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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง แนวทางการพฒันาคุณภาพการศกึษาโดยใช้ผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสาม ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักดั
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร 

ผู้วิจยั กนกวรรณ ทมุสะกะ 
ปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตา ตลุย์เมธาการ  

  
การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และกระบวนการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน ของโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาคณุภาพการศึกษาโดยใช้
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  คือ แบบสัมภาษณ์  (Interview) วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content analysis) ผลการวิจัยปรากฏดังนี  ้1) โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มกีารประเมิน
คณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มกีารจัดท ารายงานประจ าปีและจัดให้มกีารพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง ปัญหาท่ีพบ คือ การจดัระบบข้อมลูสารสนเทศ ไม่เป็นระบบ และความร่วมมือจากบุคลากรท่ี
เก่ียวข้อง และ 2) โรงเรียนควร 2.1) การจัดการเรียนรู้: ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และแผนพัฒนาการจัดศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  2.2) การ
ประเมินผลผู้ เรียน: ประเมนิผลผู้ เรียนรายบคุคล เพื่อรู้จุดแข็ง-จดุอ่อน น าไปแก้ไขปัญหา พัฒนาและส่งเสริมผู้ เรียน การ
ประเมนิและพฒันาครู โดยให้อบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการในเร่ืองเก่ียวกับ การจดัการเรียนรู้ 2.3) การวดัประเมินผล หรือ
เร่ืองอ่ืน ๆ  ประเมินคณุภาพการเรียนการสอนของครู  2.4) ระบบการประเมนิคณุภาพสถานศึกษา: มกีารประกันคณุภาพ
การศึกษาตามกระบวนการ PDCA อบรมพฒันาเชิงปฏิบตัิการให้ความรู้ในการประกันคณุภาพภายใน กับครูบุคลากรใน
สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา  และผู้ ปกครอง  2.5) ด้านระบบการเงินเพื่อการศึกษา : จัดท าแผนการใช้เงิน
งบประมาณ และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 
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The purposes of this research were as follows : 1) to study the problems and the development 

process of learning achievement; 2) to study the guidelines for the development of external quality 
assessment results using the third round as an indicator of the learning achievement of schools under the 
provincial administrative organization of Sakonnakhon. The data collection tool was an interview form. The 
techniques of data analysis were used for content analysis. The results were as follows: 1) the school 
established educational standards at educational insti tutions, development plans for educational institutions 
aimed at quality in accordance with educational standards and to organize administrative and information 
systems. The implementation of the educational management development plans of educational inst itutions. 
There was also a follow-up study on quality. There was an internal quality assessment in accordance with 
educational standards at educational institutions. An annual report was prepared as a Self -Assessment 
Report (SAR), which provided continuous quality development. The problem was that the information 
systems were not systematic. There was discontinuity in terms of monitoring and cooperation issues from 
relevant personnel; and 2) schools should 2.1) Learning management: the school established ed ucational 
standards, an educational development plan in accordance with the core and school curriculum and 
teaching and learning through various methods. 2.2) The evaluation of learners: evaluation of individual 
learners to know the strengths and weaknesses to fix the problem, and to develop and promote learners 
according to their potential. 2.3) Teacher evaluation and development: by providing training workshops on 
issues related to learning management evaluation measurement or other matters . In order to assess the 
quality of teaching and learning of teachers. 2.4) Educational Quality Assessment System: there is a quality 
assurance for education according to the PDCA process. The workshop development provides knowledge of 
internal quality assurance. With teachers, personnel in educational institutions and parents. 2.5) Financial 
system for education: to create a budget plan and summarizing the annual budget spending  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การศึกษานับว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความส าคญัต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ดงัจะ
เห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  มาตราท่ี 4 กล่าวถึงการศึกษาไว้ว่า เป็ น
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก 
การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม มีปัจจัยเกือ้หนนุท่ีจะท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการศกึษาจะประสบความส าเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทกุฝ่ายเป็นอย่างดี ไมว่า่จะเป็น
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศกึษาหรือทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการศกึษา โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงสถานศกึษาในแต่ละแห่งซึ่งต้องมีคณุภาพท่ีจะจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือให้
เดก็เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับมาตรฐานท่ีจะท าให้ทราบว่าสถานศึกษาในแต่ละ
แห่งมีคุณภาพหรือไม่ก็ต้องมีเกณฑ์ในการจัดระบบการศึกษาขึน้ซึ่งหมายถึ งต้องมีการประกัน
คณุภาพการศกึษา (ชนกนาถ กมัปตพล.  2550: 1) 

การจัดการศกึษาให้มีคณุภาพเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากโลกก้าวเข้าสูส่งัคมแห่ง
การเรียนรู้ หรือเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท่ีเรียกว่าเศรษฐกิจฐานความรู้ มีการเปลี่ยนแปลงด้านสงัคม 
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วเกิดความรู้ใหม ่ๆ อยู่ตลอดเวลา รัฐจ าเป็นต้อง
พัฒนาการศึกษาของคนในชาติให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถแขง่ขนักับนานาประเทศได้ ในขณะท่ีการแขง่ขนัในโลกเพ่ิมความรุนแรงขึน้ แตก่ลบัพบว่า
คณุภาพการศึกษาของประเทศไทยด้อยกว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย - แปซิฟิก จากการวิจัย
เอกสารของสถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ในปี พ.ศ. 
2550 ประเทศไทยมีสมรรถนะด้านโครงสร้างพืน้ฐานการศึกษาอยู่ในระดบัท่ี 48 สงูกว่าเพียง 3 
ประเทศ คือ อินเดีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา.  2544: 6) 

อย่างไรก็ตามการจดัการศกึษาของประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความส าคญักับการพัฒนา
คณุภาพการศึกษาอย่างมากและให้แนวปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยอาศยัระบบการประกันคณุภาพ
เป็นกลไกขบัเคลื่อนและมีผลบงัคบัใช้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งระบุไว้ในหมวดท่ี 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา (มาตรา 47-51) โดยมีมาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ในส่วนท่ีเก่ียวกับสถานศึกษาโดยตรง
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ก าหนดไว้ในมาตราท่ี 48 ระบุไว้ว่า ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการตอ่เน่ือง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตอ่หน่วยงานต้นสงักัด 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศึกษา ซึ่งมีฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา โดยค านึงถึงความมุง่หมายและแนวการจดัการศึกษาในตาระดบัตามท่ีก าหนดไว้อย่าง
น้อยหนึ่งครัง้ในทุกห้าปี โดยสถานศกึษาและบคุคลากรรวมทัง้ผู้ปกครองและผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้ข้อมลู
เพ่ิมเติม (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ.  2545: 40) 

การประกนัคณุภาพจึงเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาคณุภาพการศกึษา เพราะเป็นระบบ
ท่ีสร้างความมัน่ใจให้ทัง้ผู้บริหาร ครูและบคุคลากรของสถานศกึษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชมุชนและ
สงัคมเช่ือมัน่ได้ว่าสถานศึกษาสามารถจดัการศึกษา ให้มีคณุภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถ มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัสตูรก าหนด
และสังคมต้องการ และสืบเน่ืองจากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้กระจายบทบาทการจัด
การศกึษาให้สถานศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และพฒันาคณุภาพการศกึษาให้เป็นท่ีเช่ือมัน่
และพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชมุชนและสงัคม ดงันัน้หน่วยงานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายจะต้อง
มีสว่นร่วมในการจดัการศึกษา ตัง้แตก่ารวางแผนด าเนินงานและตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม
ภาระรับผิดชอบอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด
ไว้ (สพุกัตร์  พิบลูย์.  2544: 41-43) 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์กรมหาชน) เรียกโดยย่อ
วา่ สมศ. จดัตัง้ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา มีฐานะเป็นองค์กรมหาชนท า
หน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพ่ือให้มีการตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษา โดยค านึงถึงความมุง่หมาย หลกัการ และแนวทาง
การจัดการศึกษาในแต่ละระดบั  สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคณุภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 
2544-2548) โดยไม่มีการตัดสินผลการประเมิน แต่เป็นการประเมินเพ่ือ ยืนยันสภาพจริงของ
สถานศกึษา ขณะเดียวกนัถือเป็นการสร้างความเข้าใจกบัสถานศกึษา เพ่ือให้ปฏิบตัิได้ถกูต้องตาม
หลกัการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549 -
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2553) เป็นการประเมินตามวตัถุประสงค์ของ สมศ. ท่ีระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาของการจัดตัง้  
สมศ. โดยน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาใช้ในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
รวมทัง้ประเมินผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้เพ่ือการรับรองมาตรฐานการศกึษา และการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ.2554-2558) เป็นการประเมินเพ่ือยกระดบัมาตรฐานคณุภาพการศกึษา 
โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลพัธ์และผลกระทบมากกว่ากระบวนการโดยค านึงถึงความแตกตา่ง
ของแต่ละสถานศึกษาซึ่งการประเมินคณุภาพภายนอกและการประเมินซ า้ส าหรับสถานศึกษาใน
รอบสามนี ้จ ะต้ องด า เนินการให้ เส ร็จสิ น้ ภายใน เดื อนกัน ยายน  พ .ศ . 2558 เท่ านั ้น  
(ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์.  2546) กรณีสถานศกึษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน หรือรับรองแบบมี
เง่ือนไข ให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพส่งให้ต้นสงักัด (พร้อมส าเนา
แจ้งมายงั สมศ.) เพ่ือพิจารณาอนมุตัิภายในสามสิบวนันบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน โดย
ก าหนดระยะเวลาให้ต้นสังกัดสามารถทักท้วงแผนพัฒนานัน้ภายในสามสิบวนั หากไม่มีการ
ทักท้วง สถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินซ า้ได้ภายในสองปี นับตัง้แต่วนัท่ีสถานศึกษาส่ง
แผนพฒันาไปยังต้นสงักดั และ สมศ. หากสถานศกึษามิได้ด าเนินการดงักลา่ว ส านกังานจะไมท่ า
การประเมินซ า้ส าหรับสถานศกึษานัน้ (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
(องค์การมหาชน).  2555) 

จากข้อมลูผลการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานรอบ
สาม ประเมินช่วงปี 2554-2558 จ านวนทัง้สิน้ 29,557 แห่ง พบว่า สถานศึกษาท่ีได้ระดบัคณุภาพ
ดี จ านวนมากท่ีสดุ จ านวน 15,803 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.47 สถานศึกษาท่ีได้ระดบัคณุภาพดี
มาก จ านวน 2,198 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.44 และไมร่ับรองมาตรฐาน จ านวน 11,556 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 39.10 (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).  
2558) เน่ืองด้วยการผา่นห้วงการประเมินคณุภาพภายนอกมาแล้วถึงสามครัง้และจากการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบท่ีสาม โรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร มีโรงเรียนมธัยม
ในสงักัดจ านวน 6 โรงเรียน ได้เข้ารับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม โดยทัง้ 6 โรงเรียน 
พบว่าต่างก็ประสบปัญหาในการประเมินคณุภาพ ตวับ่งชีท่ี้ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน 
ซึ่งได้รับการประเมินระดบัคณุภาพ ต้องปรับปรุง จ านวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน จ านวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เมื่อได้รับผลการประเมินไม่ผ่าน 
โรงเรียนจึงต้องท าการปรับปรุงเพ่ือรับการประเมินซ า้จาก สมศ. ให้ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท า
แผนพัฒนาคณุภาพส่งให้ต้นสังกัด (พร้อมส าเนาแจ้งมายัง สมศ.) เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายใน
สามสิบวนันับตัง้แต่วนัท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน โดยก าหนดระยะเวลาให้ต้นสงักัดสามารถ
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ทกัท้วงแผนพัฒนานัน้ภายในสามสิบวนั ซึ่งมีโรงเรียนท่ีร่วมปรับปรุง จ านวน 4 โรงเรียน  ผลการ
ประเมินหลงัจากปรับปรุง คือ ผ่าน 3 โรงเรียน ไม่ผ่าน 1 โรงเรียน และโรงเรียนท่ีเหลือ ไม่ได้ย่ืน
ปรับปรุง (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน).  2555: 4-6) 

จากการวิจยัของสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชีว้า่สาเหตหุลกัของ
ปัญหาคณุภาพการศกึษาไทย ขาดความรับผิดชอบ ทัง้ในส่วนการทดสอบ ระบบการประเมินผล
โรงเรียนและครู และระบบการเงินเพ่ือการศึกษา หลกัสตูรและต าราเรียนไม่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี21 ท าให้การเรียนการสอนเน้นการจดจ าเนือ้หามากกว่าการเรียนเพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจอย่างแท้จริง ขาดความรับผิดชอบของระบบการศกึษาตอ่นกัเรียนและผู้ปกครอง การ
ริเร่ิมการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาจึงต้องมุ่งไปท่ีการปฏิรูปการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้เกิดความ
รับผิดชอบ โดยเสนอนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา 5 องค์ประกอบคือ 1) การจัดการเรียนรู้ 
 2) ระบบการประเมินผลผู้เรียน 3) ระบบประเมินและพฒันาคณุภาพครู 4) ระบบประเมินคณุภาพ
สถานศกึษา 5) ระบบการเงินเพ่ือการศกึษา (สถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันาประเทศไทย. 2557:3-4) 

จากผลการประเมินนีท้ าให้ผู้ วิจัยเกิดความสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ผลจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของ
โรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร ตามท่ีได้รับข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็น
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการประเมินคณุภาพภายนอก โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศึกษา เพ่ือศึกษาว่ามีแนวทางการปฏิบัติใดของโรงเรียนท่ีผ่านการประเมิน ในห้วง
เวลาท่ีให้ประเมินซ า้ สามารถเป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการพฒันาคณุภาพ
ของสถานศึกษาได้ตามบริบทของสถานศึกษานัน้  การพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้ เป็นระบบถูกต้อง มีการท างานท่ีมีเป้าหมาย และแผนการด าเนินงานท่ี
ชัดเจนมุ่งสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษา โดยศึกษา สภาพ ปัญหา ท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายใน 8 ด้าน คือ 1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศกึษา 5) การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 6) การจัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) การจัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 8) การจัดให้มีการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
อย่างตอ่เน่ือง เน่ืองจากการประกันคณุภาพภายในเป็นกระบวนการท่ีสถานศึกษาและหน่วยงาน
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ต้นสงักัดจะต้องด าเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร โดยบุคคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคณุภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา มีความต่อเน่ืองสมัพันธ์กับการประกัน
คณุภาพภายนอกด้วยมาตรฐานการศกึษา การประเมินคณุภาพภายใน จะเน้นการตรวจสอบและ
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านต่างๆ ของปัจจัยน าเข้า ( Input) และ
กระบวนการ (Process) ส่วนการประกันคุณภาพภายนอกจะเน้นการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในด้านต่างๆ ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนัน้การ
ประกันคณุภาพภายในย่อมสง่ผลถึงการประกนัคณุภาพภายนอกโดยตรง (ส านักประกันคณุภาพ
การศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:2562) ผู้ วิจัยจึงสนใจในการน าข้อเสนอจาก
งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)มาประยกุต์ใช้ในการคกึษาแนวทาง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครใน 5 
องค์ประกอบ คือ 1) การจดัการเรียนรู้ 2) ระบบการประเมินผลผู้เรียน 3) ระบบประเมินและพฒันา
ครู 4) ระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 5) ระบบการเงินเพ่ือการศึกษา ท่ีส่งผลต่อการ
พฒันาคณุภาพการศึกษา ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารสว่น
จงัหวดัสกลนคร  

 
ค าถามการวจิัย 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ก าหนดค าถามการวิจยั ดงันี ้
1. สภาพ ปัญหา และกระบวนการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนใน

สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนครเป็นอย่างไร 
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสาม ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร เป็น
อย่างไร 

 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ก าหนดความมุม่หมายของการวิจยั ดงันี ้
1. เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และกระบวนการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของ

โรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกรอบสาม ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร  
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ความส าคัญของการวจิัย 

ข้อค้นพบท่ีได้จากงานวิจยันีท้ าให้ 
1. ได้สารสนเทศประกอบการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาตามระบบการประกัน

คณุภาพการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ 
2. ได้แนวทางในทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกรอบสาม ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร  

 
ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ก าหนดขอบเขตการวิจยั ดงันี ้
1. ขอบเขตด้านประเด็นศึกษา 

ในการวิจัยนีมุ้่งศึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนสงักดัองค์การบริหาร
สว่นจังหวดัสกลนคร ศึกษาปัญหา อปุสรรค และหาแนวทางในการพัฒนา ยกระดบัคณุภาพของ
โรงเรียนท่ีไมผ่า่นการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสาม โดยศกึษาสภาพ ปัญหา ของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในการประกันคุณภาพภายในทัง้ 8 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย 1) การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 2) การจดัท าแผนพฒันาการจัด
การศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุง่คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 3) การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 5) การ
จดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 6) การจดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 7) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคณุภาพ
ภายใน 8)การจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง ท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารสว่นจังหวดัสกลนครท่ี และศึกษาแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม แนวทางการพัฒนาและศึกษาแนวทางในการพัฒนาตาม 5 
องค์ประกอบ การพฒันาคณุภาพการศกึษา ประยกุต์ใช้ข้อเสนอแนะจากงานวิจยัของสถาบนัวิจัย
เพ่ื อก ารพัฒ น าป ระ เท ศ ไท ย  (TDRI) ใน  5  อ งค์ ป ระกอบ  คื อ  1 ) ก ารจัด ก าร เรียน รู้  
2) ระบบการประเมินผลผู้ เรียน 3) ระบบประเมินและพัฒนาครู 4) ระบบการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา 5) ระบบการเงินเพ่ือการศึกษา (สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย. 2557:3-4) ท่ี
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สง่ผลตอ่การพัฒนาคณุภาพการศกึษา ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักดัองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร 

 
2. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 

ผู้ วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านพืน้ท่ี ดังนี  ้ศึกษาโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสกลนคร จ านวน 3 โรงเรียน  

 
3. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
โรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนครมีจ านวนทัง้สิน้ 6 โรงเรียน ซึ่งเข้ารับ

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามทุกโรงเรียน โดยผลการประเมินจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  พบว่าโรงเรียนต้องแก้ไขปรับปรุง
ภายในห้วงเวลาท่ีก าหนดทุกโรงเรียน จากผลการประเมินดงักล่าว โรงเรียนทัง้ 6 โรงเรียน มีการ
ด าเนินการ 2 ลกัษณะคือ  

1)โรงเรียนท่ีย่ืนแก้ไขปรับปรุงในห้วงเวลาท่ีก าหนด มีจ านวน 4 โรงเรียน ซึ่งได้ผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามเป็น 2 กรณี คือ 

1.1)ย่ืนปรับปรุงแก้ไขแล้ว “ผา่น” มีจ านวน 3 โรงเรียน 
1.2)ย่ืนแก้ไขปรับปรุงแล้ว “ไมผ่า่น” มีจ านวน 1 โรงเรียน 

2)โรงเรียนท่ีไมย่ื่นแก้ไขปรับปรุง ซึ่งได้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามเป็น 
“ไมผ่า่น” มีจ านวน 1 โรงเรียน 

การวิจยัครัง้นีเ้ลือกศกึษาโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร จ านวน 3 
โรงเรียน ซึ่งมีลกัษณะ แตกตา่งกนั 3 ลกัษณะ ดงันี ้

1)โรงเรียนท่ีย่ืนแก้ไขปรับปรุงแล้วได้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม เป็น 
“ผา่น” จ านวน 1 โรงเรียน 

2)โรงเรียนท่ีย่ืนแก้ไขปรับปรุงแตย่ังคงได้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
เป็น “ไมผ่า่น” จ านวน 1 โรงเรียน 

3)โรงเรียนท่ีไมย่ื่นแก้ไขปรับปรุง ซึ่งได้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม เป็น 
“ไมผ่า่น” จ านวน 1 โรงเรียน 

ผู้ให้ข้อมลูหลกั (Key Informants) ในการวิจยัครัง้นี ้ก าหนดโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ผู้ วิจัยเลือกโดยยึดหลกัว่าต้องเป็นบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของโรงเรียนและ
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รับผิดชอบงานประกันและเก่ียวข้องกับงานประกันมากท่ีสุด  ในโรงเรียนทัง้ 3 ลักษณะ 
ประกอบด้วย ผู้ อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน รองผู้ อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนละ 1 คน หวัหน้าฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนละ 1 คนคน หวัหน้าฝ่ายงานบริหาร
งบประมาณ 3 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป โรงเรียนละ 1คน หวัหน้าฝ่ายบคุคลโรงเรียนละ 1 คน 
ผู้ รับผิดชอบงานแผนงาน โรงเรียนละ 1 คน และผู้ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณุภาพการศกึษา โรงเรียนละ 1 คน รวมโรงเรียนละ 8 คน รวมทัง้สิน้ 24 คน 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้นิยามศพัท์เฉพาะไว้ ดงันี ้
1. สภาพ ปัญหา หมายถึง สภาพปัจจบุัน สาเหต ุหรืออปุสรรค การประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ตาม
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 8 
องค์ประกอบ ท่ีสง่ผลตอ่ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสาม จ าแนกตามกลุม่ตวับ่งชีร้ะดบั
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน กลุ่มตวับ่งชีพื้น้ฐาน ตัวบ่งชีท่ี้ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนใน
สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร ประกอบด้วย 

1.1 การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา หมายถึง สถานศกึษามีการ
ก าหนดมาตรฐานและตวับ่งชีเ้พ่ือการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้เป็นเป้ามายในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา มาตรฐาน
คณุภาพผู้เรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษา ซึ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทัง้มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษาและเผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทัง้ภายในภายนอก 

