดหลกัเกณฑ์
คดัเลือก คณะกรรมการประเมินผลภายใน 
 (2) ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะบุคคลต่างๆ เป็นคณะกรรมการการประเมินผลภายใน
ของสถานศึกษาประมาณ 15 -20 คน 
 (3)  กาํหนดวนัประชุมของคณะทาํงานเดือนละ (1-2 คร้ัง) 
 (4) วางแผนการทาํงานและกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการโดยพิจารณา
มอบหมายความรับผดิชอบใหส้อดคลอ้งตามภาระงานในหนา้ท่ี 
 (5) วางระบบการกาํกบัและติดตามผลการทาํงาน 

(6) วางระบบรายงานผลการประเมินเพื่อใหบุ้คลากรในสถานศึกษาไดรั้บรู้ทัว่กนั 
หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน มีดงัน้ี 

      (1) เป็นนักประชาสัมพนัธ์กับบุคลากรทั้ งในและนอกสถานศึกษา ผูท่ี้เป็น
คณะกรรมการการประเมินภายในควรเป็นบุคคลท่ีชุมชนในสถานศึกษาไวว้างใจ มีลกัษณะ

เป็นนกัประสานท่ีดีมีมนุษยสมัพนัธ์เป็นท่ียอมรับ 
      (2) เป็นผูมี้ความสามารถในดา้นการวดัและประเมินผล 
      (3) เป็นผูมี้ความรับผดิชอบตรงต่อเวลา 
      (4) มีความรอบรู้ในภาระงานของสถานศึกษาเป็นอยา่งดี 
             สรุปไดว้่า  การมอบหมายผูรั้บผิดชอบหรือแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน ใหเ้หมาะสมกบัความรู้ ความสามารถในการสร้างเคร่ืองมือ
ในการวดัและประเมินผล ตามมาตรฐานการจดัการศึกษา มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินผล
ภายใน มีเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัการประเมินผลภายใน มีความสามารถเก่ียวกบัการเขียนรายงานผล
การประเมิน และเป็นคณะกรรมการกาํกบัดูแล /ประสานงานช่วยเหลือ สนบัสนุนทุกฝ่ายทาํงานร่วมกนั 
การประชาสมัพนัธ์ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2) การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
 เมื่อสถานศึกษาไดเ้ตรียมการเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้ดาํเนินการตามขั้นตอน

การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546, หนา้ 17 – 49) 
ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบตัิตามแผน การตรวจสอบและ
ประเมินผล และการพฒันาปรับปรุง ซ่ึงทุกฝ่ายจะตอ้งดาํเนินการร่วมกนัทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด
แต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 
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 (1) การวางแผนการปฏิบัติงาน  มีผู ้ให้ความหมายของการวางแผนไว้
อยา่งหลากหลายแต่จะนาํมากล่าวเฉพาะท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 
         การวางแผน หมายถึง การกาํหนดแผนงาน หรือวิธีปฏิบัติงานไวเ้ป็น
การล่วงหนา้เพื่อผลสาํเร็จตามท่ีตอ้งการ การวางแผนจะเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจพิจารณาถึง
ผลสาํเร็จท่ีตอ้งการจะไดแ้ละหนทางท่ีจะทาํใหไ้ดต้ามท่ีตั้งเป้าไวใ้นทางปฏิบติั ในการวางแผนผูบ้ริหาร
จะทาํการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตและจะมีความคิดวิเคราะห์เพื่อกาํหนดเป้าหมายผลงานต่างๆ 
และจะกาํหนดแผนงานหรือแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์
(ธงชยั  สันติวงษ,์ 2543, หนา้ 13) ในการวางแผนสถานศึกษา แผนของสถานศึกษาท่ีไดจ้ดัทาํไดแ้ก่ 
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นแผนระยะยาวท่ีครอบคลุมเป้าหมาย และแนวทางการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบติัการประจาํปี เป็นแผนระยะสั้ นใน 1 ปี กล่าวถึง
เร่ืองท่ีควรจะดาํเนินการและวิธีดาํเนินการ แผนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร แผนการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และแผนงบประมาณ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงดังภาพแสดงต่อไปน้ี 
(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, หนา้ 18)  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4  ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงของแผนท่ีสถานศึกษาควรจดัทาํ 
 
   ลกัษณะของแผนท่ีดี ซ่ึงสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540, 
หนา้ 153) กล่าววา่ แผนท่ีดีมีลกัษณะดงัน้ี 
  ก. มีนโยบายและวตัถุประสงคช์ดัเจน แน่นอน เขา้ใจง่าย 
  ข. มีความสอดคลอ้งกบัแผนในระดบัอ่ืน 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบติัการประจาํปี 

แผนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

แผนงบประมาณ 

แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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  ค. มีการพิจารณาการเอาทรัพยากรท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
  ง. มีความยืดหยุน่ สามารถท่ีจะปรับหรือแกไ้ขให้เหมาะสมกบัสภาพหรือ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได ้
  จ. ใหทุ้กคนในองคก์รมีส่วนร่วมในการจดัทาํและดาํเนินการตามแผน 
  ฉ. กาํหนดขั้นตอนการปฏิบติัการดาํเนินการและตดัสินใจทุกคร้ังตอน 
  ช. ใหข้อ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานและการตดัสินใจทุกขั้นตอน 
  ซ. กาํหนดระบบการกาํกบั ควบคุม ติดต่อ ประเมินผล ไวช้ดัเจนทุกขั้นตอน 
ขั้นตอนการวางแผน 
  ในการวางแผนใดๆ ก็ตามจะมีขั้นตอนการวางแผนท่ีสาํคญั คือ การกาํหนด
เป้าหมาย การจดัอนัดบัความสาํคญัของเป้าหมาย การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน กาํหนดระยะเวลา
การดาํเนินงาน การกาํหนดผูรั้บผดิชอบหรือผูด้าํเนินการ และการกาํหนดงบประมาณท่ีใช ้(สาํนกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, หนา้ 19) 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
ภาพ 5  ขั้นตอนการวางแผนการประกนัคุณภาพภายใน 
 
 จากภาพ 5 ขั้นตอนการวางแผนของสาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
มี 6 ขั้นตอน คือ กาํหนดเป้าหมาย จดัอนัดบัความสาํคญัของเป้าหมาย กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน  
กาํหนดระยะเวลาการดาํเนินงาน กาํหนดผูรั้บผิดชอบหรือผูด้าํเนินการและกาํหนดงบประมาณ
ท่ีจะใชมี้รายละเอียดดงัน้ี 

กาํหนดเป้าหมาย จดัอนัดบัความสาํคญัของเป้าหมาย 

กาํหนดระยะเวลา 

กาํหนดผูรั้บผดิชอบ 

กาํหนดงบประมาณ กาํหนดแนวทางดาํเนินงาน 
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                สรุปได้ว่า การวางแผนการปฏิบติังาน หมายถึง การตรียมการเก่ียวกับ
การประกนัคุณภาพภายในไวล่้วงหนา้ เพ่ือท่ีจะทาํงานให้สาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการกาํหนด
เป้าหมาย หรือมาตรฐานการศึกษา จดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมาย กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ และทรัพยากรท่ีตอ้งใชเ้พ่ือทาํงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ  
มีการจดัทาํธรรมนูญโรงเรียน แผนปฏิบติัการประจาํปี แผนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา แผนงบประมาณ 
                             ก. การกาํหนดเป้าหมาย   
                            การวางแผนควรจะเร่ิมจากการกาํหนดเป้าหมาย ท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะ  
หรือคุณภาพท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา ซ่ึงควรระบุใหช้ดัเจนในธรรมนูญสถานศึกษาและ
ใชเ้ป็นหลกัหรือทิศทางในการดาํเนินงานของสถานศึกษา หลงัจากนั้นกจ็ะจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา
และแผนปฏิบติัการ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาซ่ึงควรครอบคลุมลกัษณะหรือ
คุณสมบติัของผูเ้รียนท่ีพึงประสงค ์การบริหารจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอน ทรัพยากร 
สภาพแวดลอ้ม การประเมินผล การกาํกบัตรวจสอบและการรายงาน การกาํหนดเป้าหมายอาจทาํได้
โดยการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไปน้ี 
 ก) เป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาท่ีเป็นความตอ้งการของส่วนร่วม
จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  หลกัการ  นโยบาย / มาตรฐานตน้สังกดัและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อประเมินคุณภาพภายนอก 
 ข) ปัญหาความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน 
 ค) ศกัยภาพหรือความสามารถและขอ้มูลสารสนเทศในดา้นต่างๆ ของ
สถานศึกษา ซ่ึงแสดงในภาพ 6 ดงัน้ี (สาํนกัเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, หนา้ 22) 
 

 
           
           
           
                    วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูล 
           
           
           
           
     

เป้าหมาย/มาตรฐานการศึกษาท่ีเป็น 
ความตอ้งการของส่วนร่วม 
 * พรบ. การศึกษา 
 * หลกัสูตร 
 * นโยบาย/มาตรฐานตน้สงักดั 
 * มาตรฐานประเมินภายนอก 

ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน

ศกัยภาพของสถานศึกษา 

กาํหนดเป้าหมายของ

สถานศึกษา 

ภาพ 6  การกาํหนดเป้าหมายของสถานศึกษา  
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                           ข. การจดัอนัดบัความสาํคญัของเป้าหมาย 
 ก) ตั้งประเด็นในการพิจารณา เช่น เป็นความตอ้งการของส่วนรวม
(ระดบัประเทศ) เป็นเร่ืองด่วน เป็นพื้นฐานท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาเป้าหมายอ่ืน เป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียน
ไดป้ระโยชน์ หรือเป็นความตอ้งการของสถานศึกษา 
 ข) กาํหนดคะแนนในแต่ละประเด็น เช่น ประเด็นละ 5 คะแนน ดงันั้น 
4 ประเดน็ คะแนนเตม็ 20 คะแนน 
 ค) นาํเป้าหมายท่ีกาํหนดทั้งหมดแต่ละเป้าหมายมาพิจารณาให้คะแนน
ตามประเดน็ท่ีกาํหนด 
 ง) รวมคะแนนแต่ละเป้าหมาย เป้าหมายท่ีคะแนนรวมมากท่ีสุดเป็นเป้าหมาย
ท่ีมีความสาํคญัอนัดบัหน่ึงและเรียงไปตามลาํดบัของคะแนนท่ีรวมได ้
                            ค. การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานหรือวิธีปฏิบติังาน 
 การนาํเป้าหมายท่ีมีลกัษณะเป็นความคิดเชิงนามธรรม มาทาํให้เป็น
รูปธรรมในทางปฏิบติัโดยคิดโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะทาํใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีตอ้งการรวมทั้ง

กาํหนดการช้ีวดัความสาํเร็จหรือตวับ่งช้ีใหมี้ความชดัเจน 
                            ง. การกาํหนดระยะเวลา  
                            ในการทาํแผนควรมีการกาํหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมสาํหรับการดาํเนินงาน

ของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในแผนดว้ย การกาํหนดระยะเวลาจะช่วยใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ  
เพราะผูป้ฏิบติัจะไดท้ราบวา่งานใดควรจะตอ้งดาํเนินงานใหแ้ลว้เสร็จเม่ือไหร่  และเป็นประโยชน์กบั
ผูติ้ดตามงานวา่มีความกา้วหนา้ตามแผนเพียงใด 
                            จ. การกาํหนดงบประมาณ 

       ควรคิดงบประมาณท่ีจะตอ้งใช้ในการจัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ รวมทั้ ง
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาํเป็นในการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผน
อยา่งรอบคอบและใหป้ระโยชน์ต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด  คาํนึงถึงความพอเพียงและความเหมาะสมระหวา่ง
รายรับ – รายจ่าย เพื่อใหส้ามารถดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยมีการใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่า 
                            ฉ. การกาํหนดผูรั้บผดิชอบ 

        การกาํหนดผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการแต่ละขั้นตอนหรือในกิจกรรม

และโครงการต่างๆ เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยใหแ้ผนดงักล่าวสามารถดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ จึงควรกาํหนดไวใ้นแผนวา่เร่ืองใดจะเป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของใคร 
 (2) การดาํเนินตามแผน คือ การท่ีบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาร่วมกนัดาํเนินการ
ตามแผนท่ีวางไว ้เม่ือสถานศึกษาไดว้างแผนปฏิบติังานเสร็จเรียบร้อยแลว้บุคลากรร่วมกนัดาํเนินการ
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ตามแผนท่ีจดัทาํๆ ไว ้และในระหวา่งดาํเนินการมีการเรียนรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา และมุ่งเนน้ประโยชน์
ท่ีเกิดกบัผูเ้รียนเป็นสาํคญั นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจะดาํเนินการตามแนวทางของสาํนกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2546, หนา้ 28) ดงัน้ี 
  ก. การส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรทาํงานอยา่งมีความสุข 
  ข. จดัส่ิงอาํนวยความสะดวก สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบติังาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ค. กาํกบั ติดตาม ดูแล ทั้งระดบัรายบุคคล รายกลุ่ม/รายหมวด/ฝ่ายเพื่อกระตุน้ 
และส่งเสริมใหมี้การดาํเนินการตามแผน 
  ง. ใหก้ารนิเทศการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
  ในระหวา่งปฏิบติังานผูบ้ริหารตอ้งกาํกบัและติดตามวา่เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือแผนท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ มีปัญหาอะไร หากไม่เป็นไปตามแผนหรือมีปัญหาจะไดใ้หก้ารนิเทศ
เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข การกาํกบัติดตามการปฏิบติังานมีหลายวิธี เช่น สอบถามเป็นรายบุคคล จดัประชุม
กลุ่ม/หมวด/ฝ่าย หรือให้แต่ละบุคคล/กลุ่ม/หมวด/ฝ่าย รายงานความก้าวหน้าของการทาํงาน
เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน โดยรายงานปากเปล่าหรือจดัทาํรายงานเสนอ เพื่อให้ขอ้เสนอแนะ
ในการปรับปรุงการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล/กลุ่ม/หมวด/ฝ่าย และในแต่ละเดือนอาจมีการพิจารณาว่า
บุคคล/กลุ่ม/หมวด/ฝ่ายใดมีผลการดาํเนินการดีเยี่ยมเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนท่ีกาํหนด 
อาจมีการใหร้างวลัเลก็ๆ นอ้ยๆ เป็นการใหก้าํลงัใจ 
  การปฏิบติัตามแผน  ผูบ้ริหารควรให้การนิเทศเพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเร่ืองการจดัการเรียนการสอน การประเมินตนเองและ
ทกัษะในดา้นต่างๆ โดยผูบ้ริหารอาจใหก้ารนิเทศหรือเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้เช่ียวชาญแต่ละดา้นมา
ใหก้ารนิเทศหรือส่งบุคลากรไปฝึกอบรม 

                     สรุปไดว้า่ ดาํเนินงานตามแผน หมายถึง การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
ตามแผนท่ีไดจ้ดัทาํไวเ้พ่ือพฒันาสถานศึกษา และนกัเรียนใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานโดยการส่งเสริม
สนบัสนุนให้บุคลากรทุกคนทาํงานอยา่งมีความสุข จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกสนบัสนุนทรัพยากร 
เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การกาํกบั ติดตาม ทั้งระดบัรายบุคคล รายกลุ่ม 
รายหมวด/ฝ่าย เพื่อกระตุน้และส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานตามแผน และใหก้ารนิเทศเพ่ือใหบุ้คลากร
สามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                         (3) การตรวจสอบประเมินผล  เป็นการประเมินเพื่อพฒันาการประเมินผล
เป็นกลไกสาํคญัท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันา เพราะทาํใหไ้ดข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
การดาํเนินการท่ีมาวา่บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวเ้พียงใด ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองใดบา้ง ในระหวา่ง



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

47 
 

ท่ีสถานศึกษาดาํเนินการตามแผนปฏิบติังานควรมีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อพิจารณาว่า  
การดาํเนินการเป็นไปในทิศทางท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายหรือมาตรฐานและตวับ่งช้ี