1.2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพของ
สถานศกึษาท่ีแสดงแผนงานโครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชดัเจน 
สอดรับกับวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีสถานศกึษาก าหนดไว้ โดยมีการก าหนดกรอบเวลาของ
การด าเนินงานอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทางในการด าเนินงาน ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทกุฝ่าย
ร่วมกนัคิด วิเคราะห์ และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีการน าแผนสูก่ารปฏิบตัิตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 
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1.3 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง สถานศกึษามีการจัดท าระบบ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู ่ถกูต้อง ครอบคลมุ ทนัสมยั พร้อมใช้ในการวางแผนการจดัการศกึษาท่ี
ครอบคลมุภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงาน
บริหารทั่วไป รวมทัง้งานสนับสนุนอ่ืน ๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคคลากรทุกฝ่ายและ
สามารถให้บริการแก่ผู้ ต้องการใช้ 

1.4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง
สถานศึกษามีการจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของ
สถานศึกษาท่ีแสดง โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ ทรัพยากร และผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน และเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานให้ความ
เห็นชอบ และน าแผนปฏิบัติการประจ าปี สู่การปฏิบัติตามกรอบ ระยะเวลา โครงการ กิจกรรมท่ี 
ก าหนดไว้ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิประจ าปี 

1.5 การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา หมายถึง สถานศกึษามี
การแตง่ตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอกบคณุภาพการศึกษาระดบัสถานศึกษา วางระบบการ
ท างานและมอบหมายการติดตามตรวจสอบระดบัสถานศึกษา โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย ครูและบคุคลากรท่ีปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี ตามปฏิทิน
การปฏิบตัิงาน รวมทัง้ด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนเป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงเวลาท่ีปฏิบตัิ และ
จดัท ารายงานเสนอเพ่ือด าเนินการพฒันาคณุภาพตอ่ไป 

1.6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา หมายถึง สถานศกึษามีการแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา 
ประชมุชีแ้จงสร้างความตระหนกัความเข้าใจในการประเมินคณุภาพภายใน ก าหนดวตัถุประสงค์ 
เป้าหมายของการประเมินอย่างชัดเจน โดยจัดท าเคร่ืองมือการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และน าผลการประเมินคณุภาพภายในมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข ปรับปรุงการ
ด าเนินงานของสถานศกึษา 

1.7 การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน หมายถึง
สถานศึกษารวบรวมข้อมลูสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปรผล ให้ได้ข้อมลูสารสนเทศท่ีมีคณุภาพ
ตรงตามสภาพมาตรฐานของสถานศกึษา เพ่ือจดัท ารายงานประจ าปี ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจง่าย
ทัง้เชิงปริมาณ และคณุภาพ น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและรับรองผล
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และรายงานประจ าปีต่อผู้ เก่ียวข้อง หน่วยงานต้น
สงักดั 
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1.8 การจัดให้มี การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ื อง  หมายถึ ง 
สถานศกึษาน าผลการประเมินท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา เพ่ือใช้
เป็นกรอบความคิดในการด าเนินงานของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กิจกรรม การก ากับ ติดตาม และควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 

2. กระบวนการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง กลยุทธ์ วิธีการด าเนินงาน 
การวางแผนจดัการ ท่ีโรงเรียนจดักระท าขึน้เพ่ือปรับปรุง แก้ไข คณุภาพการศกึษา ซึ่งในงานวิจยันี ้
จะชีจ้ าเพาะใน กลุม่ตวับ่งชีพื้น้ฐาน ตวับ่งชีท่ี้ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน โดยศกึษาตาม
กระบวนการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบ หลกัเกณฑ์และ
วิธีการประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 8 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศกึษาของ 5) การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 6) การจัดให้มีการประเมิน
คณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคณุภาพภายใน 8) การจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ข้อเสนอแนะ กลยุทธ์ วิธีการด าเนินงาน การ
วางแผนจดัการ ท่ีจดักระท าขึน้เพ่ือปรับปรุง แก้ไข คณุภาพการศกึษา ซึ่งในงานวิจัยนีจ้ะชีจ้ าเพาะ
ใน กลุ่มตัวบ่งชีพื้น้ฐาน ตัวบ่งชีท่ี้ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน โดยศึกษาตามการ
ประยุกต์ใช้ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TRID) ท่ี
ประกอบด้วย 1) การจดัการเรียนรู้ 2) ระบบการประเมินผลผู้เรียน 3) ระบบประเมินและพัฒนาครู 
4) ระบบการประเมินคณุภาพสถานศกึษา 5) ระบบการเงินเพ่ือการศกึษา 

3.1 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีมีระบบระเบียบคลอบคลมุการ
ด าเนินการ ตัง้แต่การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เอกสารท่ีเก่ียวข้อง การวิเคราะห์ผู้ เรียน น ามา
วางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การจดัหาหรือเลือกใช้สื่อ แหลง่เรียนรู้ 
การวดัและประเมินผล แล้วด าเนินการจดัการเรียนรู้และจดัการชัน้เรียน 
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3.2 ระบบการประเมินผลผู้ เรียน  หมายถึง การประเมินผลการเรียน ท่ี มี
จุดมุ่งหมายชัดเจน เลือกวิธีการและเคร่ืองมือเหมาะสม ใช้เคร่ืองมือและวิธีการวดัหลากหลาย 
ประเมินผลการวดัอย่างถกูต้อง  

3.3 ระบบประเมินและพัฒนาครู  หมายถึ ง การส่งเส ริมให้ ค รูมีความ รู้ 
ความสามารถ มีทกัษะและศกัยภาพในการปฏิบัติงานสงูขึน้ มีทศันคติท่ีดี มีความตระหนักมุ่งมัน่
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้โรงเรียนเกิดประสิทธิผลเจริญก้าวหน้าและเกิดการพฒันา
อย่างตอ่เน่ือง เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  สามารถปรับตวักับการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตได้ดี 

3.4 ระบบการประเมินคณุภาพสถานศึกษา หมายถึง การท ากิจกรรมหรือการ
ปฏิบัติภารกิจอย่างมีระบบตามแบบแผน โดยมีการควบคมุ ตรวจสอบ และการประเมินคณุภาพ
จนท าให้เกิดความมัน่ใจในคณุภาพและมาตรฐานของดชันีชีว้ดั ระบบ กระบวนการผลิต ผลผลิต 
และผลลพัธ์ของการจดัการศกึษา ทัง้การประกนัคณุภาพภายใน และการประกนัคณุภาพภายนอก 
เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

3.5 ระบบการเงินเพ่ือการศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนจัดระบบการบริหาร
งบประมาณท่ีคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน จดัภารกิจให้
ครอบคลมุกับการเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน / บัญชี พัสดุ
และสินทรัพย์ การตรวจสอบติดตามและประเมินผล และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ส่วนรวม รณรงค์ให้บุคคลากรมีความประหยดัและใช้วสัด ุอปุกรณ์อย่างคุ้มค่า  
เป็นไปตามท่ีระเบียบกฎหมาย หรือตามท่ีต้นสงักดัก าหนด 

4. การประกันคณุภาพการศึกษา หมายถึง การท ากิจกรรม หรือการปฏิบัติภารกิจ
อย่างมีระบบตามแบบแผน โดยมีการควบคมุ ตรวจสอบ และการประเมินคณุภาพจนท าให้เกิด
ความมัน่ใจในคณุภาพและมาตรฐานของดชันีชีว้ดั ระบบ กระบวนการผลิต ผลผลิต และของการ
จดัการศกึษา ทัง้การประกนัคณุภาพภายใน และการประกนัคณุภาพภายนอก เพ่ือพฒันาโรงเรียน
ไปสูอ่งค์การท่ีมีประสิทธิผล 

5. การประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการด าเนินงานพฒันา
คณุภาพการศึกษาของสถานศกึษา ตามระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 2) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การด าเนินงาน
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ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 5) การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา 6) การจัดให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 7) การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน 8) การจัดให้มีการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง  

6. การประกนัคณุภาพภายนอก หมายถึง การประเมินผลติดตาม ตรวจสอบคณุภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา หรือบุคคล หรือหน่วยงานท่ีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินผล
คณุภาพการศึกษารับรอง เพ่ือเป็นการประกันคณุภาพ และให้มีการพัฒนาคณุภาพมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา 

 
กรอบแนวคดิของการวจิัย 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยต้องการศกึษาสภาพ ปัญหา และกระบวนการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนครท่ี  โดยศึกษาจากเอกสาร 
หลกัการ ท่ีเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา การประเมินคณุภาพภายนอก แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลและสร้างความเข้าใจในการด าเนินการประกัน
คณุภาพในสถานศึกษา การประเมินคณุภาพภายนอกและความเช่ือมโยงกนัระหวา่งการประกัน
คณุภาพภายในและการประเมินคณุภาพภายนอก ศึกษาแนวทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
โดยใช้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ด้านสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนสงักัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยศึกษาสภาพ ปัญหา ตามองค์ประกอบการประกัน
คณุภาพภายใน 8 องค์ประกอบ คือ 1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศกึษาของสถานศกึษา 5) การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 6) การจัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) การจัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน 8) การจัดให้มีการพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง และศึกษาแนวทางในการพัฒนาตาม 5 องค์ประกอบ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประยุกต์ใช้ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คือ 1) 
การจัดการเรียนรู้ 2) ระบบการประเมินผลผู้ เรียน 3) ระบบประเมินและพัฒนาครู 4) ระบบการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา 5) ระบบการเงินเพ่ือการศึกษา ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา (สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย. 2557:3-4) ด้านผลสัมฤท์ิทางการเรียน ของ
โรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารสว่นจังหวดัสกลนคร ผู้ วิจยัสามารถสงัเคราะห์ เป็นกรอบแนวคิด
การวิจยั ดงัภาพประกอบท่ี 1    
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
  

แน วทางการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาโดยใช้ ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ด้าน
สมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียน
สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส ก ล น ค ร  โ ด ย ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยของ
สถ าบั น วิ จั ย เพื่ อ ก า รพั ฒ น า
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( TDRI) ใ น  5 
องค์ประกอบ คือ 1) การจัดการ
เรียนรู้ 2) ระบบการประเมินผล
ผู้ เ รียน  3 ) ระบบประ เมิน และ
พัฒนาครู 4) ระบบการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา 5) ระบบ
การเงินเพื่อการศกึษา 

 
แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายนอก เอกสาร และงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 

สภาพ ปัญหา และกระบวนการคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร 
ต า ม ก า รป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น 
ประกอบด้วย 1) การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดท า
แ ผน พั ฒ น าก า รจั ด ก า รศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา 3) การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 4) การด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 5) การจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 6) การจดัให้
มี ก า รป ระ เมิ น คุณ ภ าพภ าย ใน ต าม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) 
การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคณุภาพภายใน 8) การจดัให้มีการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม ด้าน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจังหวดัสกลนคร  ผู้ วิจยัได้ศกึษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศซึ่งประกอบด้วยเนือ้หาเก่ียวกบัการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา มีรายละเอียดดงันี ้

1. หลกัการ และแนวคิดการประกนัคณุภาพการศกึษา 
2. การด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
3. การประเมินคณุภาพภายนอก 
4. แนวคิด ทฤษฎี การพฒันาคณุภาพการศกึษา 
5. ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ขององค์โรงเรียนใน

สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร 
6. ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสามของโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารสว่น

จงัหวดัสกลนคร ทัง้ 6 โรงเรียน 
7. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. การประกันคุณภาพการศกึษา 
1.1 ความหมายการประกันคุณภาพการศึกษา 

จากการศึกษามีนกัวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเก่ียวกบัการประกันคณุภาพ
การศกึษา  ไว้ดงันี ้

จ ารัส  นองมาก (2544: 2) การประกันคณุภาพการศึกษา เป็นกระบวนการท่ี
สถานศกึษาก าหนดขึน้ เป็นแนวปฏิบตัิเพ่ือให้มีความมัน่ใจว่า ถ้าท าตามกระบวนการท่ีก าหนดนี ้
แล้ว การศกึษาจะมีคณุภาพเป็นท่ีพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2554: 8) การประกันคุณภาพ
การศกึษา หมายถึง กระบวนการบริหารท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือพฒันาผู้เรียนให้
มีคณุภาพ นอกจากนีย้ังกลา่วเพ่ิมว่าการประกนัคณุภาพภายในเป็นกิจการท่ีสถานศกึษาจะต้อง
ท าอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เร่ืองใหม่ หรือเร่ืองท่ีแปลกแยกไปจากงานปกติ และไม่ใช่การประเมินเพ่ือ
ประเมิน ไม่เน้นการสร้างเอกสาร แบบวดั หรือแบบประเมินเป็นจ านวนมาก แต่เป็นการประเมิน
เพ่ือพฒันาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
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ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
(2547: 6) ได้ให้ค าจ ากัดความของการประกันคุณภาพการศึกษาว่า การด าเนินกิจกรรมและ
ภารกิจต่าง ๆ ทัง้ด้านวิชาการและการบริหาร/การจัดการ เ พ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้ รับบริการ
ทางการศึกษาทัง้ผู้ รับบริการโดยตรงคือผู้ เรียนผู้ปกครองและผู้ รับบริการทางอ้อม คือ สถาน
ประกอบการ ประชาชนและสงัคม โดยรวมว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ
และท าให้ผู้ เรียนมีคณุภาพหรือมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ การประกัน
คณุภาพมีแนวคิดท่ีอยู่บนพืน้ฐานของการ “ป้องกนั” ไม่ให้เกิดการท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและ
ผลผลิตท่ีมีขาดคณุภาพ 

อทุุมพร  จามรมาน (2545: 2) ได้กล่าวว่า การประกันคณุภาพ หมายถึง การท่ี
ระบุความชัดเจนในวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน เ พ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมี
คณุภาพ 

รัตนะ บัวสนธ์ (2550: 44) กล่าวว่า  การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality 
assurance in education) หมายถึง การสร้างความมัน่ใจให้กบัประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของภาษีและ
ผู้ ใช้บริการว่าสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วยบุคคลากรต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องนัน้ได้มีการปฏิบตัิหน้าท่ีเตม็ตามภารกิจแล้วท าให้ได้ผลผลิต (ได้แก่ตวัผู้ เรียนและผลงาน
ตามภารกิจของแตล่ะสถานศกึษา)เป็นไปตามท่ีประชาชนผู้ใช้บริการคาดหวงัและพึงพอใจ 

สมบัติ  เสนวิรัช (2550: 10) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการ หรือ มาตรการตา่ง ๆ ท่ีจะยกระดบัมาตรฐานการจดัการศกึษาในโรงเรียนตา่ง ๆ เพ่ือ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ เรียน ผู้ ปกครอง ชุมชนและสังคมว่าโรงเรียน จัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ เรียนท่ีส าเร็จการศกึษามีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

รัตนา  มณฑลเพชร (2551: 30) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึงกระบวนการจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

อุดม  พวงเงินมาก (2552: 13) กล่าวว่า การประกันคุณภาพ หมายถึง การ
ด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้สาธารณชนและบุคคลทัว่ไปทราบได้วา่การจดัการศกึษาของหน่วยงานนัน้ 
ๆ มีคณุภาพ ประสิทธิภาพและความต้องการอนัพึงประสงค์ ท่ีจะท าให้ผู้ เรียนมีลกัษณะท่ีต้องการ
ตามเป้าหมายได้ 

พงษ์นภา  หุนมาตรา (2553: 16) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง กระบวนการท่ีจะยกมาตรฐานของโรงเรียนหรือสถานศกึษาให้ได้คณุภาพมาตรฐานโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ เรียนเป็นส าคัญ  และให้ทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือเป็น



  17 

หลกัประกนัความเช่ือมัน่และความพึงพอใจ แก่ผู้ปกครอง ประชาชนและสงัคมวา่โรงเรียนสามารถ
จดัการศกึษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  (2553 : 1-2) กล่าวว่า  การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งท่ีสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใ ห้
ด าเนินไปอย่างตอ่เน่ืองปฏิบตัิงานได้อย่างเป็นระบบ  มีคณุภาพตามมาตรฐาน  ผู้ ท่ีจบการศกึษามี
คณุภาพตามท่ีมุ่งหวงั  ผู้ปกครอง  ชมุชน  และองค์กร/สถานประกอบการท่ีรับช่วงผู้จบการศกึษา
เข้าศึกษาต่อหรือรับเข้าท างาน  มีความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง มี
คณุภาพได้มาตรฐาน 

ภาณพ  แจ้งพลอย (2556: 11) กลา่ววา่ การประกนัคณุภาพการศึกษา หมายถึง 
การบริหารจดัการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและแผนท่ี
วางไว้แล้ว เพ่ือพฒันาคณุภาพผู้เรียนอย่างตอ่เน่ือง ท าให้เกิดความมัน่ใจว่า จะได้ผลผลิตทางการ
ศกึษาท่ีมีคณุภาพตามลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศกึษาท่ีก าหนด 

ศศิธร  บวัทอง (2556: 13) กล่าววา่ การประกนัคณุภาพ หมายถึง กระบวนการ
บริหารจดัการของสถานศกึษาในการพฒันาคณุภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามหลกัสตูร 

ส านักงานประกันคณุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล (2019: 
ออนไลน์) กลา่ววา่ การประกนัคณุภาพการศกึษา หมายถึง การท ากิจกรรม หรือ การปฏิบตัิภารกิจ
หลกัอย่างมีระบบตามแบบแผนท่ีก าหนดไว้ โดยมีการควบคมุคณุภาพ (QUALITY CONTROL) 
การตรวจสอบคุณ ภาพ (QUALITY AUDITING) และการประเมิน  คุณภาพ (QUALITTY 
ASSESSMENT) จนท าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี ชีว้ัด ระบบและ
กระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยการ ประกันคณุภาพ
ภายใน และการประกนัคณุภาพภายนอก  

Harman (1996 : 6 อ้างถึงในประสิทธ์ิ  เขียวศรี 2561 : 2) กล่าวว่าการประกัน
คณุภาพ  หมายถึง  กลไกกระบวนการท่ีด าเนินการเพ่ือการด ารงไว้ รวมทัง้การพฒันาคณุภาพของ
ผลลพัธ์เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องเช่ือมัน่ในกระบวนการควบคมุคณุภาพของสถาบนั  และให้มีผลผลิตท่ีได้
มาตรฐาน  

Freeman (1997 : 14 อ้างถึงในรุ่งชชัดาพร เวหะชาติ. 2548 : 15 ) กลา่ววา่  การ
ประกันคณุภาพเป็นค ากว้าง ๆ ท่ีกล่าวถึงระบบการบริการจัดการท่ีดี  ท่ีจะท าให้แน่ใจว่าองค์กร
หรือหน่วยงานด าเนินการสนองตามความต้องการของลกูค้าหรือผู้รับบริการ   
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Liston (1999 : 10 อ้างถึงในรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ. 2548 : 16 ) กล่าวว่า การ
ประกนัคณุภาพเป็นความพยายามท่ีจะพฒันาคณุภาพโดยใช้เทคนิคการควบคมุคณุภาพในกรอบ
การบริหารงาน  ทัง้นีโ้ดยเน้นการป้องกนัไมใ่ห้เกิดความผิดพลาดมากกวา่การแก้ไขข้อผิดพลาด 

Taylor (1994 : 11 อ้างถึงในแสงอรุณ อาบสุวรรณ์ 2556 : 17) ได้ให้ค าจ ากัด
ความของการประกันคณุภาพวา่  เป็นการท าให้ถูกตัง้แต่แรก  หรือพยายามท่ีจะท าให้แน่ใจว่ามี
คณุภาพสงูตัง้แตแ่รก  โดยไมค่ านึงถึงคา่ใช้จ่ายเป็นการป้องกนัไมใ่ห้เกิดความผิดพลาด 

Hayward (2001 : 20 อ้างถึงในแสงอรุณ อาบสุวรรณ์ 2556 : 17) ได้กล่าวว่า
การประกันคณุภาพ  หมายถึง  กระบวนการในการวางแผนและการตรวจสอบสถาบันอย่างเป็น
ระบบ  เพ่ือท าให้เช่ือได้ว่าได้มาตรฐานการจัดการศึกษา ความรู้  โครงสร้างพืน้ฐานต่าง ๆ ของ
สถาบนัมีคณุภาพและได้รับการส่งเสริมให้ดีขึน้  ซึ่งประกอบด้วยกลไกการควบคมุคณุภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบทัง้จากภายในสถาบันเอง  และโดยหน่วยงานภายนอกว่ามี
สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้  

Murgatroyd, Stephen and Morgan, Colin (1994 : 45 อ้างถึงในสุภทัรา เอือ้
วงศ์ 2556 :7) กล่าวว่า การประกันคณุภาพการศึกษา หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการ
ก าหนดมาตรฐานคณุภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบ หรือการประเมินวา่เป็นไปตาม
มาตรฐานคณุภาพการศกึษา  

Doterty (1994 : 11 อ้างถึงในแสงอรุณ อาบสวุรรณ์ 2556 : 17) กล่าวว่า  การ
ประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นระบบท่ีก าหนดการด าเนินการไว้ลว่งหน้า  เพ่ือท าให้แน่ใจว่าจะเกิด
ความผิดพลาดน้อยท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้  หรือการวางรูปแบบการท างานท่ีจะไมใ่ห้เกิดข้อผิดพลาด
เลย ซึ่งทาง การจดัการศกึษาจะเป็นการด าเนินการตรวจสอบเป้าหมาย เนือ้หาหรือรายละเอียดท่ี
ก าหนดทรัพยากร  ระดบัและผลลพัธ์ทางการศกึษา  หลกัสตูรและรายวิชา  

Woodhouse (1995 : 2 อ้างถึงในลิลลี่  ศิริพร 2547 : 19) กล่าวว่า  การประกัน
คณุภาพการศกึษา  หมายถึง  นโยบาย  ทศันคติ  การกระท าหรือวิธีด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็น  ท่ี
ท าให้แน่ใจวา่คณุภาพของการศึกษารวมทัง้การวิจัยได้รับการรักษาไว้และส่งเสริมเพ่ิมพูน  มีการ
ควบคุมคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะประกอบด้วย  การตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถาบนัการศกึษานัน้  และการตรวจสอบคณุภาพจากภายนอกสถาบนั  

สรุปได้ว่า การประกันคณุภาพการศึกษา หมายถึง  การท ากิจกรรมหรือการปฏิบัติ
ภารกิจอย่างมีระบบตามแบบแผน โดยมีการควบคมุ ตรวจสอบ และการประเมินคณุภาพจนท าให้
เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีชีว้ดั ระบบ กระบวนการผลิต ผลผลิต และ
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ผลลพัธ์ของการจัดการศึกษา  ทัง้การประกันคณุภาพภายใน  และการประกนัคณุภาพภายนอก 
เพ่ือพฒันาโรงเรียนไปสูอ่งค์การแห่งความเป็นเลิศ 

1.2 ความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2554: 1)  การประกันคุณภาพ

การศึกษาสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานจะต้องมีการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา ซึ่งใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้ เรียน  คุณภาพการจัด
การศึกษา คณุภาพด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ คณุภาพด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
รวมทัง้คณุภาพด้านมาตรการสง่เสริม ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานตระหนักถึง
ความส าคญัในการน ามาตรฐานการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเ พ่ือความเป็น
เอกภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมสนบัสนุนให้ระบบการ
ประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาเข้มแขง็และยั่งยืนการศกึษาเป็นกระบวนการท่ีท าให้คนมี
ความรู้และคณุสมบัติต่าง ๆ ท่ีช่วยให้คนนัน้อยู่รอดในโลกได้ เป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมส่วนรวม คุณภาพการศึกษาสะท้อนถึงคุณภาพของคนท่ี เป็นผลผลิตของการจัด
การศกึษาในสถานการณ์ปัจจุบนัสถานศกึษาสว่นใหญ่ยงัมีความเหลื่อมล า้ทัง้ในด้านงบประมาณ 
คณุภาพ บุคคลากร หรือแม้แต่ปัจจัยด้านผู้ เรียน รวมทัง้ปัจจัยเอือ้อ่ืน ๆ เช่น ความร่วมมือของ
กรรมการสถานศึกษา การสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรท่ีอยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา
และการติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาหรือหน่วยงานต้นสงักัด
ล้วนส่งผลกระทบตอ่คณุภาพการจดัการศกึษา อีกทัง้ปัจจบุันสถานศกึษามีอิสระในการบริหารจัด
การศึกษาด้วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพผู้ เรียนและคุณภาพการ
บริหารจดัการจึงมีความแตกตา่ง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 13-14) พระราชพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศกึษาจัดให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา อนัน าไปสู่การก าหนดให้มี
มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และเป็นกฎหมายแม่บทท่ีใช้เป็นหลักในการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย ได้กล่าวถึง มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษาไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและ
การประกนัคณุภาพทางการศกึษามีดงันี ้

มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานคณุภาพการศึกษาทุกระดบั ประกอบด้วย ระบบการประกนัคณุภาพภายในและระบบ
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การประกันคณุภาพภายนอก ระบบหลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษาและให้ถือวา่การประกนัคณุภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คณุภาพและมาตรฐานการศกึษาและเพ่ือรองรับการประกนัคณุภาพภายนอก 

มาตรา 49 ให้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษามีฐานะ
เป็นองค์กรมหาชนท าหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมินคณุภาพภายนอก และท าการประเมินผล
การจัดการศึกษาให้มีการตรวจสอบคณุภาพ โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลกัการและแนว
ทางการจดัการศกึษาในแตล่ะระดบัตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินีใ้ห้มีการประเมินคณุภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกห้าปีนับตัง้แต่การประเมินครัง้สดุท้าย 
และเสนอผลการประเมินตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 

มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตา่ง 
ๆ ท่ีมีข้อมลูเก่ียวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทัง้
ผู้ปกครองและผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัสถานศกึษาให้ข้อมลูเพิมเติมในสว่นท่ีพิจารณาเห็นวา่เก่ียวกับ
การปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามค าร้องของของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพภายนอกของสถานศกึษานัน้ 

มาตรา 51 ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดให้ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา จัดท า
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสงักัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดหากมิได้ด าเนินการดังกล่าว ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพทางการศึกษา รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานหรือคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาเพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

ดังนัน้ สถานศึกษาทุกระดับจะต้องด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
สถานศกึษาต้องด าเนินการประกนัคณุภาพภายในก่อน เพ่ือเป็นการประเมินตนเองและตรวจสอบ 
ทบทวนปรับปรุงคณุภาพการศกึษาของตนเอง เพ่ือท่ีจะรองรับการประเมินภายนอกจากส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกห้าปี การจัดการ
ศึกษามีความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย โดยการพัฒนาคุณภาพของ
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สถานศึกษาให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการพัฒนาคณุภาพของตนเอง มีการประกันคุณภาพ
ภายในผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและการจดัการเรียนการสอนตามปกติของสถานศกึษา 
เพ่ือพฒันาคณุภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา อนัจะสร้างความมัน่ใจวา่สถานศึกษาจัด
การศึกษาให้มีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือท าให้เด็กไทยเป็นคนดี มีความสามารถและมี
ความสขุ ช่วยกนัสร้างสรรค์สงัคมให้มีสนัติ ส่ิงแวดล้อมยัง่ยืน เศรษฐกิจมัน่คง สามารถร่วมมือกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างมีศกัดิ์ศรีในสงัคมโลกตอ่ไป 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2553 : 12) ได้กล่าวว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษามีความส าคัญ  3 ประการ  คือ 1) ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพ
การศกึษาท่ีเช่ือถือได้เกิดความเช่ือมัน่และสามารถตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน  
2) ป้องกนัการจดัการศกึษาท่ีไมม่ีคณุภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาค
ท่ีจะได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง  3) ท าให้ผู้ รับผิดชอบมุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่
คณุภาพและมาตรฐานอย่างจริงจงั ซึ่งสง่ผลให้มีพลงัท่ีจะพฒันาประชากรให้มีคณุภาพอย่างเป็น
รูปธรรมและตอ่เน่ือง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2554: 14-15) สถานศึกษาทุกแห่ง
ต้องน าระบบประกันคณุภาพภายในไปปฏิบตัิ ในการพัฒนาคณุภาพของสถานศึกษา ซึ่ งจะเป็น
การสร้างความมัน่ใจแก่พ่อแมแ่ละประชาชน การประกนัคณุภาพภายในท าให้สถานศกึษามีระบบ
การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการท างานท่ีมีเป้าหมายและแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน โดย
การด าเนินการตามแผนเพ่ือให้เป็นตามเป้าหมายก็จะต้องมีการประเมินคณุภาพภายในหรือการ
ประเมินตนเอง เพ่ือตรวจสอบและพัฒนา ปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา การ
ประเมินตนเองเหมือนกบัการสอ่งกระจกดตูนเอง การท่ีสถานศกึษาใช้กระจกสอ่งตน สอ่งงานและ
สอ่งศิษย์ แล้ววินิจวิเคราะห์จดุออ่น จดุแขง็ท่ีเกิดกบัตน กบังาน และกบัศิษย์ จะช่วยท าให้เกิดการ
พฒันาให้ดีขึน้เป็นผลท าให้เดก็และเยาวชนไทยเป็นคนดี มีความสามารถและมีความสขุ ระบบการ
ประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาในสว่นของการศึกษา ขัน้พืน้ฐานนัน้ โดยให้สถานศึกษามี
การก าหนดเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษามีการพัฒนาและประเมิน
ตนเองอย่างตอ่เน่ืองเป็นประจ าทุกปี ใช้กระบวนการบริหารท่ีดีสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายใน
การบริหารและจัดการศึกษามุ่งให้การประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาเป็นการประกัน
คณุภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงผลอนัเกิดกบัผู้ เรียนเป็นส าคญัท่ีสดุ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2554: 82-83) ตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 วา่ด้วย
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เร่ืองการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ข้อ 14 ให้สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจดัให้มีระบบประกนั
คณุภาพภายในตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายในระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน โดยให้สถานศกึษายึดหลกัการมีสว่นร่วมของชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐ
และเอกชน โดยการสง่เสริม สนบัสนนุและก ากบัดแูลของหน่วยงาน 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2554: 2) กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2546 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้
ด าเนินการตามภารกิจหลกัของการประกันคณุภาพการศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 9 และหมวด 6 มาตรา 47 - 48 และ 51 รวมทัง้
การปฏิบัติตามประกาศกฎกระทรวง คือ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและมาตรฐาน
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือให้เป็นหลกัในการประเมินคณุภาพภายใน ส าหรับหน่วยงานต้นสงักัด
และสถานศกึษา ซึ่งหน่วยงานต้นสงักดัและสถานศกึษาสามารถเพ่ิมมาตรฐานของตนได้อีกตามท่ี
เห็นสมควร ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองเช่ือมโยงการประกัน
คณุภาพการศกึษาทัง้ระดบัการศึกษาปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และการประกนัคณุภาพ
ภายนอก ซึ่งต่อมาได้มีการออกประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกัน
คณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 แทนกฎกระทรวงฉบบัเดิม (พ.ศ. 2546) 

สรุปได้วา่ ความจ าเป็นในการประกันคณุภาพเป็นกลไกส าคญัท่ีสามารถขบัเคลื่อน
การพฒันาคณุภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างตอ่เน่ือง ปฏิบตัิงานได้อย่างเป็นระบบ มีคณุภาพ
ตามมาตรฐาน ผู้ ท่ี จบการศึกษามีคุณภาพตามท่ีมุ่งหวัง ผู้ ปกครอง ชุมชน องค์กร สถาน
ประกอบการท่ีรับช่วงผู้ จบการศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือรับเข้าท างาน มีความมั่นใจว่าการจัด
การศกึษาของสถานศกึษามีคณุภาพได้มาตรฐาน นกัเรียนท่ีจบการศกึษาจากสถานศกึษาทกุแห่ง 
มีความรู้ความสามารถมีทกัษะ และมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลกัสตูรสถานศกึษาก าหนด 

1.3 แนวคดิเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2553 : 1) ได้กล่าวไว้ว่าการจัด

การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสขุ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุง่ปลกูฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง มีความภาคภมูิใจในความเป็น
ไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์สว่นรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้สง่เสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม
ของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทยและความรู้อนัเป็นสากลตลอดจนอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความ
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างตอ่เน่ือง เป็นความมุง่หมายของการจดัการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 และ
ได้ก าหนดแนวคิดส าคญัข้อหนึ่ง คือ ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกัน
คณุภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา โดยท่ีก าหนดให้ “มาตรฐานและการประกัน
คณุภาพการศึกษา” เป็นภารกิจส าคญัหมวดหนึ่งท่ีสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้อง
ด าเนินการ อีกทัง้ต้องเป็นไปตามระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีกระทรวงศกึษาธิการเป็นผู้ก าหนด
ด้วย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2553 : 2) ในการพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและด าเนินการอย่างยั่งยืน 
ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายในสถานศกึษาต้องมีการท างานท่ีมุง่ประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้ เรียนเป็นส าคญั โดย
มีความตระหนัก รับรู้ และเห็นคณุค่าของการท างานเป็นระบบ มีคณุภาพผู้ เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายและด าเนินกิจกรรม/โครงการท่ี ใช้ผลการ
ประเมินตนเอง ผลการประเมินคณุภาพจากองค์กรภายนอก หรือผลการวิจัยท่ีสถานศึกษาจดัท า
ขึน้เพ่ือแก้ปัญหาหรือพฒันาผู้ เรียนของสถานศึกษาเอง ตลอดจนใช้ผลการวิจัยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เป็นฐานในการก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียน การติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงงานเป็นระยะ
จะช่วยให้งานบรรลผุลได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ผลท่ี เกิดกับผู้ เรียนก็จะเป็นท่ีพึงพอใจกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรหรือสถานประกอบการท่ี รับช่วงต่อจากสถานศึกษา ด้วยการ
ด าเนินงานท่ีทกุคนมีจิตส านึกและความรับผิดชอบร่วมกันเช่นนี ้ระบบการประกันคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษาจะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศกึษาท่ีแท้จริง และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
จนเป็นวิถีชีวิตในการท างานของทกุคนเป็นวฒันธรรมขององค์กรท่ียึดคณุภาพผู้เรียนฝังแน่นอยู่ใน
จิตใจตลอดเวลา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2554: 34-35) ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา (Internal Quality Assurance) เป็นระบบท่ีสถานศึกษาสร้าง
ความมั่น ใจ (Assure) แก่ผู้ รับบริการ ทัง้ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรือสถาน
ประกอบการท่ีรับผู้ เรียนเข้าศกึษาตอ่หรือท างาน วา่สถานศกึษาสามารถจดัการศกึษาให้มีคณุภาพ
ได้ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมี
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลกัสตูรก าหนดและสงัคมคาดหวงั สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคม
ได้อย่างมีความสขุ รวมทัง้สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและชมุชนตามความเหมาะสม ด้วยการ
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บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ทัง้องค์กรโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม บุคคลากรในสถานศึกษา 
โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนต้องศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ได้แก่ แนวคิดของการประกันคณุภาพการศกึษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคณุภาพ การศึกษา พ.ศ. 2546 และพ.ศ. 2553 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานเพ่ือการประเมินคณุภาพภายนอก และมาตรฐานการศึกษาระดบั
เขตพืน้ท่ีการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลาง ควรมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพภายในระดบัสถานศกึษา มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยให้หลายฝ่าย
มีสว่นร่วม ได้แก่ ผู้ปกครอง นกัเรียน ผู้แทนนักเรียน คณะกรรมการสถานศกึษา ครูผู้สอนทกุระดบั
การศกึษาสว่นสถานศกึษาขนาดเลก็ท่ีมีบคุคลากรน้อยอาจไมจ่ าเป็นต้องตัง้คณะกรรมการประกัน
คณุภาพภายใน แตค่วรตัง้คณะท างานในภาพรวมของสถานศกึษาท่ีก าหนดภาระหน้าท่ีรับผิดชอบ
งานท่ีชดัเจน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ฐาน (2555: 6) ความตระหนักใน
ความส าคญัของการพฒันาสู่มาตรฐาน เป้าหมายตามแผน พิจารณาจากผู้ เ ก่ียวข้องอย่างน้อย 3 
กลุม่ขึน้ไป ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษา ครู ผู้ปกครอง และผู้ เก่ียวข้อง มี
ความตระหนักในความส าคญัของการพัฒนาผู้ เรียน หรือครู หรือคณุภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานนัน้ ๆ มีนโยบายและทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา ระบบการ
ประกันคณุภาพภายใน รายงานการประเมินตนเอง รวมทัง้กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
ผู้เรียน ครู และผู้บริหารสถานศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน ทกุคนในโรงเรียนท่ีต ่ากว่า
มาตรฐานอบรม พัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ท่ี เน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั จัดการเรียนรู้แบบคละชัน้ และจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้ และให้ครูศกึษาเอกสารทางวิชาการเก่ียวกบัการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

สรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกระบวนการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัอย่างย่ิงในการจดัการศกึษา ซึ่งผู้ เก่ียวข้อง
ทกุฝ่ายในสถานศกึษาต้องมีการท างานมุง่ประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้ เรียนเป็นส าคญั ดงันัน้การพฒันา
ระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาให้เข้มแขง็มีประสิทธิภาพ และด าเนินการอย่าง
ตอ่เน่ืองผลท่ีเกิดกบัผู้ เรียนก็จะเป็นท่ีพึงพอใจกบัผู้ปกครอง ชมุชน และองค์กรตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
สถานศกึษา 
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1.4 หลักการเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติกลา่วว่าหลกัการส าคญัของการประกัน

คณุภาพภายในของสถานศกึษา คือ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ.  2545: 11)  
1. จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษาร่วมกัน

พัฒนาปรับปรุงคณุภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรือท าให้บุคคลากร
เสียหน้า โดยเป้าหมายท่ีส าคญัอยู่ท่ีการพฒันาคณุภาพให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน 

2. การประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบริหารจดัการและ
การท างานของบุคคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการท่ีมีเป้าหมายชัดเจน ท าตามแผน ตรวจสอบประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอย่าง
ตอ่เน่ือง เป็นระบบมีความโปร่งใส และมีจิตส านึกในการพฒันาคณุภาพการท างาน 

3. การประกันคุณภาพเป็นหน้าท่ีของบุคคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ว่าจะ
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา โดยในการด าเนินงานจะต้องให้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง เช่น ผู้ เรียน ชมุชน เขตพืน้ท่ีหรือหน่วยงานท่ีก ากับดแูลเข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า ช่วยกันผลกัดนัให้
สถานศึกษามีคณุภาพ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการศึกษาทีดีมีคณุภาพ เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง สงัคมและประเทศชาติ การประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา จึงเป็นกระบวนการท่ี
บคุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษาร่วมกนัวางแผน ก าหนดเป้าหมายและวิธีการ ลงมือท าตามแผน
ในทุกขัน้ตอนมีการบันทึกข้อมลูเพ่ือร่วมกันตรวจสอบผลงาน หาจุดเด่น จุดท่ีต้องปรับปรุง แล้ว
ร่วมกนัปรับปรุงแผนงานนัน้ ๆ โดยมุง่หวงัให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสถานศกึษาท่ีเน้น
คุณภาพของผู้ เรียนเป็นส าคัญ การท างานท่ีเป็นระบบเช่นนีจ้ะช่วยสร้างความเป็นน า้หนึ่งใจ
เดียวกันภายในสถานศกึษา เกิดความรู้สกึว่าเป็นงานปกติ เป็นการมองตนและประเมินตนเอง ซึ่ ง
จะท าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลท่ีมั่นคงเป็นจริงพร้อมเสมอต่อการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก 

กระทรวงศกึษาธิการกลา่วถึงหลกัการในการด าเนินการประกันคณุภาพการศกึษามี 
3 ประการคือ (กระทรวงศกึษาธิการ.  2549: 3-4)  

1. การกระจายอ านาจ (Decentralization) โดยให้สถานศึกษามีอิสระและมี
ความคล่องตัวในการบริหาร รวมถึงการตัดสินใจด าเนินงาน ทัง้ด้านการบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณ บคุคลากร และทรัพยากร การจดัสิ่งอ านวยความสะดวกและให้อิสระแก่ผู้สอนในการ
จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลผุลตามจุดมุง่หมายของหลกัสตูร ตลอดจนให้
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สถานศึกษาสามารถปรับปรุงตนเองรับผิดชอบ และจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพพืน้ท่ี 
ความต้องการของชมุชน และสงัคมให้มากท่ีสดุ 

2. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน (Participation) โดยให้หน่วยงาน
ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้ประกอบการ ปชูนียบคุคล ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
หรือปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรารดีดกึพดภึพีท้้ต่อการจัดการศึกษา
โดยรวม 

3. การแสดงภาระรับผิดชอบ ท่ีตรวจสอบได้  (Accountability) มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย (Goals) ท่ีผู้ เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนต้องได้รับรู้เพ่ือ
การพฒันาร่วมกนัและเพ่ือการติดตามตรวจสอบ การด าเนินงานของสถานศึกษาวา่สามารถน าพา
ผู้เรียนไปสู่มาตรฐานท่ีได้ก าหนดร่วมกันไว้หรือไม่ จากเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาดงักล่าว 
สถานศึกษาต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (School 
Improvement Plan) เลือกกลวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสม และสามารถท าให้เกิดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีการประชาสมัพันธ์เป้าหมายและจุดเน้นท่ีต้องการพัฒนาให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ เพ่ือเป็น
สญัญาประชาคมและเพ่ือให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีทิศทางการท างานท่ีชดัเจนสูเ่ป้าหมายเดียวกนั 

สรุปได้วา่ หลกัการเก่ียวกับการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา เป็นหน้าท่ี
ของบุคคลากรทุกคนในสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตาม
ประเมินผล พัฒนา ปรับปรุง ให้สถานศึกษามีคณุภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้
ผู้ เรียนได้รับการศกึษาท่ีมีคณุภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สงัคมและประเทศชาติ 

1.5 ขัน้ตอนการด าเนินการประกันคุณภาพ 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกลา่ววา่การประกนัคณุภาพการศกึษา

เป็นกระบวนการด าเนินการท่ีสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน 3 ขัน้ตอน ดังนี  ้(ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2553:11-12) 

1. การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การ
ติดตามและการตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา กระท าโดยบคุคลากร
ของสถานศกึษาหรือโดยส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา หรือโดยหน่วยงานต้นสงักดัท่ีมีหน้าท่ีก ากับ
ดแูลสถานศกึษาทัง้นีเ้พ่ือน าผลจากการประเมินไปใช้ในการวางแผนพฒันากิจกรรม/โครงการการ
พัฒนาท่ีจัดท าขึน้ จึงตัง้อยู่บนฐานความเป็นจริง มีความเป็นไปได้และส าเร็จผลในเวลาอัน
เหมาะสม 
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2. การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท า
รายงานการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา พร้อมทัง้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนา
คณุภาพการศึกษา เมื่อจะตรวจสอบความก้าวหน้า สถานศกึษาจะต้องมีข้อมลูสารสนเทศท่ีแสดง
แนวโน้มผลการพัฒนาคณุภาพผู้ เรียนและคณุภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ดงันั น้จึง
จ าเป็นต้องมีการวางระบบการเก็บรวบรวมข้อมลูและสารสนเทศเก่ียวกบัผู้ เรียนและการปฏิบตัิงาน
เป็นประจ าทกุปี มีวิธีการเก็บข้อมลูท่ีไมยุ่่งยากและเกิดจากการปฏิบตัิจริง ข้อมลูสารสนเทศท่ีจะ
แสดงแนวโน้มผลการพัฒนาคณุภาพผู้เรียนและคณุภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาได้ไม่
ควรจะน้อยกวา่ 3 ปี การศกึษา ดงันัน้ครูทกุคนต้องสามารถแสดงข้อมลูผลการเรียนของผู้ เรียนได้
เป็นรายบุคคล รายห้องเรียน รายชัน้ รายกลุ่มสาระ จนเป็นข้อมลูรวมระดบัสถานศึกษาได้ หรือ
โครงการอ่ืน ๆ ท่ีสถานศกึษาด าเนินการก็จะต้องสามารถตอบได้วา่ เหตใุดจึงเพ่ิมกิจกรรมใหมข่ึน้
หรือปรับลดกิจกรรมบางอย่างลง ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี ้จะถูกน าไปสรุปรายงานให้
คณะกรรมการสถานศกึษาทราบ เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางพฒันาตอ่ไป 