ท่ีกาํหนดในแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการหรือไม่เพียงใด มีจุดอ่อน จุดแขง็ประการใด มีส่วนใด
ท่ีจะตอ้งปรับปรุงเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานท่ีกาํหนดมากท่ีสุด และเม่ือส้ินภาคเรียนหรือ
ปีการศึกษาก็มีการประเมินสรุปรวมเพ่ือนําผลมาแก้ไขปรับปรุงการดาํเนินการในระยะต่อไป  
กิจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการในการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การวางกรอบการประเมิน 
การจัดหา/จัดทาํเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความหมาย 
การตรวจสอบ/การปรับปรุงคุณภาพการประเมิน การจดัหา/จดัทาํเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความหมายและการตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมินดงัมีรายละเอียด
และภาพ 7 ดงัน้ี (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, หนา้ 30)  
 
 
            
           
      
 
 

 
ภาพ 7  แผนภูมิกิจกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบติังาน  

 
   ก. การกาํหนดกรอบการประเมิน 

 เป็นการกาํหนดแนวทางในการประเมิน ประกอบด้วย ส่ิงท่ีประเมิน 
ผูป้ระเมิน และรูปแบบการประเมินวา่จะประเมินอะไร ใครเป็นผูป้ระเมินและมีรูปแบบในการประเมิน
อยา่งไร ในการกาํหนดกรอบการประเมินอาจพิจารณาประเด็นต่างๆ คือ เป้าหมาย/มาตรฐาน ตวับ่งช้ี 
เคร่ืองมือ แหล่งขอ้มูล ผูใ้ห้ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล เกณฑ์การประเมิน ช่วงเวลาท่ีประเมิน 
ผูรั้บผดิชอบการประเมิน 
 กรอบการประเมินจะตอ้งเช่ือมโยงกบัเป้าหมายคุณภาพหรือมาตรฐาน

การศึกษาท่ีระบุในแผนพฒันาหรือแผนปฏิบติัการเพ่ือกาํหนดว่าประเมินอะไร มีอะไรเป็นตวับ่งช้ี
ความสาํเร็จของการดาํเนินการตามเป้าหมาย  ตวับ่งช้ีนั้นจะตอ้งใชข้อ้มูลอะไรอีก แลว้สาํรวจดูว่า
สถานศึกษานั้นมีขอ้มูลนั้นแลว้หรือยงั จะนาํมาใชไ้ดห้รือไม่ เช่น ขอ้มูลนํ้ าหนกั ส่วนสูงใชว้ดัสุขภาพ

วางกรอบการประเมิน 

ตรวจสอบ / ปรับปรุงคุณภาพ 

จดัหา / จดัทาํเคร่ืองมือ 

แปลความหมาย วิเคราะห์ขอ้มูล 

เกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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กายของนักเรียนท่ีไม่ตอ้งเก็บขอ้มูลใหม่ ถา้ยงัไม่มี หรือมีแต่เป็นขอ้มูลท่ีลา้สมยัก็ตอ้งเก็บใหม่  
โดยพิจารณาว่าขอ้มูลท่ีตอ้งการนั้นจะใชเ้คร่ืองมือชนิดใด จะเก็บขอ้มูลจากใคร จะวิเคราะห์ขอ้มูล
อยา่งไร รวมทั้งกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน ช่วงเวลา ผูรั้บผิดชอบในการประเมิน เพ่ือความสะดวก
ในการกาํกบั ติดตามงานของคณะกรรมการและผูบ้ริหารดงัตวัอยา่งตารางกาํหนดกรอบการประเมินผล
ภายใน ดงัน้ี 
 
เป้าหมาย/
มาตรฐาน 

 ตวับ่งช้ี เคร่ืองมือ แหล่งขอ้มูล/
ผูใ้หข้อ้มูล 

วิเคราะห์

ขอ้มูล 
เกณฑ ์

การประเมิน

ช่วงเวลา 
ท่ีประเมิน 

ผูรั้บผดิชอบ

การประเมิน 
.................. 
.................. 

       

 
ภาพ 8  การกาํหนดกรอบการประเมินผลภายใน 
ท่ีมา: (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, หนา้ 31) 

 
   ข. จดัหา/จดัทาํเคร่ืองมือ 

 การประเมินท่ีง่ายต่อการใชแ้ละแปลความหมายโดยคณะครูในโรงเรียน  
การสร้างเคร่ืองมือจะตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการวดัให้ตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั โดยอาจนาํไป
ทดลองใช้แลว้นาํผลท่ีได้มาวิเคราะห์ว่าได้ตรงกับความเป็นจริง ตามการสังเกตของครูหรือไม่ 
ควรพิจารณาความเหมาะสมท่ีจะใชเ้คร่ืองมือนั้นกบักลุ่มคนท่ีจะเก็บขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชต้อ้งง่าย
ในการตอบไม่รบกวนเวลาและไม่เป็นภาระกบัผูใ้หข้อ้มูล ใชค้าํถามใหน้อ้ยเท่าท่ีจาํเป็น ผลงานของ
ผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความสามารถและพฒันาการของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี ควรใชส่ิ้งเหล่าน้ี
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการประเมิน เคร่ืองมือท่ีสาํคญัคือ ตวัครูผูส้อน ครูควรมีแบบสังเกต แบบบนัทึก
พฤติกรรม หรือประเด็นหลกัในการวิเคราะห์ผลงานหรือพฒันาการของผูส้อน (สาํนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, หนา้ 32) 
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          มีมาตรฐาน

           
           

               ไม่ไดม้าตรฐาน
           
           
           
           
           
           
   

       
 
ภาพ 9  การจดัหา/จดัทาํเคร่ืองมือการประกนัคุณภาพภายใน 
             
                  ค. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 หากขอ้มูลใดมีอยู่แลว้ในสถานศึกษาไม่ควรจดัเก็บใหม่ ให้นาํขอ้มูล
มาประมวลผล วิเคราะห์แลว้นาํไปใช้ได้เลย ควรวางแผนการจดัเก็บขอ้มูลให้สอดคลอ้งกับ
การทาํงานปกติของสถานศึกษาให้มากท่ีสุด เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพและรายไดใ้ห้ผูป้กครอง
กรอกแบบสอบถามในวนัเชิญมาประชุม การเก็บขอ้มูลหากเป็นไปได้ควรจดัเก็บจากหลายๆ 
แหล่งเพื่อเป็นการตรวจสอบความน่าเช่ือถือไดข้องขอ้มูลจากภาพ 9 (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2546, หนา้ 36) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดเคร่ืองมือท่ีจะใช ้

สร้างเคร่ืองมือใหม่ 

ยงัไม่มี 

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
- เหมาะสมกบักลุ่มผูต้อบ 
- สั้น เขา้ใจง่าย 
- มีความเท่ียงตรง 

สาํรวจเคร่ืองมือ 

นาํไปใช ้

ปรับปรุงพฒันา 

มีอยูแ่ลว้ 
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                                    1. ใชข้อ้มูลท่ีสถานศึกษามีอยูแ่ลว้ 
 การรวบรวมขอ้มูล     2. เกบ็ขอ้มูลใหม่ (ถา้ยงัไม่มีขอ้มูลท่ีตอ้งการ) 
                                    3. เกบ็จากหลายๆ แหล่ง เพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือ 
ช่วงเวลาท่ีเกบ็ขอ้มูล    1. เกบ็ตามเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัการทาํงานตามปกติ 
                                        1.1 ขอ้มูลท่ีเกบ็ไดต้ลอดเวลา เช่น พฤติกรรมของผูเ้รียน 
                                        1.2 ขอ้มูลท่ีเกบ็เป็นระยะๆ เช่น นํ้าหนกั ส่วนสูง เกบ็ภาคเรียนละคร้ัง 
                                              หรืออาชีพและรายไดข้องผูป้กครอง เกบ็ปีละคร้ัง 
                                        1.3 ในช่วงเวลาเดียวกนั ไม่ควรระดมเกบ็ขอ้มูลทุกอยา่งพร้อมกนั จาํนวนมาก 
การครอบคลุมขอ        1. ขอ้มูลเพื่อพฒันาปรับปรุงเป็นรายบุคคล ตอ้งเกบ็ขอ้มูลทุกคน 
     กลุ่มเป้าหมาย         2. ขอ้มูลภาพรวมของสถานศึกษา หรือขอ้มูลจากผูป้กครองชุมชนเกบ็ 
                                         จากกลุ่มตวัอยา่ง 
 
ภาพ 10  ตวัอยา่งแนวทางการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 
 ง. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

                             พิจารณากรอบการวิเคราะห์วา่ขอ้มูลแต่ละประเด็นจะวิเคราะห์ในระดบัใด 
ระดบับุคคล ระดบัหอ้งเรียน หรือระดบัภาพรวมของสถานศึกษา ใครเป็นผูว้ิเคราะห์ในช่วงเวลาใด
เพื่อจะไดน้าํผลมาใช ้
 
ระดับการวเิคราะห์    ผู้วเิคราะห์                                          ช่วงเวลาทีว่เิคราะห์ 
รายบุคคล          ครูประจาํวิชา/ประจาํชั้น                          ตลอดเวลา เพือ่ปรับปรุง 

เป็นรายบุคคล 
ระดบัชั้น/หมวดวิชา/ 
กลุ่มประสบการณ์     

หวัหนา้ระดบัชั้น/หมวดวิชานาํผลการวิเคราะห์
ของครูประจาํชั้น/ครูประจาํวิชา 

ภาคเรียนละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย

หรือแลว้แต่จะกาํหนด 
ระดบัภาพรวมของ     
สถานศึกษา                
 

คณะกรรมการ/คณะทาํงานท่ีรับผดิชอบ              ตามท่ีคณะกรรมการ/คณะทาํงาน
กาํหนดอาจจะภาคเรียนละคร้ัง

หรือปีละคร้ัง 
 
ภาพ 11  แสดงกรอบการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูเ้รียน 
ท่ีมา: (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, หนา้ 38) 
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 จ. การแปลความหมาย 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จะนาํไปใชป้ระโยชน์ไดก้็ต่อเม่ือสถานศึกษา

ไดเ้ห็นความหมายของขอ้มูลโดยมีการเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนด การกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน
ตนเองของสถานศึกษานั้นกาํหนดเป็นระดบัๆ ไดแ้ก่ ระดบับุคคล เกณฑร์ะดบัหอ้งเรียน/ระดบัชั้น/
ระดบัหมวดวิชา และเกณฑร์ะดบัสถานศึกษา (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, หนา้ 43) 
 
           
           
                        
           
           
           
           
 
 
 
 
 

ภาพ 12  ขั้นตอนการแปลความหมาย 
 
                            ฉ. การตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
 เม่ือไดด้าํเนินการตามแผนท่ีกาํหนดจะตอ้งมีการตรวจสอบกระบวนการ  
และผลการประเมินวา่ตอ้งมีความเหมาะสมถูกตอ้งน่าเช่ือถือเพียงใด ผูเ้ก่ียวขอ้งควรมีการประชุมร่วมกนั
เป็นระยะๆ โดยผูบ้ริหารควรมีการติดตามตรวจสอบในระหว่างการนิเทศและประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการ เพื่อให้คาํปรึกษาแนะนาํในการปรับปรุงและพฒันากระบวนการประเมินคุณภาพ
ให้มีประสิทธิภาพมีความถูกตอ้งและเช่ือถือได้ โดยให้กระบวนการเหล่าน้ี บูรณาการอยู่ใน

การดาํเนินงานปกติ 
 การประเมินผล เป็นกลไกท่ีสาํคญัท่ีจะมุ่งกระตุน้ให้เกิดการพฒันา
เพราะจะทาํให้ไดข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีจะสะทอ้นให้เห็นการดาํเนินงานท่ีผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมาย

ท่ีกาํหนดไวเ้พียงใด ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองใดบา้ง ผูบ้ริหารและครูท่ีเขา้ใจระบบการประกนัคุณภาพ

พิจารณา 
- ผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาของสถานศึกษา 
- เกณฑอ่ื์น 

กาํหนดเกณฑก์ารประเมิน 
- ระดบับุคคล 
- ระดบัหอ้งเรียน/ระดบัหมวดวิชา 
- ระดบัสถานศึกษา

แปลความหมาย

เปรียบเทียบผลการประเมินกบัเกณฑ ์
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อย่างถูกตอ้ง จะตระหนักถึงความสาํคญัของการประเมินผล ไม่กลวัการประเมินโดยเฉพาะ
การประเมินตนเอง ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีมุ่งเนน้เพื่อการพฒันาไม่ใช่การตดัสินถูกผดิ เป็นการประเมิน
งานท่ีทาํอยู่เป็นประจาํ เคร่ืองมือท่ีใชอ้าจเป็นส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ไม่ตอ้งสร้างใหม่ เช่น สถิติท่ีเป็นขอ้มูล
พื้นฐานทัว่ไปของฝ่ายบริหาร ผลงาน หรือการบา้น ตลอดจนทดสอบย่อยของผูเ้รียนในชั้นเรียน 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีครูมีอยูแ่ลว้ เพียงแต่จดัเกบ็ใหเ้ป็นระบบมากข้ึนเท่านั้น 
 การตรวจสอบประเมินผลควรมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อพิจารณา
วา่การดาํเนินการเป็นไปในทิศทางท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายหรือมาตรฐาน และตวับ่งช้ี
กาํหนดในแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการหรือไม่เพียงใด มีจุดอ่อน จุดแขง็ประการใดท่ีตอ้งปรับปรุง
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดมากท่ีสุด และเม่ือส้ินภาคเรียนกมี็การประเมิน
สรุปรวม เพื่อนาํผลมาประเมินสรุปรวมและเพื่อนาํผลมาพิจารณาแกไ้ข ปรับปรุงการดาํเนินงาน
ในระยะต่อไป 
                              สรุปไดว้า่ การตรวจสอบประเมินผล หมายถึง การท่ีสถานศึกษาร่วมกนั
ตรวจสอบคุณภาพเพื่อพฒันาปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา มีการตรวจสอบ
ตนเองหรือประเมินตนเอง และประเมินโดยหน่วยงานในเขตพ้ืนท่ี และตน้สงักดั เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
ในการพฒันาปรับปรุงสถานศึกษา ทาํให้สถานศึกษามีความอุ่นใจและการต่ืนตวั ในการพฒันา
คุณภาพอยูเ่สมอ มีการวางกรอบการประเมินเพื่อกาํหนดแนวทางในการประเมินวา่จะประเมินอะไร 
ใครเป็นผูป้ระเมิน มีการจดัหาหรือจดัทาํเคร่ืองมือ เก็บขอ้มูลแปลความหมาย ตรวจสอบปรับปรุง
คุณภาพการประเมิน 
                (4) การนาํผลการประเมินมาปรับปรุง   

    ผลการประเมินสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการปฏิบติังาน

ของผูบ้ริหารและบุคลากร และใชใ้นการวางแผนต่อไปรวมทั้งจดัทาํเป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีสาํคญัๆ
ใหเ้ป็นปัจจุบนัโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ก. การปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารและบุคลากรในระหว่าง
ดาํเนินงาน  มีการตรวจสอบประเมินผลทั้งในระดบัรายบุคคล หรือระดบัหมวดวิชา ผูบ้ริหารและ
บุคลากร สามารถนาํผลการประเมินไปใชป้รับปรุงการทาํงานของตนเองเพื่อให้การดาํเนินงาน
เป็นไปตามแผนและเป้าหมายท่ีกาํหนด 