3. การพฒันาคณุภาพการศกึษา เป็นกระบวนการพฒันาการศกึษาเข้าสูค่ณุภาพ
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาการจดัระบบ
และโครงสร้าง การวางแผนและการด าเนินงานตามแผน รวมทัง้ “สร้างจิตส านึก” ให้เห็นว่าการ
พฒันาคณุภาพการศกึษา จะต้องด าเนินการอย่างตอ่เน่ืองและเป็น “ความรับผิดชอบร่วมกนั” ของ
ทกุคน การพัฒนาคณุภาพการศกึษาเป็นค าท่ีมีความหมายกว้างมาก แต่ในระดบัสถานศึกษานัน้
แท้จริงแล้วคือหน้าท่ีหลกัของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณุภาพท่ีต้องการให้
เกิดกับผู้ เรียนเป็นเป้าหมาย ซึ่งในปัจจุบันก าหนดในรูปของมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
ฉะนัน้ในการคิดกิจกรรม/โครงการหรือพัฒนานวตักรรมใด ต้องสะท้อนผลท่ี เกิดกับผู้ เรียนได้ 
อย่างไรก็ตามการด าเนินงานจะบรรลผุลส าเร็จได้ต้องเกิดจากผู้ปฏิบตัิงานทุกคนท างานอย่างเป็น
ระบบท างานร่วมกันได้ดี รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน เลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด 
ยอมรับผลท่ีเกิดขึน้ร่วมกนั และพร้อมท่ีจะแก้ไขให้ดีขึน้ 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2545: 16-18) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนของ
การด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน มีรายละเอียดดงันี ้

1. การเตรียมการ การพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่ ง
ของกระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอนควรมีการเตรียมการ ซึ่ งการเตรียมการท่ีส าคญั 
คือ 
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1.1 การเตรียมความพร้อมของบคุคลากร เพ่ือสร้างความตระหนักถึงคณุค่า
ของการประกันคุณภาพภายในและการท างานเป็นทีม เป็นการชี แ้จงท าความเข้าใจโดยใช้
บคุคลากรในสถานศกึษาหรือวิทยากรภายนอก โดยบคุคลากรทกุคนในสถานศกึษาได้มีโอกาสเข้า
ร่วมประชุมรับทราบพร้อมกันและต้องพัฒนาความรู้ ทักษะเก่ียวกับการประกันคณุภาพภายใน 
เพ่ือให้บุคคลากรทุกคนเกิดความมัน่ใจในการด าเนินงานประกันคณุภาพด้วยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โดยเน้นเนือ้หาเก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนการประเมิน การ
สร้างเคร่ืองมือประเมินและการรวบรวมข้อมลู ในช่วงท้ายเน้นเร่ืองเก่ียวกบัการวิเคราะห์ข้อมลู การ
น าเสนอผลการประเมินการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Study Report) 

1.2 การแต่งตัง้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการประสานงาน ก ากับดูแล
ช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกนัและเช่ือมโยงเป็นทีม โดยการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ควรพิจารณาตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารซึ่ งฝ่ายรับผิดชอบงานใดควรเป็นกรรมการ
รับผิดชอบการพฒันาและประเมินคณุภาพงานนัน้ 

2. การด าเนินงานประกนัคณุภาพภายใน ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
2.1การวางแผน  ต้องมีการก าหนดเป้ าหมาย แนวทางด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีต้องใช้ แผนท่ีควรจดัท าคือ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา
ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตร ซึ่ ง
สอดคล้องกบัเป้าหมายของสถานศกึษาแผนการประเมินคณุภาพและแผนงบประมาณ เป็นต้น 

2.2 การปฏิบัติตามแผน ขณะด าเนินการต้องมีการเรียนรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา
และผู้บริหารควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรทุกคนท างานอย่างมีความสุข จัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรเ พ่ือการปฏิบัติ ก ากับ ติดตามการท างานทัง้ระดับ
บคุคลากร รายกลุม่ รายหมวดและให้การนิเทศ 

2.3 การตรวจสอบประเมินผล เป็นกลไกส าคญัท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการพฒันา
เพราะจะท าให้ได้ข้อมลูย้อนกลบัท่ีแสดงวา่การด าเนินงานท่ีผา่นมาบรรลเุป้าหมายเพียงใดโดยการ
ประเมินต้องจัดวางกรอบการประเมินจัดหาหรือจัดท าเคร่ืองมือ จัดเก็บรวบรวมข้อมลูวิเคราะห์
ข้อมลู แปลความข้อมลูและการตรวจสอบ ปรับปรุงคณุภาพการประเมิน 

2.4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เมื่อแต่ละฝ่ายประเมินผลส าเร็จ
แล้วจะสง่ผลให้คณะกรรมการรับผิดชอบน าไปวิเคราะห์ สงัเคราะห์และแปลผลแล้วน าเสนอผลต่อ
ผู้ เก่ียวข้องเพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคคลากร น าไปวางแผนในระยะ
ตอ่ไปและจดัท าเป็นข้อมลูสารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมินตนเอง 
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3. การจัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี เมื่ อสถานศึกษา
ด าเนินการตามแผนและมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในช่วงปลายปีการศึกษา
จะต้องจดัท ารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปีเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกกลุ่ม
ได้รับทราบไม่วา่จะเป็นบุคคลภายในสถานศกึษา ผู้ปกครองหรือชมุชน หน่วยงานต้นสงักัดและผู้
ประเมินภายนอกเพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการจดัการศกึษา และพร้อมท่ีจะรับการประเมินจาก
ภายนอกโดยด าเนินการรวบรวมผล การด าเนินงานและผลการประเมิน วิเคราะห์จ าแนกตาม
มาตรฐานการศกึษาและเขียนรายงาน 

สรุปได้วา่ ขัน้ตอนการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาเป็นการ
ปฏิบัติงานอย่างมีขัน้ตอนท าอย่างต่อเน่ืองด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
คือ คณุภาพท่ีเกิดกับผู้ เรียน สร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีได้พัฒนาผู้ เรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษา สถานศึกษาแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในการจัดการศกึษาโดยค านึงถึงผู้ เรียน
เป็นส าคญั ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันตระหนักถึงคณุประโยชน์ของการ
ประกนัคณุภาพภายใน 

1.6 การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา เพ่ือพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาทุก

ระดบัจ าแนกได้เป็น 2 สว่น (สมคิด  พรมจุ้ย; และสพุกัตร์ พิบลูย์.  2544: 4-5) ดงันี ้
1. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การติดตามตรวจสอบ และตดัสิน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากภายใน โดยบุคคลากรของสถานศึกษาเอง หรือโดย
หน่วยงานต้นสงักดัท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดแูลสถานศกึษานัน้ 

2. การประกันคณุภาพภายนอก หมายถึง การติดตามตรวจสอบ และตดัสิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านักงานดังกล่าวรับรองเพ่ือเป็นการ
ประกนัคณุภาพและพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ี มีการปฏิบัติดีนั น้ 
สถานศึกษาอาศยัแนวคิดการพัฒนาเชิงระบบของเดมมิ่ง (Plan Do Check Act) เป็นพืน้ฐานการ
ปฏิบตัิงาน (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2553 : 52 - 53) ดงันี ้

P (Plan) การวางแผน สถานศกึษามีการพัฒนาระบบข้อมลูและสารสนเทศ และ
ใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศกึษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาทีมุ่งเน้นคณุภาพ
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ผู้ เรียนด้วยการก าหนดวตัถุประสงค์ ตัง้เป้าหมาย ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงาน/พัฒนา และ
ระยะเวลาการพัฒนามีการจดัหาและจดัสรรหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นทัง้ในด้านบคุคล เคร่ืองมือ และ
งบประมาณ รวมทัง้ท าความเข้าใจในแนวปฏิบัติเพ่ือสร้างความชัดเจนในการด าเนินงานกับ
บคุคลากรทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

D (Do) การปฏิบัติ สถานศึกษามีการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การ
ปฏิบตัิด าเนินการตามแผนอย่างจริงจงั 

C (Check) การตรวจสอบ สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ 

A (Act) การพฒันาปรับปรุง หากผลการปฏิบตัิเป็นท่ีน่าพอใจประสบความส าเร็จ
สถานศึกษาก็จดัให้เป็นมาตรฐานเพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบตัิตอ่ไป เพ่ือยกระดบัคณุภาพให้สงูขึน้
และหากผลการปฏิบัติมีข้อควรปรับปรุง สถานศึกษาก็จะมีการก าหนดวิธีการปรับปรุงต่อไปทุก
ขัน้ตอนของการด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาเน้นการบริหาร
จดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ผู้ปกครอง ชมุชน และสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมด าเนินงาน ร่วมตดัสินใจ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง และใช้หลักการสร้าง
เครือขา่ยความร่วมมือจากทกุภาคสว่นในการสนับสนนุและสง่เสริม การพฒันาคณุภาพการศกึษา
ร่วมกนั 

สรุปได้ว่า การจัดระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา บุคคลากรทุกคนมี
สว่นร่วมก าหนดกระบวนการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการวางแผนให้สอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษา น าแผนไปสู่การปฏิบัติ ตรวจสอบประเมินผลความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้
และพฒันาปรับปรุง ก าหนดวิธีการแนวทางเพ่ือยกระดบัการจัดระบบประกนัคณุภาพภายในให้ดี
ขึน้ตอ่ไป 

1.7 มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือให้การน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการพฒันาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จึงได้จัดท าค าอธิบายและระดบัคณุภาพ พร้อมทัง้เกณฑ์การ
ผา่นมาตรฐานการศึกษาขัน้นพืน้ฐานขึน้เพ่ือให้สถานศึกษา ตลอดจนเขตพืน้ท่ีการศึกษาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการควบคมุตรวจสอบ และประเมินคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาตอ่ไป 
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มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน แบ่งเป็น 5 ด้าน มี 15 มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานมี
การก าหนดตวับ่งชีท่ี้ครอบคลมุและให้น า้หนกัความส าคญักบักระบวนการบริหารและการจดัการ
ร้อยละ 70 ส่วนผลของการบริหารและการจัดการคือคณุภาพผู้เรียนเป็นร้อยละ 30 มีรายละเอียด
ของมาตรฐานและน า้หนกัคะแนน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 4-13) 
ดงันี ้

ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผู้ เรียนมีสขุภาวะท่ีดีและมีสนุทรียภาพ 

1.1 มีสขุนิสยัในการดแูละสขุภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
1.2 มีน า้หนกั สว่นสงู และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ

ท่ีเสี่ยงตอ่ความรุนแรง โรคภยั อบุตัิเหต ุและปัญหาทางเพศ 
1.4 เห็นคณุคา่ในตนเอง มีความมัน่ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
1.5 มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้ อ่ืน 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 

กีฬา/นนัทนาการตามจินตนาการ 
มาตรฐานท่ี 2 ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ 

2.1 มีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลกัสตูร 
2.2 เอือ้อาทรผู้ อ่ืนและกตญัญูกูตเวทีตอ่ผู้มีพระคณุ 
2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง 
2.4 ตระหนกั รู้คณุคา่ ร่วมอนรุักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานท่ี 3 ผู้ เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง 