 ข. การวางแผนในระยะต่อไป การนาํผลการประเมินไปใชใ้นภาคเรียนหรือ
การศึกษาต่อไป ควรมีการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีตอ้งปรับปรุงของสถานศึกษา หาสาเหตุของปัญหา
และแนวทางแกไ้ขโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญเขา้มามีส่วนร่วม เพื่อนาํไปพฒันาปรับปรุงจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป 
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 ค. การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ถา้สถานศึกษานาํผลท่ีไดจ้ากการประเมิน
มาพฒันาเป็นขอ้มูลสารสนเทศที่สามารถใชไ้ดส้ะดวก รวดเร็ว และปัจจุบนั ก็จะเป็นประโยชน์
ในการบริหารและประกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งเม่ือหน่วยงานภายนอกเขา้มาประเมิน
สถานศึกษากพ็ร้อมท่ีจะนาํเสนอ ขอ้มูลสารสนเทศท่ีผูป้ระเมินตอ้งการไดง่้ายข้ึนในทุกๆ ดา้น 

 การดาํเนินงานประเมินผลของสถานศึกษาไม่ได้ส้ินสุดเพียงแค่

ทาํการประเมินตนเองเพียงคร้ังเดียวแลว้หยดุเลย แต่ตอ้งทาํตลอดเวลา ผลการประเมินท่ีจดัทาํเสร็จแลว้ 
คือเป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึงสภาพการดาํเนินงานในขณะนั้น ซ่ึงมีการตรวจใหม่ว่าการดาํเนินการ
ในช่วงต่อไป สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและแนวทางการพฒันาของสถานศึกษาอย่างไร การพฒันา
ปรับปรุงตนเองจึงตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุด 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิดของระบบการประกนัคุณภาพและแนวคิด

ตามหลกัการบริหาร โดยพิจารณาจากแนวคิดเก่ียวกบัระบบการประกนัคุณภาพท่ีประกอบดว้ย
การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพกบัหลกัการบริหารท่ีเป็นระบบครบวงจร (PDCA) ซ่ึงประกอบดว้ย
การร่วมกนัวางแผน (P) ร่วมกนัปฏิบติัตาม (D) ร่วมกนัตรวจสอบ (C) และร่วมกนัปรับปรุง (A) 
จะเห็นวา่มีความสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2543, หนา้ 10) 
 
                                                               ร่วมกนัวางแผน                                   
 

 
       
 

    ร่วมกนัปรับปรุง                ร่วมกนัปฏิบติั 
 
 
 
                                                                       ร่วมกนัตรวจสอบ 
 
ภาพ 13  หลกัการบริหาร 
 
 จากภาพ 11 การควบคุมคุณภาพ  ผลการตรวจสอบคุณภาพก็คือ

กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ ตามหลักการบริหาร โดยการควบคุมคุณภาพ  คือ 

P 

C 
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การท่ีสถานศึกษาตอ้งร่วมกนัวางแผน และดาํเนินการตามแผน เพ่ือพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ
ตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา ส่วนการตรวจสอบคุณภาพ คือ การท่ีสถานศึกษาตอ้งร่วมกนั
ตรวจสอบเพื่อพฒันาปรับปรุงคุณภาพใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา เม่ือสถานศึกษา
มีการตรวจสอบตนเองแลว้ หน่วยงานในพื้นท่ีและตน้สงักดักเ็ขา้มาช่วยติดตามและประเมินคุณภาพ
เพื่อใหก้ารช่วยเหลือในการพฒันาปรับปรุงสถานศึกษา ซ่ึงจะทาํใหส้ถานศึกษามีความอบอุ่นใจ และ
เกิดความต่ืนตวัในการพฒันาอยูเ่สมอ 
 การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นการดาํเนินกิจกรรมใดเพ่ือสร้างความมัน่ใจ

ต่อผูป้กครอง สงัคม วา่การดาํเนินงานของโรงเรียนตามพนัธกิจท่ีไดร่้วมกนักาํหนดไวน้ั้นจะใหผ้ลผลิต
ทางการศึกษาท่ีคุณภาพอนัพึงประสงคต์ามความคาดหวงัของผูป้กครอง ชุมชน และสังคม ในระบบ
การดาํเนินงานจะประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ การควบคุมคุณภาพการศึกษาไดแ้ก่ 
การกาํหนดมาตรฐาน การพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานโดยการจดัทาํแผนดาํเนินการ ขั้นตอนท่ี 2 คือ 
การตรวจสอบและการปรับปรุง ไดแ้ก่ การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายนอก และการช่วยเหลือ
ส่งเสริมสนบัสนุนโรงเรียน และขั้นตอนท่ี 3 คือการประเมินคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ การประเมิน
ตนเอง และหน่วยงานภายนอกประเมิน ซ่ึงจากกิจกรรมการดาํเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพ 
ทั้ง 3 ขั้นตอนดงักล่าวจาํเป็นตอ้งมีการนาํเอาขอ้มูลสารสนเทศมาใชเ้ป็นพื้นฐานสาํคญัในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหา หรือหาจุดพฒันา เพื่อจดัทาํแผนแม่บท/
แผนปฏิบติัการ หรือแผนงานใหด้าํเนินไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยเร่ิมตั้งแต่การกาํหนดปรัชญา
การศึกษา ธรรมนูญสถานศึกษา แผนปฏิบติังานประจาํปีเป็นตน้ และในระหว่างการดาํเนินงานของ
โรงเรียนผลจากการดาํเนินงานทาํให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพ ความสามารถและ
ศกัยภาพของโรงเรียน ท่ีจะสามารถนาํมาใชเ้พื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน รายงานหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือรับรองการประเมินจากองคก์รภายนอกซ่ึงถือเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป 
                   สรุปไดว้า่ ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน หมายถึง นาํขอ้มูล
ในการปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร ใช้ในการวางแผน การประเมินคุณภาพการศึกษา 
เพื่อเสริมจุดเด่น/พฒันาจุดดอ้ยของการปฏิบติังานและใชใ้นพฒันาการดาํเนินงานปีการศึกษาวิเคราะห์
จุดเด่น/จุดดอ้ยท่ีตอ้งปรับปรุง ทบทวนหาสาเหตุของปัญหา/แนวทางแกไ้ขโดยใหผู้ท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย
กับการจดัการศึกษาใช้ขอ้มูลสารสนเทศ เป็นประโยชน์ในการบริหารประกอบการตดัสินใจ
ในเร่ืองต่างๆ นาํผลการประเมินมาพฒันาจดัทาํเป็นขอ้มูลสารสนเทศใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์เป็นปัจจุบนั 
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 3) รายงานการประกนัคุณภาพภายใน 
 การรายงานการประกนัคุณภาพภายในหรือการจดัทาํรายงานผลการประเมินตนเอง 
รายงานประจาํปี หลงัจากท่ีสถานศึกษาไดด้าํเนินการตามแผนและไดด้าํเนินการประเมินผลภายใน
เสร็จเรียบร้อยแลว้ เพื่อให้สนองกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ท่ีมี
สาระส่วนหน่ึงในสถานศึกษาจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรับ
การประกนัคุณภาพภายนอก สถานศึกษาควรดาํเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี 
 (1) การประเมินตนเอง รวบรวมผลการดาํเนินการและผลการประเมิน ดาํเนินการ
วิเคราะห์และสงัเคราะห์จาํแนกมาตรฐานการศึกษา 
      การประเมินตนเองเป็นกลไกสาํคญัของระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีส่งเสริม
และผลกัดนัให้การดาํเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดร่วมกนัไวอ้ย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากการประเมินตนเองจะเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัสําหรับ
โรงเรียนในการวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง สาระสาํคญัของการประเมิน
ตนเอง (สาํนกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543, หนา้ 1) มีดงัน้ี 

     ก. ความหมายของการประเมินตนเอง คือกระบวนการในการบริหารจดัการศึกษา 
ท่ีใชค้วบคุมตรวจสอบคุณภาพภายในโรงเรียน โดยมุ่งให้ทุกคนไดป้ระเมินการทาํงานของตนเอง 
ในลกัษณะของการตรวจสอบท่ีผูป้ฏิบติังานเป็นผูป้ระเมินตามภารกิจตนเอง ซ่ึงจะทาํให้ไดข้อ้มูล
สารสนเทศท่ีสะทอ้นการปฏิบติังานของสถานศึกษา นาํไปสู่การปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
  ข. ประโยชน์ของการประเมินตนเองกับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลสารสนเทศ
ท่ีไดจ้ากการประเมินนั้นมีคุณค่าต่อการวางแผนปรับปรุงพฒันาโรงเรียน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหาร 
บุคลากรในโรงเรียน นกัเรียน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน (สาํนกังาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543, หนา้ 4) ประโยชน์ของการประเมินตนเองกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
มีดงัน้ี 
  ก) ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นบุคคลสาํคญัในการนาํโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา
และความสาํเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา ขอ้มูลสารสนเทศจากการประเมินตนเอง
เป็นการนาํเสนอภาพและผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาดา้นคุณภาพ การบริหาร คุณภาพ
การเรียนการสอน เป้าหมาย มาตรการ ยุทธศาสตร์ แผนงาน งาน/โครงการ ซ่ึงครอบคลุมและ
สมัพนัธ์กบัธรรมนูญสถานศึกษาท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ข) ครูผูส้อนเป็นบุคคลสาํคัญในการจัดการเรียนการสอน ให้ผูเ้รียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงเป็นเป้าหมายสําคญัในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ขอ้มูลสารสนเทศจากการประเมินตนเองดา้นคุณภาพนกัเรียนมีความสาํคญั และเป็นปัจจยัเง่ือนไข
ใหค้รูผูส้อนปรับปรุงและพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ค) ผูเ้รียนและผูป้กครองเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีโรงเรียนมุ่งหวงัเผยแพร่
ขอ้มูลสารสนเทศดา้นคุณลกัษณะและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ซ่ึงสามารถแสดงความพึงพอใจ
หรือแสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือ สนบัสนุนใหโ้รงเรียนจดัการศึกษา สนองความตอ้งการของผูเ้รียน
และผูป้กครองตลอดจนตรวจสอบการดาํเนินงานของโรงเรียนว่าสอดคลอ้งกบัธรรมนูญสถานศึกษา

มากนอ้ยเพียงใด 
 ง) กรรมการสถานศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีโรงเรียนมุ่งหวงัเผยแพร่
ขอ้มูลสารสนเทศจากการประเมินตนเองดา้นผลการดาํเนินงาน ความกา้วหนา้ของงาน กิจกรรม
ซ่ึงกรรมการสถานศึกษาเป็นตวัแทนของชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจน
ตรวจสอบการดาํเนินงานของโรงเรียน เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ในโรงเรียน 
 จ) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและชุมชนเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีโรงเรียนเผยแพร่
ขอ้มูลสารสนเทศจากการประเมินในการดาํเนินการจดัการศึกษาซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและชุมชน

ทราบจุดเด่นจุดดอ้ยของโรงเรียน สามารถกาํหนดแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนให้โรงเรียน
ปรับปรุงและพฒันาใหมี้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 การประเมินตนเองมีความสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน 
การศึกษาระบอบการประกนัคุณภาพการศึกษาและเกิดประโยชน์โดยตรงกบัผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ปัญหาการประเมินตนเอง เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้การประเมินตนเองของ
โรงเรียนไม่ประสบความสาํเร็จ (สาํนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543, หนา้ 6) 
มีดงัน้ี 
 ก. การติดตามการประเมินในปัจจุบนั การดาํเนินงานยงัประสบปัญหา
ด้านการส่งเสริม ให้ตระหนักถึงความสาํคญัและประโยชน์ท่ีได้รับจากการประเมิน ส่วนใหญ่
ยงัไม่ยอมรับผลการประเมินท่ีเป็นไปในทางลบ แมจ้ะเป็นผลท่ีค่อนขา้งตรงกบัสภาพความจริงก็ตาม  
ทาํใหก้ารประเมินผลไม่ไดรั้บการสนบัสนุนเท่าท่ีควรทั้งในดา้นการดาํเนินงาน การพฒันาบุคลากร
และการจดัสรรงบประมาณ 
 ข. ระบบการประเมินท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนใหญ่ดาํเนินการโดยหน่วยงาน
ตน้สงักดั ซ่ึงมีวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนัออกไป เช่น การประเมินผลเพื่อใหร้างวลั ประเมินเพื่อจดัอนัดบั 
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การประเมินผลแต่ละคร้ังมกัจะมีจุดอ่อนในเร่ืองของขอ้มูลที่ไดรั้บไม่ตรงกบัความจริง ทาํให ้
ผลการประเมินไม่สะทอ้นถึงปัญหาภายในโรงเรียน 
  ค. การดาํเนินงานติดตามประเมินผลท่ีผ่านมายงัขาดประสิทธิภาพ
เพราะเป็นงานหนกั ใชเ้วลาและบุคลากรจาํนวนมาก ตอ้งเกบ็ขอ้มูลจากทัว่ประเทศ ส่งมาตามลาํดบัขั้น 
มาวิเคราะห์และประเมินผล ทาํให้เกิดความล่าชา้ ผลการประเมินไม่ทนัสมยั ใชป้ระโยชน์ไม่ได้
เท่าท่ีควร 
  ง. ขาดการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความเขา้ใจและตระหนกัถึงคุณค่า
หรือประโยชน์ของการติดตามประเมิน 
  จ. เกณฑก์ารประเมินยงัมีปัญหา ไม่ตรง ไม่ชดัเจน 
  ฉ. โรงเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดการติดตามประเมินภายในหน่วยงานของตนเอง  
ทาํใหต้อ้งสูญเสียงบประมาณในการจดัการศึกษา 
  ช. โรงเรียนส่วนใหญ่มกัจะมีปัญหา เช่น เร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัตํ่า มีการสอนอยูใ่นระดบัไม่น่าพึงพอใจ เป็นสัดส่วนสูง ผูน้าํไม่มีประสิทธิภาพ 
อาคารสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ บุคลากรไม่มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นการประเมิน เป็นตน้ 
                   สรุปได้ว่า การประเมินตนเอง เป็นการใช้ข้อมูลสารสนเทศรายงาน
การประเมินตนเองในการกาํหนดเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมการประเมินตนเอง
ในการปรับปรุงและพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนนาํเสนอภาพ/ผลการดาํเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาดา้นคุณภาพคุณภาพการเรียนการสอน /เป้าหมาย /มาตรการ/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน 
ซ่ึงครอบคลุมสมัพนัธ์กบัแผนพฒันา สถานศึกษาคุณภาพนกัเรียนเป็นรายบุคคลตามมาตรฐานการศึกษา
การประเมินตนเองดา้นคุณภาพนกัเรียน และรายงานผูป้กครองดา้นคุณลกัษณะ/ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนการประเมินตนเองส่งใหผู้เ้รียน/ผูป้กครองตรวจสอบการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

       (2) การรายงานประจาํปี 
  ความสาํคญัของการจดัทาํรายงานประจาํปี (จาํรัส นองมาก, 2544, หนา้ 80 - 93) 
ตามเจตนาของกฎหมายในมาตรา 48 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อตอ้งการ
แสดงความเคล่ือนไหวโดยเฉพาะท่ีเป็นความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพในสถานศึกษา  
เป็นการเขียนรายงานการประเมินตนเองในแต่ละรอบปี เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษาและ
บุคคลภายนอกรับทราบสภาพและผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา รายงานลกัษณะน้ีจึงแตกต่าง
จากการจดัทาํเอกสารประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนหรือหนงัสืออนุสรณ์ของโรงเรียน เพราะเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์หรือหนงัสืออนุสรณ์มีขอ้มูลเก่ียวกบัผลการจดัการศึกษาค่อนขา้งนอ้ย 
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 รายงานการประเมินตนเองประจาํปีของสถานศึกษาจะตอ้งมีเน้ือหาครอบคลุม

ขอบข่ายการดาํเนินงานทุกเร่ืองหรือทุกมาตรฐานท่ีกาํหนดไวเ้ป็นเกณฑใ์นการประกนัคุณภาพของ

สถานศึกษา เพ่ือให้ผูอ่้านรายงานทราบว่า การพฒันาคุณภาพการศึกษาในแต่ละมาตรฐานบรรลุผล
มากนอ้ยแค่ไหน มีปัญหาอุปสรรคอะไร จะไดห้าช่องทางปรับปรุงพฒันาใหดี้ยิง่ๆ ข้ึนต่อไป 
 รายงานการประเมินตนเองที่ต ้องทาํเป็นประจาํก็เพื่อจะได้รับทราบ

ความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการพฒันาเป็นระยะๆ กล่าวคือ ในรอบปีหน่ึงๆ สถานศึกษาจะไดส้รุปรวม
ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานไวค้ร้ังหน่ึง และเม่ือทาํเช่นน้ีติดต่อกนัเร่ือยๆ ก็จะทาํใหเ้ห็นภาพความ
เคล่ือนไหวในแต่ละเร่ืองไดช้ดัเจน หรือกาํหนดแผนในการแกปั้ญหาทั้งในระยะส้ันและระยะยาวไดดี้
ยิง่ข้ึน 
 รายงานประจาํปีของสถานศึกษาจะตอ้งเสนอต่อตน้สังกดัท่ีเก่ียวขอ้งและ

เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
ประเมินคุณภาพภายนอก นัน่กคื็อ ผลการจดัทาํรายงานประจาํปีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้จะสนบัสนุน
ให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาไม่ว่าจะเป็นตน้สังกดั หน่วยงานการศึกษาอ่ืนหรือประชาชนผูรั้บ
การบริการจากสถานศึกษา และสถานศึกษาได้จดัทาํรายงานประเมินตนเองประจาํปีอยู่แลว้ก็
จะสะดวกในการจดัทาํสรุปรายงานและมีขอ้มูลท่ีครบถว้น เพื่อการประเมินจากองคก์รท่ีมีหน้าท่ี
รับผดิชอบในการประกนัคุณภาพภายนอก 
 ลกัษณะของรายงานโดยปกติแลว้ทางสถานศึกษาอาจไดรั้บคาํแนะนาํจาก

ตน้สงักดัเก่ียวกบักรอบหรือประเด็นท่ีควรกาํหนดในรายงาน ส่วนรายละเอียดเป็นเร่ืองท่ีสถานศึกษา
ไปจดัทาํให้เหมาะสมตามกาํลงัความสามารถและทรัพยากร รูปแบบของรายงานจึงไม่ตายตวั 
สถานศึกษาแต่ละแห่งออกแบบนาํเสนอไดต้ามตอ้งการ 
 เน่ืองจากรายงานประจาํปีของสถานศึกษาตอ้งเสนอหน่วยงานต่างๆ และ
เตรียมการเพ่ือรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก จึงควรยึดหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดลกัษณะของ
รายงานดงักล่าวต่อไปน้ี 
 ก. ลกัษณะของรายงานประจาํปี ควรจะใหส้อดคลอ้งกบัรายงานการประเมิน
ตนเองท่ีจะตอ้งจดัทาํเพ่ือการประเมินภายนอกทุกระยะ 5 ปี ตามท่ีสาํนกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษากาํหนด 
 ข. เน้ือหาสาระในรายงาน จะตอ้งเขียนในลกัษณะสรุปใหเ้ห็นความเปล่ียนแปลง
เก่ียวกับการดาํเนินกิจกรรมของสถานศึกษาในรอบปี หากมีรายละเอียดมากไม่สามารถบรรจุ
ในรายงานไดใ้หเ้ขียนอา้งอิงในรายงานท่ีสามารถศึกษารายละเอียดไดท่ี้สถานศึกษาโดยไม่ตอ้งนาํเสนอ

รายละเอียดทั้งหมดไวใ้นรายงาน 
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 ค. ความยาวของรายงานมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับงานท่ีสถานศึกษาปฏิบติั
แต่ไม่ควรเกิน 30 หนา้ กระดาษเอส่ี ถา้เป็นไปได ้
 เคา้โครงของรายงาน 
 การจดัทาํรายงานคุณภาพประจาํปี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการดงักล่าว 
การกาํหนดเคา้โครงของรายงานท่ีจะเสนอแนะสถานศึกษา จึงควรใชต้ามองคป์ระกอบของเน้ือหา
ในรายงานการประเมินตนเองสําหรับรองรับการประเมินภายนอก ท่ีสําคญังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษากาํหนด (สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 
2544, หนา้ 23) เพื่อความสะดวกแก่สถานศึกษาในการจดัทาํสรุปรายงานการประเมินตนเองในรอบ 
5 ปี เตรียมรับการประเมินภายนอกจะไดไ้ม่ตอ้งจดัทาํใหม่ใหเ้ป็นภาระกบัสถานศึกษาอีกเพราะมีขอ้มูล
ในแต่ละเร่ืองอยูแ่ลว้ เน้ือหาในรายงานการประเมินแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 1) ขอ้มูลพ้ืนฐาน 2) สภาพ
การดาํเนินงานของสถานศึกษา 3) ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา และ 4) แนวทางการพฒันา
สถานศึกษาในอนาคต (สาํนกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2544, หนา้ 146-148) ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐาน 
 เป็นสาระท่ีสถานศึกษานาํเสนอโดยสรุป เพ่ือทราบขอ้มูลท่ีจาํเป็นมีเน้ือหา
ประมาณ 1 – 2 หนา้ ส่วนรายละเอียดที่สมบูรณ์ของขอ้มูลในแต่ละเร่ืองจดัเก็บไวที้่สถานศึกษา 
เพื่อตรวจคน้หรืออา้งอิง ไม่ตอ้งนาํเสนอทั้งหมดในรายงานน้ี 
 ขอ้มูลท่ีควรระบุไวมี้ดงัน้ี 
 ก. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานศึกษา ระบุประเภท สงักดัสถานท่ีตั้งของสถานศึกษา 
 ข. ขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียน ระบุจาํนวนนกัเรียน จาํแนกตามระดบัการศึกษา
ตามระดบัชั้นเรียน ฯลฯ 
 ค. ขอ้มูลเก่ียวกบับุคลากร ระบุจาํนวนครูและบุคลากรอ่ืนๆ จาํแนกตามวุฒิ 
เพศ ประสบการณ์การทาํงาน หรือขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ง. ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากร ระบุลกัษณะ ประเภท จาํนวนของอาคารเรียน 
อาคารประกอบ หอ้งสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ งบประมาณ รายรับ รายจ่าย 
และการจดังบประมาณตามประเภทรายจ่ายท่ีสถานศึกษากาํหนด 
 จ. ขอ้มูลเก่ียวกบัชุมชน ระบุรายละเอียดของชุมชนหรือประชากรในเขตบริการ
ของสถานศึกษา จาํแนกตามรายได้ อาชีพ สภาพความเป็นอยู่ ศาสนา ประเพณี  แนวโน้ม
การเปล่ียนแปลง ฯลฯ 
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 ฉ. เกียรติยศ ช่ือเสียง/จุดเด่นของสถานศึกษา ระบุส่ิงท่ีเป็นความภาคภูมิใจ
ของสถานศึกษา อาจเก่ียวขอ้งกบัเด็ก นักเรียน หรือศิษยเ์ก่า ครูอาจารย  ์ผูบ้ริหาร หรือส่ิงท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 2 สภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษา 
 เป็นการเสนอเน้ือหา เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ายทุธศาสตร์ในการบริหารสถานศึกษา
ใหป้ระสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในประเดน็สาํคญัๆ นั้นเป็นอยา่งไร 
 ก. วิสยัทศัน์ ปรัชญา และเป้าหมายของสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ไดจ้ดัทาํไวแ้ลว้ เป็นส่วนหน่ึงของธรรมนูญสถานศึกษาหรือแผนพฒันาโรงเรียน แต่นาํเสนอ
เฉพาะในเร่ืองท่ีกาํหนด เพื่อแสดงให้เห็นภาพความสําเร็จในอนาคตและแนวทางท่ีจะดาํเนินการ
ไปสู่ความสาํเร็จตามท่ีตอ้งการในแต่ละหว้งเวลา 
 ข. แนวคิดเชิงยทุธศาสตร์/วิธีการดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายเป็นการเสนอ
กรอบความคิดในการดาํเนินงานของสถานศึกษา เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหลกั โดยใหค้วามสาํคญัต่อ
การพฒันาท่ีจะคงสภาพส่ิงท่ีสถานศึกษาทาํไดดี้อยูแ่ลว้ และปรับแกส่ิ้งท่ียงับกพร่องอยู ่เน้ือหาสาระ
ส่วนน้ีทาํให้ผูอ่้านทราบว่าสถานศึกษาให้หลกัหรือทฤษฎีอะไร ในการบริหารมีกิจกรรมท่ีสาํคญัๆ
อยา่งไรบา้ง 
 ค. ระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่า สถานศึกษา
ไดจ้ดัแบ่งสายงานในการบริหารอยา่งไร มีขอบข่ายในการบริหารอยา่งไร มีขอบข่ายของการบงัคบับญัชา
อยา่งไร มีองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุน หรือใหค้าํปรึกษาแก่ สถานศึกษาอะไรบา้ง เขา้มามีบทบาท
ในส่วนไหน แต่ล่ะหน่วยในสถานศึกษามีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ หรือมีสายการประสานการดาํเนินงาน
ในองคก์รอยา่งไร เป็นตน้  
 ง. ลกัษณะของการดาํเนินการเป็นการเสนอแนวทางในการบริหารงาน

ท่ีเป็นภารกิจของสถานศึกษาวา่จดัแบ่งเป็นแผนงานหรือกลุ่มงานอะไรบา้ง แต่ละกลุ่มมีเป้าหมายให้
ประสบผลสาํเร็จแค่ไหน วิธีดาํเนินการของสถานศึกษาเพื่อใหง้านประสบผลสาํเร็จมีขั้นตอนการปฏิบติั
อย่างไร ฯลฯ รายละเอียดท่ีนาํเสนอในส่วนน้ี โดยเฉพาะท่ีเป็นการดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
กเ็ป็นการอธิบายใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีระบุไวใ้นแนวคิดเชิงยทุธศาสตร์ตามขอ้ 2 
 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 
 เน้ือหาตอนน้ีถือว่าสาํคญัท่ีสุดเพราะจะทาํให้ผูอ้่านทราบว่าสถานศึกษา

ไดก้าํหนด งานหรือโครงการเพ่ือสนบัสนุน ใหเ้กิดผลตามมาตรฐานท่ีกาํหนดในแต่ละเร่ืองอยา่งไรบา้ง 
ผลการดาํเนินงานจริงเป็นอยา่งไร สถานศึกษาจะปรับปรุงพฒันาใหผ้ลการดาํเนินงานดียิง่ข้ึนไดอ้ยา่งไร 
สถานศึกษาจะตอ้งเสนอขอ้มูลดงักล่าวให้ครบถว้น ในแต่ละมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษานั้น
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ปฏิบติัอยู่เน่ืองจากสถานศึกษาแต่ละแห่งไดรั้บคาํแนะนาํจากหน่วยงานตน้สังกดั ในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา โดยกาํหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีแตกต่างกนั และมีจาํนวนไม่เท่ากนั ถา้สถานศึกษา
รายงานโดยยดึมาตรฐานท่ีตน้สังกดักาํหนดอาจจะไม่สอดคลอ้งมาตรฐานของชาติตามท่ีสาํนกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากาํหนดอาจจะทาํใหส้อดคลอ้งกนัเพื่อความสะดวก

ของสถานศึกษา ในโอกาสต่อไปตามท่ีกล่าวแลว้ก็ควรจดักลุ่มของมาตรฐานการศึกษา ท่ีจะรายงาน
ใหเ้ป็นไปในแนวเดียวกนั การรายงานผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบั 
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ แต่ใหร้ายงานในเร่ืองท่ีสถานศึกษาปฏิบติัอยูจ่ริง โดยจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่
ของมาตรฐานหรือเร่ืองราวท่ีรายงานตามแนวทางท่ีสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษากาํหนดเป็น 3 กลุ่มคือ  
 ก. มาตรฐานดา้นผูเ้รียน 
 ข. มาตรฐานเก่ียวกบัครู 
 ค. มาตรฐานเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 
 มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก : ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 มาตรฐาน มีหวัขอ้ท่ีตอ้งรายงานในแต่ละกลุ่มดงัน้ี  
 มาตรฐานดา้นผูเ้รียน ประกอบดว้ยเร่ืองต่อไปน้ี 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
 มาตรฐานท่ี 4 ความสามารถในการคิด มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์
และมีวิสยัทศัน์ 
 มาตรฐานท่ี 5 ความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 
 มาตรฐานท่ี 6 มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ เพ่ือพฒันาตนเอง รักการเรียนรู้
และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 มาตรฐานท่ี 9 มีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้น และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 มาตรฐานท่ี 10 มีสุขนิสยั สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 มาตรฐานท่ี 12 มีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะดนตรีและกีฬา 
 มาตรฐานเก่ียวกบัครูประกอบดว้ยเร่ืองต่อไปน้ี 
 มาตรฐานท่ี 22 สามารถจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 มาตรฐานท่ี 24 ความรู้ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบและมีจาํนวน
เพียงพอ 
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 มาตรฐานเก่ียวกบัผูบ้ริหารประกอบดว้ยเร่ืองต่อไปน้ี 
 มาตรฐานท่ี 13 การจดัองคก์ร/โครงสร้าง และการบริหารอย่างเป็นระบบ
ครบวงจรใหง้านบรรลุเป้าหมาย  
 มาตรฐานท่ี 14 การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
ในการพฒันาการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 18 สถานศึกษาจดักิจกรรม และการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั 
 มาตรฐานท่ี 20 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ มีความสามารถในการบริหารจดัการ 
 มาตรฐานท่ี 25 สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน และทอ้งถ่ิน
มีส่ือการเรียนการสอน ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 มาตรฐานอ่ืนๆ ให้ระบุส่ิงท่ีสถานศึกษาจดัดาํเนินการอยู่นอกเหนือจาก 14 
เร่ือง ท่ีกล่าวมาแลว้ เช่น เร่ืองความสะอาดสวยงามร่มร่ืนของสถานศึกษา เป็นตน้ 
 ในการเขียนรายงานผลการประเมินแต่ละมาตรฐานจากท่ีสถานศึกษาปฏิบติัอยู่

ตามความจริงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ จะตอ้งพิจารณาจากบริบทท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น 
เพราะส่ิงท่ีกาํหนดในมาตรฐานชาติเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อาจตรงกบัมาตรฐานท่ีตน้สังกดักาํหนด หรือ
อาจจะตรงกบัตวับ่งช้ีคุณภาพในมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึงท่ีตน้สังกดักาํหนดหรืออาจจะตรงกบั

แนวปฏิบตัิ หนังสือสั่งการ ฯลฯ ที่ตน้สังกัดแจง้ให้สถานศึกษาจดัทาํอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได ้
การนาํเสนอขอ้มูลจึงจะสามารถทาํให้ครอบคลุมส่ิงท่ีจาํเป็นในการประเมินจากองคก์รภายนอก

ในโอกาสต่อไป 
 รายงานการประเมินท่ีสถานศึกษาเขียนโดยเฉพาะในตอนน้ีจะตอ้งเป็นขอ้มูล 
ท่ีชดัเจนถูกตอ้งตรงตามความจริง เม่ือมีผูม้าประเมินท่ีสถานศึกษากอ่็านจากรายงานการประเมินน้ีแลว้
แสวงหาขอ้มูล หลกัฐานจากสถานศึกษาเพิ่มเติม ถา้ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่แตกต่างกบัขอ้มูลในรายงานก็ยนืยนั
การประเมินตนเอง แต่ถา้ขอ้มูลในรายงานแตกต่างจากความจริงกจ็ะตอ้งปรับแกใ้นรายงานการประเมิน
ใหต้รงตามท่ีพบเห็นวา่เป็นจริง เป็นตน้ การเขียนรายงานใหค้รอบคลุมชดัเจนถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน เพื่อปรับปรุงพฒันาคุณภาพของงานท่ีทาํอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งดี  
 สาระสําคญัท่ีระบุในรายงานผลการประเมินแต่ละมาตรฐานจะตอ้งทาํให้

ผูอ่้านเห็นภารการดาํเนินงานภายในสถานศึกษา ท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
มองเห็นส่ิงท่ีสถานศึกษาปฏิบติัไดอ้ยา่งชดัเจน การจะจดัทาํใหบ้รรลุตามเจตนาดงักล่าว สถานศึกษา
จะตอ้งคาํนึงถึงส่ิงท่ีใชเ้ป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นการพฒันาคุณภาพ หรือมิติท่ีใชใ้นการจดัอนัดบัคุณภาพ
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มาเป็นกรอบในการบรรยายในการบรรยายสภาพของแต่ละเร่ือง คือ ความตระหนัก (awareness) 
ความพยายาม (attempt) และความสาํเร็จ (achievement) ของสถานศึกษา 

 ตอนท่ี 4 แนวทางการพฒันาการศึกษาในอนาคต 
 เป็นการนําเสนอภาพการดาํเนินงานโดยสรุปเท่าท่ีผ่านมา แสดงให้เห็น

จุดอ่อนจุดแข็งของการดาํเนินงานแนวทางท่ีจะดาํเนินงานต่อไป ร่วมทั้งเง่ือนไขท่ีจะปฏิบติัให้
ประสบผลสําเร็จ ขอ้เขียนในส่วนน้ีเปรียบเสมือนความมุ่งท่ีสถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินงานต่อไป 
เป็นการสร้างศรัทธาใหก้บัผูรั้บบริการใหดี้มากข้ึน 

 ประเดน็ท่ีควรนาํมาเขียนในงานตอนน้ี มีดงัน้ี 
 ก. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานโดยสรุป เป็นการนาํเสนอผล
โดยสรุปเก่ียวกับการประเมินตามมาตรฐานท่ีเป็นจุดเน้น ว่าในแต่ละกลุ่มประสบความสาํเร็จ 
เป็นท่ีพึงพอใจในเร่ืองใดบา้ง เพื่อใหเ้ห็นเป็นภาพรวมของสถานศึกษา 
 ข. จุดแขง็และจุดอ่อนของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงาน
ท่ีผ่านมาเพ่ือวิเคราะห์และแสดงให้เห็นว่า ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัของความสาํเร็จ ความลม้เหลว หรือ
จุดแขง็จุดอ่อนของสถานศึกษามีอะไรบา้ง จาํแนกเป็นขอ้ๆ จะไดเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาแนวทาง 
การดาํเนินงานต่อไป 
 ค. แนวทางพฒันาสถานศึกษา โดยนาํขอ้มูลจากขอ้ 1 และ ขอ้ 2 มาประกอบ 
การพิจารณาว่าจะดาํเนินการอยา่งไร เพ่ือสามารถคงสภาพส่ิงท่ีน่าพึงพอใจไว ้และในขณะเดียวกนั
สามารถปรับแกส่ิ้งท่ียงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจใหก้ลายเป็นท่ีน่าพอใจได ้ขอ้มูลท่ีเสนอในส่วนน้ี ควรจะมี
เฉพาะประเด็นสาํคญัๆ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ ไม่ใช่เสนอแผนงานหรือโครงการท่ีสถานศึกษา 
ตอ้งดาํเนินการอยูต่ามปกติในแผนการพฒันาของสถานศึกษา 
 ง. ความตอ้งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นเง่ือนไข
ท่ีสถานศึกษาตอ้งการ ขอรับการสนบัสนุน เพื่อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ เช่น ความช่วยเหลือ 
ดา้นทรัพยากรที่เก่ียวกบัคน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข ระเบียบกฎหมาย 
แนวปฏิบตัิที่ทาํไดค้ล่องแคล่วยิ่งข้ึน ดา้นคาํแนะนาํให้ความรู้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ เป็นตน้ 
เพื่อใหส้ถานศึกษาสามารถบริหาร หรือดาํเนินกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน แต่ส่ิงท่ีสถานศึกษา
ระบุเพื่อขอความช่วยเหลือดงักล่าว ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีไม่สุดวิสยัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพอท่ีจะตอบสนองได้
ตามสมควร 
 การใชผ้ลจากรายงาน 
 การรายงานประจาํปีของสถานศึกษา ควรจะใชใ้หเ้ป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุง
พฒันางาน อยูใ่นลกัษณะไหน เร่ืองใดท่ีทาํสาํเร็จ เร่ืองใดท่ียงัทาํไม่สาํเร็จ เร่ืองใดท่ียงัทาํไม่สาํเร็จ
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มีปัญหา อุปสรรคอะไร ควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร งานส่วนน้ีเป็นเร่ืองของการศึกษาวิจยั (research) 
การนาํเสนอผลจากรายงานมาปรับปรุงการปฏิบติังานของสถานศึกษาเอง หรือใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ให้การสนบัสนุนเพื่อปรับปรุงแกไ้ข เป็นเร่ืองของการพฒันา (development) การบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตอ้งอาศยัทั้งการวิจยั และพฒันา (research and development หรือ R&D) เก่ียวกบั
การปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน 
 รายงานประจาํปีของสถานศึกษาท่ีกฎหมายกาํหนด ใหเ้สนอหน่วยงานตน้สังกดั 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน กเ็พ่ือหวงัใหเ้กิดผลในการพฒันา กล่าวคือตน้สังกดั
จะได้ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรตามความตอ้งการของสถานศึกษา แมไ้ม่ได้ครบทุกเร่ือง
ก็อาจเป็นบางเร่ือง ท่ีพอจะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะไดรั้บทราบขอ้มูล ช่วยประสานงานหรือ
สนบัสนุนในบางเร่ือง ไดต้ามภารกิจของหน่วยงานนั้น โดยเฉพาะผูท่ี้รับบริการจากสถานศึกษา 
ก็อาจช่วยเหลือส่ิงท่ีสถานศึกษาขอร้องได  ้ตามกาํลงัในการขอความช่วยเหลือจากองคก์รอ่ืนๆ 
เพ่ือประโยชน์ต่อการพฒันาสถานศึกษาไดอี้กดว้ย หรือแมก้ระทัง่การให้คอยเป็นหูเป็นตา ติดตาม
การปรับปรุง พฒันาของสถานศึกษา ใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุในรายงาน กถื็อวา่เป็นประโยชน์เช่นกนั 
 การจัดทาํรายงานประจาํปีของสถานศึกษาถ้าพิจารณาในกระบวนการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาแลว้ จะเห็นไดว้่า เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งข้ึน
ขอ้มูลจากรายงานเป็นพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงพฒันา ไดถู้กตอ้งตรงตามความตอ้งการ การดาํเนินงาน
ของสถานศึกษาในขั้นตอนน้ี จึงเป็นการดาํเนินการเพื่อมุ่งพฒันา คุณภาพของสถานศึกษามากกว่า 
ท่ีมุ่งปฏิบติัเพื่อใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ผลท่ีสถานศึกษามีการดาํเนินการ เร่ืองน้ีถูกตอ้งตามกฎหมาย
จึงเป็นผลพลอยได้จากการดาํเนินการของสถานศึกษาท่ีทาํให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงพฒันา

อยา่งต่อเน่ือง 
 การรายงานผลการดาํเนินการประกันคุณภาพภายใน เม่ือสถานศึกษา
ไดด้าํเนินการตามแผน และมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบร้อยแลว้ ในช่วงปลายปีการศึกษา
จะตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง หรือรายงานประจาํปีเพื่อเผยแพร่ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม
ไดรั้บทราบไดแ้ก่ บุคลากรภายในสถานศึกษา ผูป้กครองหรือชุมชนหน่วยงานตน้สงักดัและผูป้ระเมิน
ภายนอก การรายงานผลการประเมินและเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการส่ือสาร ควรมี 2 แบบข้ึนอยู่กบั
กลุ่มผูรั้บขอ้มูล แบบแรกเป็นการรายงานท่ีมีรายละเอียดครบถว้น เนน้ในเชิงวิชาการเพื่อใชส้าํหรับ
รายงานหน่วยงานตน้สงักดัและผูป้ระเมินภายนอก ส่วนแบบท่ีสองเป็นการรายงานสรุปเพื่อเผยแพร่
ใหก้บักลุ่มผูป้กครองและชุมชน โดยนาํเสนอในลกัษณะบรรยาย ใชภ้าษาง่ายและมีความยาวไม่มาก 
ซ่ึงจะทาํใหผู้ป้กครองรับรู้ขอ้มูลของสถานศึกษาไดม้ากข้ึน 
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 รายงานการประเมินตนเอง (salf-study report : SSR)หรือรายงานประจาํปี
ของสถานศึกษามีเน้ือหาสาระสําคญัๆ ท่ีนาํเสนอในรายงาน ควรมีหัวขอ้ดงัภาพดงัน้ี (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2544, หนา้ 15)  
 

 
 
 

ขอ้มูลทัว่ไป 
 

 

- ประวติัและความเป็นมาของสถานศึกษา 
- สถานท่ีตั้ง สงักดั หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน 
- โครงสร้างการบริหารและบุคลากร 
- ขอ้มูลนกัเรียน 
- งบประมาณ 
- ขอ้มูลสภาพชุมชน 

 
 

วิสยัทศัน ์

- วิสยัทศัน์ 
- เป้าหมาย 
- มาตรฐาน 
- แผนงานการดาํเนินงาน 

 
ผลการประเมิน 

- ผลการประเมินตามตวับ่งช้ีของมาตรฐาน 
- จุดเด่น จุดดอ้ย ผลแนวทางแกไ้ข 

 
สรุปผลการประเมิน 

 

- ผลการประเมินดา้นปัจจยั กระบวนการและผลผลิตท่ีเนน้ 
- จุดเด่น (เง่ือนไขของความสาํเร็จ) 
- จุดดอ้ย (สาเหตุและแนวทางการปรับปรุง 

 
ภาคผนวก 

- กรอบแนวคิดหลกั 
- เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 

ภาพ 14  สาระสาํคญัของรายงานการประเมินตนเอง หรือรายงานคุณภาพประจาํปี 
 
 จากภาพ 12 สาระสาํคญัของรายงานประจาํปี เน้ือหาสาระท่ีนาํเสนอในรายงาน 
(สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2544, หนา้ 15) ควรมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ก. ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของสถานศึกษา เช่น ประวติัและความเป็นมาของ
สถานศึกษา สถานท่ีตั้ง สงักดั รูปแบบ/หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน โครงสร้างการบริหารขอ้มูล 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากร ขอ้มูลนกัเรียน งบประมาณ ขอ้มูลสภาพชุมชน อาชีพ และรายได้
ของประชากร ผูป้กครอง สภาพเศรษฐกิจ 
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 ข. วิสยัทศัน์ เป้าหมาย มาตรฐาน และแผนงานของสถานศึกษา 
 ค. ผลการประเมินตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี โดยแต่ละตวับ่งช้ีควรรายงาน
เก่ียวกบัเป้าหมายการดาํเนินงานให้บรรลุตมเป้าหมาย และผลการดาํเนินงานอาจนาํเสนอขอ้มูล/
หลกัฐานสนับสนุนผลการดาํเนินงานนั้นๆ ดว้ยก็ได ้นอกจากน้ีในแต่ละมาตรฐานควรนาํเสนอ
จุดเด่น จุดดอ้ยท่ีตอ้งการปรับปรุงแกไ้ข 
 ง. สรุปผลการประเมินของมาตรฐานแต่ละดา้น คือ ดา้นผูเ้รียน ดา้นกระบวนการ
และปัจจยั โดยในแต่ละดา้นควรบอกจุดเด่น เงื่อนไขความสําเร็จ จุดดอ้ย สาเหตุและแนวทาง 
การปรับปรุงดว้ย 
 จ. ภาคผนวก อาจมีรายงานเก่ียวกบัวิธีการ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผล
เกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 คณะผูจ้ดัทาํรายงานการประกนัคุณภาพภายใน ควรเป็นแกนนาํหรือผูท่ี้มีความรู้
เก่ียวกบัวิธีการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพอสมควร ซ่ึงจะทาํให้สามารถสรุปผลการประเมิน
ไดถู้กตอ้ง การจดัทาํรายงานควรดาํเนินการในส่วนท่ีสามารถทาํไปไดเ้ร่ือยๆ ก่อนส้ินปีการศึกษา 
ไม่จาํเป็นตอ้งรอให้ถึงส้ินปีการศึกษา เพราะจะทาํให้รายงานไม่ทนักาํหนดเวลาที่จะตอ้งส่ง
หน่วยงานตน้สังกดัและเผยแพร่ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ, 2544, หนา้ 148) 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
ภาพ 15  ตวัอยา่งแบบรายงานผลการประเมินตนเอง 

ตวัอยา่ง  แบบรายงานผลการประเมินตนเอง 
    แบบรายงานผลการประเมินตนเอง 
               ปีการศึกษา................... 
 

    โรงเรียน............................................... 

    ท่ีตั้ง................................................ 

    จงัหวดั........................................... 

    สงักดั.................................................... 

1. ขอ้มูลพื้นฐาน 

โรงเรียน....................................................ตั้งอยูท่ี่...................................................ถนน.................................... 

ตาํบล............................................อาํเภอ............................................จงัหวดั...................................................... 

(โทรศพัท.์........................................) สงักดั........................................................................................................ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ช่ือ..........................................................นามสกลุ...........................................................
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2.5 การสนทนากลุ่ม   
   
 การสนทนากลุ่ม (Focus group) 
     สรุปไดว้่า รายงานประจาํปีเป็นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีของสถานศึกษา
ท่ีระบุความสาํเร็จตามเป้าหมายในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา รายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี
ต่อตน้สังกัด/ สาธารณชนเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้จะสนับสนุน เป็นการพฒันาคุณภาพการศึกษา

ผูรั้บบริการจากสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการให้ขอ้เสนอแนะการจดัทาํ ประเมินตนเองประจาํปี
นาํเสนอรูปแบบรายงานให้อ่านเขา้ใจง่ายจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง เพื่อขอรับการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ. ไดรั้บคาํแนะนาํจากตน้สังกดัเก่ียวกบักรอบท่ีควรกาํหนดไวใ้นรายงานประจาํปี
สอดคลอ้งกบัการประเมินตนเองของผูบ้ริหาร/ครู/นกัเรียนจดัทาํรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ประจาํปี ส่งให้สํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอกการพฒันา
คุณภาพการศึกษาจาํแนกเป็นรายมาตรฐาน และตวับ่งช้ี 
               ความหมายของการสนทนากลุ่ม 
                ชอบ เขม็กลดั และโกวิทย ์ พวงงาม (2547, หนา้ 65) และนรินทร์ชยั พฒันพงศา (2547, 
หน้า 244) กล่าวว่าการสนทนากลุ่ม (focus group) หมายถึง กิจกรรมความเห็นของกลุ่ม
เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดีของการพฒันาทอ้งถ่ินชุมชน เป็นการอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นของขอ้มูลเพื่อหาขอ้สรุปนาํไปสู่การวางแผนท่ีดี การอภิปรายดงักล่าวตอ้งมีความเท่ียงตรง
ความเห็นของกลุ่ม หรือกระบวนการสนทนากลุ่ม เป็นการพดูคุยแบบธรรมชาติ คนท่ีมีบทบาทสาํคญั 
คือ พิธีกรหรือผูน้าํกลุ่ม (moderator) ในการพดูคุยแบบความเห็นของกลุ่มน้ี ตอ้งมีการกาํหนดกลุ่มคน
ท่ีจะพดูคุย เวลา สถานท่ี หวัขอ้ท่ีจะพดูคุย และบรรยากาศในการพดูคุย 
                เพ็ญพกัตร์ อุทิศ (2547) กล่าวว่า การสนทนากลุ่ม (focus group) เป็นเทคนิคการวิจยั
เชิงคุณภาพวิธีหน่ึง ซ่ึงการใช้สนทนากลุ่มสมาชิกท่ีมีลกัษณะเหมือนกัน ประมาณ 6-12 คน 
โดยมีผูด้าํเนินการสนทนา เป็นผูส้ร้างบรรยากาศของความเป็นกนัเองในกลุ่มจุดประเด็นคาํถาม 
(ซ่ึงนกัวิจยัอยากหาคาํตอบจากกลุ่ม) และคอยกระตุน้ใหส้มาชิกในกลุ่มผูร่้วมสนทนาไดมี้การพดูคุย 
ซกัถาม และไดโ้ตต้อบกนัอยา่งกวา้งขวางและเป็นธรรมชาติ โดยทัว่ไปอาจใชเ้วลาสนทนานานประมาณ 
45 นาที ถึงหน่ึงชัว่โมงคร่ึง 
                สรุปไดว้า่ การสนทนากลุ่ม เป็นเทคนิคการวิจยัเชิงคุณภาพวิธีหน่ึง โดยการใชก้ารอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นของขอ้มูลเพื่อหาขอ้สรุปนาํไปสู่การวางแผนท่ีดี การอภิปรายดงักล่าว
ตอ้งมีความเท่ียงตรง ความเห็นของกลุ่ม หรือกระบวนการสนทนากลุ่ม เป็นการพดูคุยแบบธรรมชาติ
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คนท่ีมีบทบาทสาํคญัคือ พิธีกรหรือผูน้าํกลุ่ม (moderator) ในการพูดคุยแบบความเห็นของกลุ่มน้ี
ตอ้งมีการกาํหนดกลุ่มคนท่ีจะพดูคุย เวลา สถานท่ี หวัขอ้ท่ีจะพดูคุย และบรรยากาศในการพดูคุย 
                2.5.1  วิธีการสนทนากลุ่ม 
 การสนทนากลุ่มท่ีรู้จกักนัแพร่หลายแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 
 1) การสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (focus group interviews) มีลักษณะคลา้ย

การสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีตอ้งมีการซกัถามเจาะจงเฉพาะเร่ือง 
 2) การสนทนากลุ่มตามธรรมชาติ (group discussion) เป็นการสนทนากลุ่มท่ีเกิดข้ึน
ไดโ้ดยทัว่ๆ ไป ในการทาํงานภาคสนาม เช่น สนทนาใตต้น้ไม ้หรือสภากาแฟ เป็นการสนทนาท่ี
ไม่มีโครงสร้างทั้งในแง่ประเดน็การสนทนาและผูเ้ขา้ร่วมสนทนา 
                2.5.2  การจดัสนทนากลุ่ม 
                การจดัสนทนากลุ่ม เป็นการนาํการสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง และการสนทนากลุ่ม
ตามธรรมชาติมาใชร่้วมกนั เป็นการสนทนาเป็นกลุ่ม (group dynamics) เขา้มาช่วยในการกระตุน้
ใหมี้การเคล่ือนไหวในกลุ่มในกลุ่มผูส้นทนา เพื่อใหห้นัมาสนใจในเร่ืองเดียวกนั และแสดงความคิดเห็น
ร่วมกนัผูว้ิจยัจะสงัเกตพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม (บนัทึกเทป/จดบนัทึก) เพื่อการวิเคราะห์ต่อไป 
               2.5.3  การสนทนากลุ่มมกัใชเ้พื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายต่อไปน้ี 
                        1) ใชห้าขอ้มูลเพื่อการสร้างสมมติฐานใหม่ๆ 
                        2) ใชส้าํรวจความคิดเห็น ทศันคติ และคุณลกัษณะต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย 
                        3) ทดสอบแนวความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีเกิดข้ึนใหม่ในชุมชน 
                        4) ประเมินโครงการ หรือบริการดา้นธุรกิจ 
                        5) เป็นแนวทางในการกาํหนดคาํถามในการสร้างแบบสอบถาม 
                        6) ค้นหาคาํตอบท่ีย ังคลุมเครือ/ไม่แน่ชัด  เพื่อช่วยทาํให้งานวิจัยเชิงสาํรวจ
มีความสมบูรณ์ข้ึน 
                ชอบ เขม็กลดั และโกวิทย ์พวงงาม (2547, หนา้ 65) และนรินทร์ชยั พฒันพงศา (2547, 
หนา้ 244) ไดเ้สนอวตัถุประสงคข์องการสนทนากลุ่ม มีดงัน้ี 
                        1) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเน้ือหาสาระท่ีเป็นประเดน็เฉพาะดา้น 
                        2) เพื่อให้ผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นนั้นๆ แสดงความคิดเห็นให้ขอ้มูล
รายละเอียด 
                        3) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงคุณภาพ 
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                องคป์ระกอบของความเห็นของกลุ่ม ไดแ้ก่ บุคคลท่ีร่วมสนทนากลุ่มไม่ตํ่ากว่า 6-12 คน 
พิธีกรตอ้งรู้พื้นท่ีนั้นแลพ้อสมควร และรู้ขอบเขตของชุมชน จึงเลือกกิจกรรมใชค้วามเห็นของกลุ่ม
และในการสนทนาแต่ละคร้ังจะใชร้ะยะเวลาตามความเหมาะสมแต่ละสถานการณ์ 
                บทบาทของบุคคลท่ีเขา้ร่วมสนทนากลุ่มมีดงัน้ี 
                        1) พิธีกร (moderator /facilitator) ทาํหนา้ท่ีเป็นผูจุ้ดประเด็นหรือชกัจูงให้ผูเ้ขา้ร่วม
สนทนาแสดงความคิดเห็นตามประเด็นคาํถามท่ีไดม้าจากวตัถุประสงคข์องปัญหาการวิจยัและ

ตอ้งควบคุมการสนทนาใหอ้ยูใ่นประเด็นและการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในการสร้าง

คาํถามใหม่ 
                        2) บุคคลเป้าหมายของการสนทนา (discussion) ทาํหน้าท่ีในการพูดคุยแสดง
ความคิดเห็นในประเดน็ขอ้คาํถามต่างๆ  
                        3) ผูจ้ดบนัทึกการสนทนา (note taker) ทาํหน้าท่ีจดระหว่างการสนทนากลุ่ม 
หา้มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
                        4) ผูช่้วย (assistants) ทาํหนา้ท่ีควบคุมเทปอาํนวยความสะดวกและดูแลแกปั้ญหาอ่ืน  ๆ
(ชอบ เขม็กลดั และโกวิทย ์พวงงาม, 2547, หนา้ 63 และนรินทร์ชยั พฒันพงศา, 2547, หนา้ 244) 
                 2.5.4  องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการจดัสนทนากลุ่ม (components of conducting focus 
group session)  
                        1) บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง (personnel) 
                        2) ผูด้าํเนินการสนทนา (moderator /facilitator) 
                        3) ผูจ้ดบนัทึกการสนทนา (note taker) 
                        4) ผูช่้วยทัว่ไป (assistants caretaker) 
                        5) แนวทางในการสนทนากลุ่ม (group discussion guide) 
                        6) อุปกรณ์สนาม (field instruments) 
                        7) แบบฟอร์มคดัเลือกกลุ่มร่วมสนทนา (screening form) 
                        8) ส่งเสริมสร้างบรรยากาศ (refreshments V & snack) 
                        9) ของสมนาคุณแก่ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา (remuneration) 
                       10) สถานท่ีและระยะเวลา (location and time) 
                 2.5.5  คุณลกัษณะและบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
                คุณลกัษณะของผูด้าํเนินการสนทนา (characteristics of moderator /facilitator) 
                ผูด้าํเนินการสนทนา ถือเป็นบุคคลสําคญัท่ีทาํให้การสนทนาบรรลุเป้าหมาย จึงตอ้งมี
คุณลกัษณะ ดงัน้ี (เพญ็พกัตร์ อุทิศ, 2547) 
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                        1) รู้ถึงความตอ้งการ หรือเป้าหมายของโครงการเป็นอยา่งดี 
                        2) มีบุคลิกภาพดี 
                        3) มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี สุภาพ อ่อนโยน มีอารมณ์ขนั 
                        4) สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
                        5) สามารถพดู หรือใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารไดดี้ 
                 2.5.6  บทบาทหนา้ท่ีของผูด้าํเนินการสนทนา 
              เพญ็พกัตร์  อุทิศ (2547) ไดเ้สนอบทบาทหนา้ท่ีของผูด้าํเนินการสนทนา ไวด้งัน้ี 
                        1) สร้างบรรยากาศอยา่งเป็นกนัเอง 
                        2) ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการจดัสนทนา กลุ่ม 
                        3) ขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและยนิยอมใหมี้การบนัทึกขอ้มูล 
                        4) ควบคุมประเดน็ และจงัหวะของการสนทนา และเวลา 
                        5) ทาํตวัเสมือนผูเ้รียนรู้ (เป็นผูฟั้งท่ีดี ไม่แสดงความคิดตน) 
                        6) ยดืหยุน่ เปิดใจ อดทนต่อการรบกวน/ไม่ร่วมมือ 
                        7) ระมดัระวงันํ้าเสียง และท่าที 
                        8) สงัเกตพฤติกรรมของผูร่้วมสนทนา 
                        9) ใหผู้ส้นทนาไดแ้สดงความคิดอยา่งเสรี 
                 2.5.7  บทบาทหนา้ท่ีของผูจ้ดบนัทึกการสนทนา 
                        1) วาดแผนผงัการนัง่ของผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนพร้อมมีหมายเลขและช่ือกาํกบัไว้
เพื่อประโยชน์ในการจดบนัทึกและสงัเกตพฤติกรรม 
                        2) จดบนัทึกสนทนา โดยการสังเกต และตั้งใจฟัง พร้อมบนัทึกตามความเป็นจริง 
(ถอ้ยคาํ ปฏิกิริยา) 
                        3) ถอดเทปการสนทนาดว้ยตวัเอง 
                 2.5.8  บทบาทหนา้ท่ีของผูช่้วยทัว่ไป 
                        1) จดัเตรียมอุปกรณ์สนามใหพ้ร้อม 
                        2) จดัสถานท่ีและความพร้อมในการสนทนากลุ่ม 
                        3) ควบคุมเคร่ืองบนัทึกเสียง และเปล่ียนเทปขณะท่ีทาํการสนทนา 
                        4) อาํนวยความสะดวกแก่ผูด้าํเนินการสนทนา และผูจ้ดบนัทึก 
                        5) ดูแลบริการเคร่ืองด่ืมและของขบเค้ียวแก่ผูร่้วมสนทนา 
                        6) อาํนวยความสะดวกทัว่ๆ ไป 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

71 
 

                 2.5.9  แนวทางในการสนทนากลุ่ม (group discussion guide) 
                        1) เป็นแนวคาํถามท่ีใช้ในการดาํเนินการสนทนากลุ่มซ่ึงต้องสอดคล้องกบั
วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
                        2) ควรมีประมาณ 6-10 คาํถาม 
                        3) เป็นคาํถามปลายเปิด เช่น “คุณคิดอย่างไรเก่ียงกบัเร่ืองจิตวิญญาณ” “คุณรู้สึก
อยา่งไรเก่ียวกบัการเขา้ร่วมสนทนา” “คุณไดข้อ้มูลเก่ียวกบั......มาอยา่งไร” 
                 2.5.10 อุปกรณ์สนาม (Field Instruments) 
                         1) เคร่ืองบนัทึกเสียง และอุปกรณ์ ควรมีสาํรองเพ่ือป้องกนัการผดิพลาด 
                         2) สมุดบนัทึก และดินสอ 
                 2.5.11 การเตรียมตวัการจดัสนทนากลุ่ม  
                         1) คดัเลือกกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมสนทนา 
                         2) ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการศึกษาแก่กลุ่ม 
                         3) นดัหมายวนั เวลา สถานท่ี 
                         4) แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบของทีมวิจยั 
                         5) กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวคาํถามร่วมกนั 
                         6) แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และเตรียมตวัใหพ้ร้อม 
                         7) เลือกและจดัเตรียมสถานท่ีสาํหรับการสนทนากลุ่ม 
                 2.5.12 ขั้นตอนในการสนทนากลุ่ม 
                การเร่ิมดาํเนินการสนทนา ผูด้าํเนินการแนะนาํตวั ช้ีแจงวตัถุประสงคใ์หส้มาชิกกลุ่มและ
นาํตวัอธิบายใหเ้ห็นความสาํคญัของกลุ่ม กฎกติกา มารยาท เร่ิมการสนทนา โดยพดูคุยเร่ืองทัว่ๆ ไป 
เพื่อสร้างความสมัพนัธภาพและบรรยากาศท่ีดี ดาํเนินการสนทนา ส้ินสุดการสนทนา 
                 2.5.13 ขอ้ดี และขอ้จาํกดัของการสนทนากลุ่ม 
                         ขอ้ดี 
                         1) ลดความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งในประเดน็ท่ีพดูคุย 
                         2) สมาชิกมีความเท่าเทียมกนั 
                         3) เกิดการแสดงความคิดเห็น ถกเถียง สาระร่วมกนั 
                         4) บรรยากาศของกลุ่มกระตุน้ใหมี้การใหข้อ้มูลท่ีกวา้งขวาง 
                         ขอ้จาํกดั 
                         1) ระวงัการผกูขาดการสนทนา 
                         2) ไม่กลา้เปิดเผยขอ้มูลบางลกัษณะ (เร่ืองส่วนตวั) 
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2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 2.6.1 งานวจัิยในประเทศ 
 วนัชยั ศิริชนะ (2537, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา สาํหรับสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย และ
ประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของทุกประเทศท่ีศึกษา ไดเ้นน้ถึง
หลกัการในเร่ืองความเป็นอิสระ (autonomy) ควบคู่ไปกบัความพร้อมท่ีจะรับการตรวจสอบจาก
ภายนอก (accountability) ของสถาบนัอุดมศึกษาของแต่ละประเทศมีกลไกการดาํเนินงานและ
วิธีการในรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัออกไปตามประสบการณ์และจารีตนิยมของตน 
 บุญส่ง เอ็งสุโสภณ (2541, บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาความพร้อมและปัญหาในการนาํ

โรงเรียนเขา้สู่การประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดั
นครสวรรค ์พบวา่ โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดันครสวรรค ์มีการเตรียมการ
เพื่อนาํโรงเรียนเขา้สู่การประกนัคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 71.88 
ความพร้อมดา้นปัจจยัในการนาํโรงเรียนเขา้สู่การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง ความพร้อม
ดา้นกระบวนการในการนาํโรงเรียนเขา้สู่การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการบริหารงานธุรการและดา้นการบริหารงานปกครอง อยูใ่น
ระดบัมาก ส่วนดา้นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัญหาดา้นปัจจยัในการนาํโรงเรียนเขา้สู่การประกนั
คุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาปัญหาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้น
มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัญหาดา้นกระบวนการในการนาํโรงเรียนเขา้สู่การประกนัคุณภาพ
การศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ยกเวน้ดา้นการบริหารงานธุรการอยู่ในระดบัน้อย ความพร้อมดา้นปัจจยัและดา้นกระบวนการ
ในการนาํโรงเรียนเขา้สู่การประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั แตกต่างกนั
อย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ ปัญหาด้านปัจจยัและด้านกระบวนการในการนาํโรงเรียนเขา้สู่

การประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 โอภาส คงทน (2541, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพร้อมเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อาํเภอสรรพยา จงัหวดั
ชัยนาท พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาพรวมทุกดา้นมีระดบัปานกลาง 
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 สยาม สุ่มงาม (2541, หน้า 213) ไดศึ้กษากระบวนการดาํเนินงาน ปัญหาและแนวทาง 
การแกปั้ญหาการประกนัคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนนาํร่อง สาํนกังานการประถมศึกษา
จังหวดัอุทยัธานี พบว่า สภาพปัญหาจากการดาํเนินงาน คือด้านการจัดทาํธรรมนูญโรงเรียน 
คณะกรรมการโรงเรียน ผูป้กครองและชุมชน มีส่วนร่วมเพียงบางส่วน ยงัไม่เห็นความสาํคญัของ
การมีส่วนร่วมทางการศึกษา การจดัการศึกษาปล่อยเป็นหนา้ท่ีของโรงเรียน ไม่กลา้แสดงความคิดเห็น
ให้ขอ้เสนอแนะกบัโรงเรียนเน่ืองจากเกรงใจ ระดบัการศึกษาตํ่า ดา้นปัญหาท่ีเกิดจากโรงเรียน 
ครูอาจารย ์มีภาระงานท่ีรับผดิชอบหลายอยา่ง นอกจากน้ียงัมีปัญหาดา้นการขาดงบประมาณสนบัสนุน 
และยงัไดเ้สนอแนะใหส้าํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัควรมีการประเมินสถานการณ์ สภาพปัญหา
และความต้องการในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของจังหวดั  ก่อนดาํเนินการเข้าสู่ระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อทราบถึงสภาพปัญหาและความตอ้งการจาํเป็น และนาํมาเป็น
แนวทางในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 วาสนา แสงงาม (2542, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษารูปแบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัปัตตานี ผลการวิจยัพบวา่ 
 1) ผลจากการศึกษาเอกสาร มีดงัน้ี 
 (1) สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน และกรมสามญัการศึกษา ไดด้าํเนินการโดยมีแนวทางการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษานาํไปเป็นกรอบการจัดทาํแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่แตกต่างกัน

ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระจายอาํนาจการดาํเนินงานให้สาํนกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดั สาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอ และสถานศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาเอกชน กาํหนดใหส้ถานศึกษาดาํเนินงานตามแนวทางของกรมตน้สงักดั ส่วนกรมสามญัศึกษา
จะกระจายอาํนาจการดาํเนินงานใหเ้ขตพ้ืนท่ีท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 (2) สถานศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และสังกดั
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

จากกรมตน้สังกดั ส่วนสถานศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษา จะไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษาจากองคก์ารภายนอก ซ่ึงยงัไม่ระบุชดัเจนวา่เป็นหน่วยงานใด 
 2) แนวโน้มรูปแบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดัปัตตานี จะประกอบดว้ยแนวทางในการดาํเนินงาน 
3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพทางการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยมีแนวทางในการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 
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 (1) สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตอ้งกาํหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยกลุ่มบุคคลท่ีสถานศึกษาแต่งตั้งข้ึน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูแ้ทนจากชุมชน/ทอ้งถ่ิน มาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนดข้ึนตอ้งมี
ความสอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
ความตอ้งการของชุมชน/ทอ้งถ่ิน และสามารถนาํมาเป็นกรอบในการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
หรือธรรมนูญโรงเรียน ระบบการบริหารจดัการของสถานศึกษาเพ่ือนาํมาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนด
ลงสู่การปฏิบติั มี 2 รูปแบบ คือ 1. ยดึมาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนดข้ึนเป็นหลกั 2. ยดึภาระงานของ
สถานศึกษาเป็นหลกั 
 (2) สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีการตรวจสอบคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 2 รูปแบบคือ 1. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยบุคลากรภายในสถานศึกษา
ซ่ึงเป็นการประเมินตนเอง 2. การตรวจสอบโดยบุคลากรจากเขตพื้นท่ีการศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษา สถานศึกษารายงานผลการดาํเนินงานสู่สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภาคเรียนละ 
1 คร้ัง  
 (3) สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไดรั้บการประเมินคุณภาพภายใน
ปีละ 1 คร้ัง กลุ่มผูป้ระเมินประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนจากเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูแ้ทน
จากกรรมการสถานศึกษา และผูแ้ทนจากชุมชนภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาจะตอ้งนาํ
ผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่น จุดดอ้ย และปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 สุพฒัน์ พรมวงั (2542, หนา้ 156) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการดาํเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสาํนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูวิชาการ พบวา่ สภาพและปัญหาการดาํเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสกลนคร โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า ขนาดของโรงเรียนและตาํแหน่งของผูป้ฏิบติัการดาํเนินงาน
ประกนัคุณภาพ โดยรวมไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ปัญหาการดาํเนินงานไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน มีเพียง 1 ด้านท่ีผูบ้ริหารและครูวิชาการมีปัญหาการดาํเนินการท่ีแตกต่างกัน คือ 
การควบคุมคุณภาพการศึกษาในการพฒันาเขา้สู่มาตรฐาน 
 เกียรติศกัด์ิ ทบัจนัทร์ (2543, หนา้ 121) ไดศึ้กษาการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดักาํแพงเพชร พบว่า โดยเฉล่ีย
มีปัญหาการดาํเนินงานประกนัคุณภาพสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย ผลการเปรียบเทียบการดาํเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดั
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กาํแพงเพชร จาํแนกตามขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของผูบ้ริหาร โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั 
 เมชวิน พุ่มมาลี (2543, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบั
ความพร้อมเพื่อการประกนัคุณภาพและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

ประเภทนอกระบบโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ 
 1) ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบโรงเรียนท่ีเปิดสอนหลกัสูตร
วิชาชีพระยะสั้น มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมเพ่ือการประกนัคุณภาพและรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจากปัจจยัทั้ง 7 ดา้น แต่ละดา้นโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัพร้อมมาก โดยเรียงลาํดบัจาก
มากไปนอ้ยไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ดา้นกิจกรรมนกัเรียน/
นักศึกษา ด้านปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน ด้านผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ด้านทรัพยากร
เพื่อการเรียนการสอนและดา้นการจดัการการบริหาร ตามลาํดบั 
 2) เปรียบเทียบความเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีมีต่อความพร้อมเพ่ือการประกนัคุณภาพ
และรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ 
การเรียนการสอน ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัเร่ืองทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ปัจจยัดา้นการจดัการ 
การบริหาร ปัจจยัดา้นกิจการนกัเรียน/นกัศึกษา และดา้นผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนมีความแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัท่ีระดบัสถิติ .05 
 สมกลู ถาวรกิจ (2543, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาคน้ควา้เร่ืองรูปแบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของคณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฎั พบว่าการศึกษาองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาของ
คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฎั มี 4 องคป์ระกอบหลกั คือ การบริหารและการจดัการเรียนการสอน
อาจารยแ์ละบุคลากร นกัศึกษาและบณัฑิต มีองคป์ระกอบย่อย 38 องคป์ระกอบ ผูบ้ริหารและ

อาจารยเ์ห็นว่ามีความเหมาะสมในระดบัมาก และตวับ่งช้ีคุณภาพ 112 ตวับ่งช้ี มีความเหมาะสม
ระดบัปานกลางและมาก และพบวา่รูปแบบการประกนัคุณภาพประกอบดว้ยหลกัการประกนัคุณภาพ 
ระบบและกลไกการบริหารการประกนัคุณภาพวิธีดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีกาํหนดไว้

ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด สามารถนาํไปใชไ้ดดี้มาก 
 ยวุลกัษณ์ ทองเกิด (2546, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการดาํเนินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา
เขตการศึกษา 6 เฉพาะในส่วนของการควบคุมคุณภาพการศึกษา ใน 3 ดา้น คือ การเตรียมการ 
การวางแผนคุณภาพ และการบริหารคุณภาพ ผลการวิจยัพบวา่ 
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 1) การดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกรมสามัญศึกษา 
ในเขตการศึกษา 6 โดยภาพรวม ในดา้นการเตรียมการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
ส่วนใหญ่โรงเรียนดาํเนินการไดใ้นระดบัคุณภาพ 3 (ตามเกณฑท่ี์กาํหนด) ไดแ้ก่เร่ือง การจดัวางตวั
บุคลากร และเร่ืองการสร้างความรู้ ความเขา้ใจและตระหนกัในเร่ืองการประกนัคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 
62.59 และ 59.71 ตามลาํดบั ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ท่ีพบในดา้นน้ีจะเป็นเร่ืองจาํนวนบุคลากร
มีจาํนวนจาํกดั การโยกยา้ยสับเปล่ียนตวับุคลากร การให้ความรู้ความเขา้ใจยงัไม่ชดัเจนเพียงพอ 
บุคลากรบางส่วนอบรมมาแลว้ไม่ไดข้ยายผลใหค้รบครอบคลุมครูทั้งโรงเรียน ทาํใหบุ้คลากรบางส่วน
ยงัไม่เกิดความตระหนกัในเร่ืองการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 2) ดา้นของการวางแผนคุณภาพ เร่ืองการจดัทาํมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
โรงเรียนดาํเนินการอยูใ่นระดบัคุณภาพ 3 (ตามเกณฑท่ี์กาํหนด) คิดเป็นร้อยละ 40.29 และดาํเนินการ
อยูใ่นระดบัคุณภาพ (ปรับปรุง) คิดเป็นร้อยละ 36.69 ส่วนในเร่ืองการจดัทาํธรรมนูญโรงเรียนและ
การจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีโรงเรียนดาํเนินการอยูใ่นระดบั 3 (ตามเกณฑท่ี์กาํหนด) เป็นส่วนใหญ่ 
คิดเป็นร้อยละ 45.32 และ 52.58 ตามลาํดบั ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในดา้นการวางแผนคุณภาพคือ 
บุคลากรมีภาระงานมาก แนวทางดาํเนินงานไม่ชดัเจน ระยะเวลาในการดาํเนินงานมีจาํกดั งานท่ีทาํ
จึงไม่สมบูรณ์ ขาดการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคน มีการดาํเนินงานแต่ไม่เป็นไปตามระบบ
การประกนัคุณภาพอยา่งแทจ้ริง เช่น มีการจดัทาํมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แต่ไม่ไดเ้กิดจาก
การมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 3) สาํหรับในดา้นการบริหารคุณภาพ เร่ืองการจดัมาตรฐานการปฏิบติังาน โรงเรียน
ส่วนใหญ่ดาํเนินการอยูใ่นระดบัคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) คิดเป็นร้อยละ 47.48 เร่ืองการพฒันาบุคลากร
ในโรงเรียนส่วนใหญ่ดาํเนินการไดใ้นระดบัคุณภาพ 2 (พอใช)้ คิดเป็นร้อยละ 46.04 เร่ืองการจดัการ
ส่ิงอาํนวยความสะดวก โรงเรียนส่วนใหญ่ดาํเนินการในระดบัคุณภาพ 2 (พอใช)้ คิดเป็นร้อยละ 46.76 
และในเร่ืองกาํกบัติดตามประเมินผล โรงเรียนส่วนใหญ่ดาํเนินการไดใ้นระดบัคุณภาพ 3 (ตามเกณฑ์
ท่ีกาํหนด) คิดเป็นร้อยละ 38.85 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในดา้นน้ีคือ บุคลากรยงัมีความรู้ความเขา้ใจ และ
แนวทางการดาํเนินงานยงัไม่ชดัเจน ในดา้นของการจดัทาํมาตรฐานการปฏิบติังาน ส่วนการพฒันา
บุคลากรและการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกงบประมาณยงัไม่เพียงพอ  และดา้นกาํกบัติดตาม และ
ประเมินผล มีปัญหาอยูท่ี่การดาํเนินงานยงัไม่เป็นระบบ 
 ฉตัรชยั ตะ๊ปินดา (2544, บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ืองการเตรียมโรงเรียนเพื่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา ในเขตการศึกษา 6 มีวตัถุประสงคค์ือ 
เพื่อศึกษาการดาํเนินงาน การเตรียมโรงเรียนเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบ
การดาํเนินงาน การเตรียมของโรงเรียน เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาจาํแนกตามโรงเรียน 
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ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการเตรียมโรงเรียนเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา  
สงักดักรมสามญัศึกษา ในเขตการศึกษา 6 ทั้ง 6 ดา้น คือ 1) การศึกษาและการเตรียมการ 2) การวางแผน
การประกันคุณภาพการศึกษา 3) การดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 4) การตรวจสอบ 
การทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 5) การพฒันาและปรับปรุง 6) การเตรียมรับการประเมิน
จากหน่วยงานท่ีรัฐกาํหนด ส่วนโดยมีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงาน 
จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนขนาดเลก็ดาํเนินการอยูใ่นระดบัปานกลาง โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมาก 
 หยด  คนโททอง (2544, บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการประเมินผล
ภายในของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี การวิจยัมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
สภาพปัญหาและการประเมินผลภายในของโรงเรียน และเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการประเมินผล
ภายในของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี ผลการวิจยัพบวา่ 
 1) สภาพและปัญหาการประเมินผลภายในของโรงเรียน ซ่ึงมี 5 ระบบย่อย ไดแ้ก่ 
ระบบการวางแผนและปฏิบติั ระบบขอ้มูลและการประมวลผล ระบบการตรวจสอบผลการประเมิน 
ระบบการรายงานผลการประเมิน และระบบการใชผ้ลการประเมิน พบวา่ 
 (1) โรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการประเมินภายในดา้นระบบการวางแผนและ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ส่วนสภาพการประเมินผลภายในอีก 4 ระบบ และโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
 (2) โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนทุกขนาด มีสภาพ
การประเมินผลภายในอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายระบบ 
 (3) โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหาการประเมินผลภายใน ดา้นระบบการรายงานผล
การประเมินและระบบการใช้ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย ส่วนที่เหลืออีก 3 ระบบ และ
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2) การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการประเมินผลภายใน มีปัญหาการประเมินผล
ภายในอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งโดยภาพรวมและรายระบบ 
 (1) โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการประเมินผลภายใน
โดยภาพรวมและสภาพการประเมินภายใน 3 ระบบ คือ ระบบการวางแผนการปฏิบติั ระบบขอ้มูล
และการประเมินผล และระบบการรายงานผลการประเมิน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05
 (2) โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ ประสบปัญหาการประเมินผล
ภายในโดยภาพรวมและปัญหาการประเมินผลภายใน 3 ระบบ คือ ระบบขอ้มูลและการประมวลผล
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ระบบการรายงานผลการประเมิน และระบบการใชผ้ลการประเมิน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ี .05 
 รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ (2544, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง สภาพการปฏิบติังานตามแนวทาง 
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในจงัหวดัขอนแก่น พบว่าผูบ้ริหารส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 36 – 45 ปี ส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานตั้งแต่
ทาํงานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป และเกือบทั้งหมดเคยมีประสบการณ์ในการศึกษาอบรมเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานท่ีปฏิบติั สาํหรับครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี การทาํงานระหว่าง 6-10 ปี 
และเคยมีประสบการณ์ในการอบรมเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน สาํหรับสภาพการปฏิบติัการ
ตามขั้นตอนการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัขอนแก่นโดยภาพรวม

จดัอยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ขั้นตอน โดยขั้นตอนท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัการสูงสุด คือ ขั้นตอน
การดาํเนินงานตามแผน ส่วนขั้นตอนท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัตํ่าท่ีสุด คือ การติดตามตรวจสอบ
ปรับปรุงการดาํเนินงาน ผลการปฏิบติังานตามปัจจยัเกณฑคุ์ณภาพและตวัช้ีคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั้ง 7 ปัจจยั ซ่ึงปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัปฏิบติัสูงสุด
คือ ปัจจยัท่ี 1 ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัตํ่าท่ีสุด 
คือ ปัจจยัท่ี 4 ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน การจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาในการดาํเนินงาน
ตามแนวทางการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครูใหค้วามสาํคญักบัปัญหา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอกบัความตอ้งการลาํดบัท่ี 1 ส่วนปัญหาท่ีมีความสาํคญันอ้ยท่ีสุด
อยูใ่นลาํดบัท่ี 10 คือผูบ้ริหารมองผลกาํไรมากกวา่คุณภาพ และผูบ้ริหารขาดประสบการณ์และความรู้
ในการบริหารโรงเรียน 
 สุเทพ วงษเ์ณร (2544, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง บทบาทในการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานดา้นการเรียนการสอนของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ 
 1) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานด้านการเรียนการสอน

ตามกระบวนการเดมม่ิงของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมทั้ง 10 มาตรฐาน มีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมาตรฐานท่ี 6 จดัการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีดี 
มีการปฏิบติัเป็นลาํดบัแรก และมาตรฐานท่ี 2 จดัการเรียนการสอนให้นักเรียนฝึกคิด ปฏิบติัจริง 
ประเมินและปรับปรุงตนเอง มีการปฏิบตัิลาํดบัสุดทา้ย และการปฏิบตัิตามกระบวนการเดมม่ิง 
โดยภาพรวมมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นการปฏิบตัิมีการปฏิบตัิอยู่ในลาํดบัแรกและ
ดา้นการติดตามผล ประเมินผล มีการปฏิบติัอยูใ่นลาํดบัสุดทา้ย 
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 2) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานด้านการเรียนการสอน

ตามกระบวนการเดมม่ิงของผูบ้ริหารโรงเรียน เม่ือจาํแนกตามขนาดโรงเรียน กลาง และเลก็ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 มณิตา แมนผดุง (2544, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการดาํเนินงานและปัญหาการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการเตรียมการ
ดาํเนินงานส่วนใหญ่ ใหค้วามสาํคญัเร่ืองการมอบหมายงาน มีการประชุมแบ่งหนา้ท่ีตามความสามารถ  
ดา้นปรัชญาและเป้าหมาย มีการกาํหนดวิธีดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการศึกษาของชาติ 
สนองความตอ้งการชุมชน วิเคราะห์สภาพในปัจจุบนัและอนาคตดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอน มีการจดัแนวการจดัประสบการณ์โดยผสมผสานการส่งเสริมพฒันาการและส่งเสริม
ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร มีการฝึกอบรมหรือประชุมปฏิบติัการดา้นทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 
มีการวางแผนโครงการเพ่ือใชอ้าคารสถานท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ดา้นการจดัการและการบริหาร 
มีการสบัเปล่ียนหนา้ท่ีตามมติท่ีประชุมดา้นกิจการนกัเรียน มีการจดักิจกรรมเสริมความสามารถพิเศษ
ให้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรของโรงเรียน และดา้นการพฒันาสัมฤทธ์ิผลของการเรียน มีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการทุกดา้นอย่างเหมาะสม ปัญหาท่ีพบ คือ ผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง
การวางแผนมีนอ้ย ครูไม่สามารถจดัประสบการณ์ตามแนวทางของโรงเรียนไดเ้ตม็รูปแบบ การจดั
ประสบการณ์ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครอง ขาดผูท่ี้มีความรู้เหมาะสมกบัระดบัชั้น 
ขาดงบประมาณและผูป้กครอง คาดหวงัสมัฤทธ์ิผลของเดก็สูงกวา่สภาพจริง 
 นิยม โพธ์ิงาน (2544, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการดาํเนินการประเมิน
คุณภาพภายในโรงเรียนนาํร่อง จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยั 
  1) สภาพปัจจุบนัในการประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวมและรายดา้นทั้ง 4 ดา้น 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  เ รียงลาํดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  (1) ด้านการวางแผน 
(2) ดา้นการประเมิน (3) ดา้นการปฏิบติั และ (4) ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข 
  2) ปัญหาในการประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวมและรายดา้นทั้ง 3 ดา้น มีปัญหา
ระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย (1) ดา้นการบริหารจดัการ (2) ดา้นบุคลากร 
ค)ดา้นงบประมาณวสัดุอุปกรณ์และอาคารสถานท่ี 
  3) ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายในห้าอันดับแรก คือ (1) ผูบ้ริหาร
โรงเรียนควรเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในตั้งแต่การวางแผน ติดตาม กาํกบั ดูแล
และส่งเสริม การดาํเนินอยา่งต่อเน่ือง (2) บุคลากรในโรงเรียนควรเห็นความสาํคญัของการประเมิน
คุณภาพภายใน (3) บุคลากรในโรงเรียนควรร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีมในการประเมินคุณภาพภายใน 
(4) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายใน 
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(5) ควรจดัใหมี้คณะทาํงาน เป็นผูรั้บผดิชอบประสานงาน กาํกบั ติดตาม นิเทศการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
 สมพงษ ์ โคกเปือย (2544, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
เพื่อการประเมินภายนอกในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัเลย 
พบวา่ 
  1) สภาพการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน เพ่ือการประเมินภายนอกโรงเรียน
ประถมศึกษาจงัหวดัเลย โดยภาพรวมและรายดา้น มีการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมากเรียงลาํดบั คือ 
ดา้นกระบวนการ ดา้นปัจจยั และดา้นผูเ้รียน โดยมีขอ้สังเกต คือ 1) ดา้นกระบวนการ สถานศึกษา
ส่งเสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา ดาํเนินการมากเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีองคก์ร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร และ
สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัเรียงตามลาํดับ 
2) ดา้นปัจจยั ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ และครูมีความสามารถ
ในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัดาํเนินการอยูใ่นระดบัมาก 
นอกนั้นอยู่ในระดบัปานกลาง และ 3) ดา้นผูเ้รียน ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  
ดาํเนินการเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต เรียงตามลาํดบั 
  2) ปัญหาในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในเพื่อการประเมินภายนอกโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเลย โดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น ดา้นงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก ดา้นบุคลากรและ
ดา้นการจดัการมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย มีขอ้สงัเกตคือ ดา้นงบประมาณมีปัญหามากเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาคือ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นบุคลากร และดา้นการจดัการเรียงตามลาํดบั 
 สุคนธ์ สากลวารี (2544, บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการดาํเนินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์
คือ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบวา่ 
 ดา้นสภาพการดาํเนินการพบวา่ 1) การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนใชว้ิธีการ
ประชุมครูก่อนลงมือปฏิบติังานมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการวดัผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
และท่ีปรากฏนอ้ยท่ีสุด คือ บุคลากรมิไดท้าํงานเท่าท่ีโรงเรียนกาํหนดใหเ้ท่านั้น 2) การจดัธรรมนูญ
โรงเรียน โรงเรียนมีขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัประวติัของโรงเรียนมากท่ีสุด รองลงมา คือ การใหค้วามร่วมมือ
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ของผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหก้ารสนบัสนุนในดา้นหลกัสูตรการเรียน
การสอนนอ้ยท่ีสุด 3) การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวางแผนดา้นอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบ้ริหารมีส่วนเก่ียวขอ้งในการวางแผน และท่ีปรากฏ
นอ้ยท่ีสุด คือ การมีส่วนในการวางแผนของผูป้กครองและชุมชน 
 ดา้นปัญหาการดาํเนินการพบวา่ 1) ปัญหาการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน คือ 
ปัญหาเร่ืองบุคลากรขาดการพฒันาตนเองอยา่งสมํ่าเสมอมากท่ีสุด 2) ปัญหาการจดัธรรมนูญโรงเรียน 
คือ ขาดขอ้มูลสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนมากท่ีสุด และ 
3) ปัญหาการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาไดแ้ก่ การวางแผนการบริหารการศึกษาในโรงเรียน
ดา้นวิชาการท่ีมีปัญหามากท่ีสุด 

 2.6.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
 นิวบ้ี (Newby, 1995, p. 44) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในระดบั

ประถมศึกษา โดยวดัคุณภาพของครูใน 4 ปัจจยัหลกั คือ ความสามารถทางดา้นวิชาชีพ ความพยายาม
ทางวิชาชีพ เวลาท่ีใช้ในกิจกรรมทางวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ียวชาญและ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ผลการวิจยั พบว่า ครูเป็นปัจจยัท่ีจะกระตุน้และใชป้ระโยชน์จากปัจจยัอ่ืนๆ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ ครูเป็นปัจจยัเดียวท่ีใชต้ดัสินการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและครูท่ีมีคุณภาพ
การศึกษาไดม้ากท่ีสุด 

 เซนเดอร์ และคนอ่ืนๆ (Sander et al., 1995, p. 29) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการกาํหนดมาตรฐาน
ท่ีตอ้งประเมินพบวา่ จุดอ่อนของการประเมินโรงเรียนคือเนน้แต่การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยไม่ใหค้วามสาํคญักบัการประเมินคุณลกัษณะทางสงัคม อารมณ์ จิตใจ สุนทรียภาพ และการพฒันา
อาชีพ ดงันั้น จึงควรใหมี้การทบทวนปรับตวับ่งช้ีใหค้รอบคลุมลกัษณะต่างๆ ใหม้ากข้ึน 

 จาเกอร์ (Jarger, 1996, p. 18) ได้ทาํการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการรายงานผล พบว่า 
กลุ่มผูป้กครองจะรับรู้การเคล่ือนไหวของสถานศึกษาใกลเ้คียงกบัสภาพจริง หากรูปแบบการรายงาน
มีความหมายยากมากกวา่สั้น และอยูใ่นรูปการอธิบายมากกวา่การนาํเสนอดว้ยตารางสถิติ 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่า สภาพการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการปฏิบติัอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก แต่ยงัมีความต่างกนัตามสถานภาพของผูบ้ริหาร
และครูผูส้อน และในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการผ่านเกณฑ์มาตรฐานและ
ศกัยภาพของโรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานและนักเรียนมีศกัยภาพสูงกว่า
นกัเรียนในโรงเรียนขนาดเลก็เกือบทุกระดบัการศึกษา สภาพการประกนัคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ปัญหาการประกนัคุณภาพส่วนใหญ่อยูใ่นระดบันอ้ย 
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2.7 สรุปกรอบแนวคดิการวจิยั 
                 
  จากการคน้ควา้เอกสารงานวิจยัเก่ียวกบัการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

สามารถนาํมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดด้งัน้ี 
   1) การเตรียมการ 
   (1) การเตรียมความพร้อมของบุคลากร สรุปไดว้่า การเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรหมายถึง การพฒันาครู/ผูบ้ริหารเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยจดัการประชุม /สัมมนา/ อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน/ พฒันา
ทกัษะการทาํงาน/การเตรียมขอ้มูลพื้นฐาน โดยสร้างความตระหนักให้บุคลากรในสถานศึกษา
เห็นคุณค่าของการประกนัคุณภาพภายในและการทาํงานเป็นทีม การพฒันาความรู้และทกัษะเก่ียวกบั
การประกนัคุณภาพภายใน 
    (2) การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีรับผดิชอบ สรุปไดว้า่ การมอบหมายผูรั้บผดิชอบ
หรือแต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน ใหเ้หมาะสมกบัความรู้ 
ความสามารถในการสร้างเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล ตามมาตรฐานการจดัการศึกษา มีความรู้  
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินผลภายใน มีเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัการประเมินผลภายใน มีความสามารถ
เก่ียวกบัการเขียนรายงานผลการประเมิน และเป็นคณะกรรมการกาํกบัดูแล / ประสานงานช่วยเหลือ 
สนบัสนุนทุกฝ่ายทาํงานร่วมกนั การประชาสมัพนัธ์ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                  2) การดาํเนินการ 

   (1) วางแผนการปฏิบติังาน สรุปได้ว่า การวางแผนการปฏิบติังาน หมายถึง 
การเตรียมการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในไว ้ล่วงหน้า  เพื่อที่จะทาํงานให้สาํ เ ร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกาํหนดเป้าหมาย หรือมาตรฐานการศึกษา จดัลาํดบัความสําคญัของ  
เป้าหมาย กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ และทรัพยากรท่ีตอ้งใช้
เพื่อทาํงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ มีการจดัทาํธรรมนูญโรงเรียน แผนปฏิบติัการประจาํปี 
แผนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา แผนงบประมาณ
   (2) การดาํเนินการตามแผน สรุปไดว้า่ ดาํเนินงานตามแผน หมายถึง การดาํเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในตามแผนท่ีไดจ้ดัทาํไวเ้พื่อพฒันาสถานศึกษา และนกัเรียนให้ไดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานโดยการส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนทาํงานอยา่งมีความสุข จดัส่ิงอาํนวยความสะดวก
สนบัสนุนทรัพยากร เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การกาํกบั ติดตาม ทั้งระดบั
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รายบุคคล รายกลุ่ม รายหมวด/ฝ่าย เพื่อกระตุน้และส่งเสริมให้การดาํเนินงานตามแผน และ
ใหก้ารนิเทศเพื่อใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    (3) การตรวจสอบประเมินผล สรุปไดว้่า การตรวจสอบประเมินผล หมายถึง  
การท่ีสถานศึกษาร่วมกันตรวจสอบคุณภาพเพื่อพฒันาปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ
มาตรฐานการศึกษา มีการตรวจสอบตนเองหรือประเมินตนเอง และประเมินโดยหน่วยงานในเขตพ้ืนท่ี 
และตน้สงักดั เพื่อใหค้วามช่วยเหลือในการพฒันาปรับปรุงสถานศึกษา ทาํใหส้ถานศึกษามีความอุ่นใจ
และการต่ืนตวั ในการพฒันาคุณภาพอยู่เสมอ มีการวางกรอบการประเมินเพื่อกาํหนดแนวทาง
ในการประเมินว่าจะประเมินอะไร ใครเป็นผูป้ระเมิน มีการจดัหาหรือจดัทาํเคร่ืองมือ เก็บขอ้มูล
แปลความหมาย ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
     (4) การนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน สรุปไดว้่า ดา้นการนาํผลการประเมิน
มาปรับปรุงงาน หมายถึง นาํขอ้มูลในการปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากรใชใ้นการวางแผน 
การประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือเสริมจุดเด่น/พฒันาจุดดอ้ยของการปฏิบติังานและใชใ้นพฒันา 
การดาํเนินงานปีการศึกษาวิเคราะห์จุดเด่น/จุดดอ้ยท่ีตอ้งปรับปรุง ทบทวนหาสาเหตุของปัญหา/
แนวทางแกไ้ขโดยใหผู้ท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการจดัการศึกษาใชข้อ้มูลสารสนเทศ เป็นประโยชน์
ในการบริหารประกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่าง  ๆนาํผลการประเมินมาพฒันาจดัทาํเป็นขอ้มูลสารสนเทศ
ใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์เป็นปัจจุบนั 
                  3) การรายงาน 
    (1) การจดัทาํรายงานประเมินตนเอง สรุปไดว้่า การประเมินตนเอง เป็นการใช้
ขอ้มูลสารสนเทศ รายงานการประเมินตนเองในการกาํหนดเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม
การประเมินตนเองในการปรับปรุงและพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนนาํเสนอภาพ/ผลการดาํเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาดา้นคุณภาพคุณภาพการเรียนการสอน /เป้าหมาย /มาตรการ/ ยทุธศาสตร์/ 
แผนงาน ซ่ึงครอบคลุมสัมพนัธ์กับแผนพฒันา สถานศึกษาคุณภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลตาม

มาตรฐานการศึกษาการประเมินตนเองดา้นคุณภาพนกัเรียน และรายงานผูป้กครองดา้นคุณลกัษณะ/
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนการประเมินตนเองส่งให้ผูเ้รียน/ผูป้กครองตรวจสอบ
การดาํเนินงานของสถานศึกษา 
   (2) รายงานประจาํปี สรุปไดว้า่ รายงานประจาํปีเป็นการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจาํปีของสถานศึกษาท่ีระบุความสาํเร็จตามเป้าหมายในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา รายงาน
คุณภาพการศึกษาประจาํปีต่อตน้สงักดั/ สาธารณชนเป็นประโยชน์ ต่อผูท่ี้จะสนบัสนุน เป็นการพฒันา
คุณภาพการศึกษาผูรั้บบริการจากสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะการจดัทาํ ประเมิน
ตนเองประจาํปีนาํเสนอรูปแบบรายงานใหอ่้านเขา้ใจง่ายจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง เพื่อขอรับ
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การประเมินภายนอกจาก สมศ.ได้รับคาํแนะนาํจากตน้สังกัดเก่ียวกับกรอบท่ีควรกาํหนดไว้
ในรายงานประจาํปีสอดคลอ้งกบัการประเมินตนเองของผูบ้ริหาร/ครู/นกัเรียนจดัทาํรายงานการพฒันา
คุณภาพการศึกษาประจาํปี ส่งใหส้าํนกังานรับรองมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก
การพฒันาคุณภาพการศึกษาจาํแนกเป็นรายมาตรฐาน และตวับ่งช้ี 
 
 