3.1 มีนิสยัรักการอา่นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมดุ แหล่ง
เรียนรู้และสื่อตา่ง ๆ รอบตวั 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ด ูพูด เขียน และตัง้ค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหวา่งกนั 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
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มาตรฐานท่ี 4 ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตผุล 

4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และด ูและสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียน 

ตามความคิดของตนเอง 
4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 
4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภมูิใจ 

มาตรฐานท่ี 5 ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร 
5.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแตล่ะกลุม่สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.3 ผลการประเมินการอา่น คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้ เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีตอ่อาชีพสจุริต 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
6.2 ท างานอย่างมีความสขุ มุ่งมั่น พัฒนางาน และภมูิใจในผลงานของ

ตนเอง 
6.3 ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
6.4 มีความรู้สกึท่ีดีต่ออาชีพสจุริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเอง

สนใจด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านการจดัการศกึษา 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้ เรียนทัง้ด้านความรู้ ทักษะ 

กระบวนการ สมรรถนะ และคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง

แผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผู้เรียน 
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7.3 ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกตา่งระหวา่ง
บคุคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ินมาบรูณาการในการจดัการเรียนรู้ 

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ เรียนทัง้ด้านการ 
เรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

7.7 ค รูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียน รู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศกึษา 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

8.1 ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 

8.2 ผู้ บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทัง้ด้านวิชาการและการจดัการ 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

8.5 นักเรียน ผู้ ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศกึษา 

8.6 ผู้ บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การ
จดัการศกึษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 



  34 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9.1 คณะกรรมการสถานศกึษารู้และปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดแูล และขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศกึษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 
9.3 ผู้ปกครองและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาสถานศกึษา 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพฒันาคณุภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10.1 หลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้องกบัท้องถ่ิน 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความ

ถนดั ความสามารถและความสนใจ 
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 

ความสามารถความถนดั และความสนใจของผู้เรียน 
10.4 สนบัสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริง

จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ

เรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอ 
10.6 จัดระบบดแูลช่วยเหลือผู้ เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลมุถึง

ผู้ เรียนทกุคน 
มาตรฐานท่ี 11 สถานศกึษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีสง่เสริม

ให้ผู้ เรียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภยั 

มีส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้ เรียน 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสง่เสริมสขุภาพอนามยัและความปลอดภยั
ของผู้เรียน 

11.3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอือ้ต่อให้
ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 
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มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษา 
ท่ีมุง่พฒันาคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
12.3 จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

เพ่ือพฒันาคณุภาพสถานศกึษา 
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 
12.5 น าผลการประเมินคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน

พฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 
12.6 จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา

เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน
และบคุคลากรของสถานศกึษา รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวา่งสถานศกึษากบัครอบครัว ชมุชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

ด้านท่ี 4 มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 

ปรัชญา และจดุเน้นท่ีก าหนดขึน้ 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 

วิสยัทศัน์ ปรัชญาและจดุเน้นของสถานศกึษา 
14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้ เรียนบรรลตุามเป้าหมาย วิสยัทัศน์ 

ปรัชญา และจดุเน้นของสถานศกึษา 
ด้านท่ี 5 มาตรฐานด้านมาตรการสง่เสริม 
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มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศกึษาเพ่ือพฒันาและสง่เสริมสถานศกึษาให้ยกระดบัคณุภาพสงูขึน้ 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย 
สรุปได้วา่ มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นข้อก าหนดคณุลกัษณะคณุภาพท่ีพึง

ประสงค์และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดในสถานศึกษา และเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานการเทียบเคียง
ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพ
การศกึษา 

1.8 มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดมาตรฐานการศึกษาท้องถ่ินในระดับ

มธัยมศกึษา จ านวน 24 มาตรฐาน 106 ตวับ่งชี ้(กรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน.  2558)ดงันี ้
1. มาตรฐานด้านปัจจยัทางการศกึษา (จ านวน 5 มาตรฐาน 24 ตวับ่งชี)้ 

มาตรฐานท่ี 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวฒุิ/ความรู้ความสามารถตรงกับ
งานท่ีรับผิดชอบ หมัน่พฒันาตนเอง เข้ากบัชมุชนได้ดีมีครูและบคุคลากร สนบัสนนุเพียงพอ (สพฐ.
6) (สมศ.8) ประกอบด้วยตวับ่งชีด้งันี ้1) มีคณุธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู (มถ.3.4,3.5) (สพฐ.9.1) (สมศ.8.1) 2) มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
(สพฐ.9.2) (สมศ.8.2) 3) มีความมุง่มัน่และอทิุศตนในการสอนและพฒันาผู้ เรียน (สพฐ.9.3) (สม
ศ.8.3) 4) มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า (สพฐ.9.4) (สมศ.8.4)  
5) จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีทางการศกึษาหรือเทียบเท่าขึน้ไป (สพฐ.9.5) (สมศ.8.2) 6) สอน
ตรงตามวิชาเอก – โท หรือตรงตามความถนัด (สพฐ.9.6) (สมศ.8.3) 7) มีจ านวนเพียงพอ (หมาย
รวมทัง้ครูและบคุคลากรสนบัสนนุ) (สพฐ.9.7) (สมศ.8.5) 

มาตรฐานท่ี 2 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั (สพฐ.10) (สมศ.9) ประกอบด้วยตวับ่งชีด้งันี ้1) ครูในกลุม่
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศมีประสิทธิภาพการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั (สม
ศ.9.1 – 9.8) 2) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพการสอนเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั (สมศ.9.2) 3) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพการสอนเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั (สมศ.9.3) 4) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม ศาสนาและวฒันธรรมมีประสิทธิภาพ
การสอนเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั (สมศ.9.4) 5) ครูในกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษามี
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ประสิทธิภาพ การสอนเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั (สมศ.9.5) 6) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมี
ประสิทธิภาพการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั (สมศ.9.6) 7) ครูในกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั (สมศ.9.7) 

มาตรฐานท่ี 3 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศกึษา (สพฐ.11) (สมศ.10) ประกอบด้วยตวับ่งชีด้งันี ้1) มีคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารการศึกษา (สพฐ.11.1)  (สมศ.10.1) 2) มีความคิดริเร่ิม มี
วิสยัทศัน์และเป็นผู้น าทางวิชาการ (สพฐ.11.2) (สมศ.10.2) 3) มีความสามารถในการบริหารงาน
วิชาการและการจัดการ (สพฐ.11.3) (สมศ.10.3)  4) การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล ผู้ เก่ียวข้องพึงพอใจ (สพฐ.11.4) (สมศ.10.4) 

มาตรฐานท่ี 4 สถานศกึษามีจ านวนผู้เรียน และอายตุามเกณฑ์ (สมศ.8.5.3) 
ประกอบด้วยตวับ่งชีด้งันี ้1) มีอัตราส่วนจ านวนผู้ เรียนต่อห้องเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (สมศ.
8.5.3) 2) ผู้ เรียนมีเกณฑ์อายตุามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ 

มาตรฐานท่ี 5 สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการจัด
การศกึษา อย่างมีประสิทธิภาพ (สมศ.12.1) (สมศ.13) ประกอบด้วยตวับ่งชีด้งันี ้1) มีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุครุภัณฑ์ เพียงพอ 2) มีการระดมงบประมาณและ
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศกึษา  3) มีส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวตักรรมท่ีเหมาะสมต่อการ 
จัดการศึกษา (สมศ.13.2) 4) มีสภาพแวดล้อม พืน้ท่ีสีเขียว และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอือ้ต่อการ จัด
การศกึษา 

2. มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศกึษา (จ านวน 8 มาตรฐาน 40 ตวับ่งชี)้ 
มาตรฐานท่ี 6 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง ระบบการบริหารและ

พัฒนา ประกอบด้วยตัวบ่งชีด้ังนี  ้1) มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ี
เหมาะสม (สพฐ.12.1) (สมศ.11.1) 2) มีการจดัข้อมลูสารสนเทศอย่างครอบคลมุและทนัตอ่การใช้
งาน (สพฐ.12.2) 3) มีการพฒันาบคุคลากร (ผู้บริหาร ครูและบคุคลากรสนบัสนนุ) อย่างเป็นระบบ
และตอ่เน่ือง (สพฐ.12.4) 

มาตรฐานท่ี 7 สถานศกึษามีการบริหารและจดัการศึกษาโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน ประกอบด้วยตวับ่งชีด้งันี ้1) มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษา (สพฐ.
13.1) 2) มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม (สมศ.11.2)  3) มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียน 4) มีรูปแบบการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน (สพฐ.13.4)  
5) มีการตรวจสอบและถ่วงดลุ (สพฐ.13.5) (สมศ.11.3) 
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มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการจัดหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้ เรียนเป็นส าคญั (สพฐ.14) (สมศ.12,13) ประกอบด้วยตวับ่งชี ้1) มีหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ท่ีเหมาะสมเก่ียวกับผู้ เรียนและท้องถ่ิน (สพฐ.14.1) (สมศ.13.1) 2) มีรายวิชาให้ผู้ เรียนเลือกเรียน
ตามความสนใจอย่างหลากหลาย (สพฐ.14.2) (สมศ.12.2.2) 3) มีการสง่เสริมให้ครูจดัท าแผนการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความถนดัและความสามารถของผู้ เรียน 4) มีการส่งเสริมพัฒนานวตักรรมการ
จัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ (สพฐ.14.4) (สมศ.12.2)  5) มีการ
จดัระบบการบันทึกการรายงานผลและการส่งต่อข้อมลูของผู้ เรียน (สมศ.12.2.4)  6) มีระบบการ
นิเทศการเรียนการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ (สมศ.12.2.5) 7) มีการน าแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการเรียนการสอน (สพฐ.14.7) (สมศ.13)  8) ด าเนินการ
ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ติดตามผลและใช้ผลเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตาม
ศกัยภาพ 

มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคณุภาพผู้ เรียนอย่าง
หลากหลาย (สพฐ.15) (สมศ.12.3) ประกอบด้วยตัวบ่งชี  ้1) มีการจัดและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้ เรียนอย่างเข้มแข็งและทัว่ถึง (สพฐ.15.1) (สมศ.12.3.1) 2) มีการจดักิจกรรมส่งเสริม
และตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียน (สพฐ.15.2) (สมศ. 
12.3.2) 3) มีการจัดกิจกรรมสง่เสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนดัของผู้ เรียน
ให้เต็มศกัยภาพ (สพฐ.15.3) (สมศ.12.3.3) 4) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม (สพฐ.
15.4) (สมศ. 12.3.4) 5) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลปะ/กีฬาและ
นนัทนาการ (สพฐ.15.5) (สมศ.12.3.5) 6) มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภมูิปัญญาไทย (สพฐ.15.6) (สมศ.12.3.6) 7) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย (สพฐ.15.7) (สมศ.12.3.7) 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศกึษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีสง่เสริม
ให้ผู้ เรียนพฒันาตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพ (สพฐ.16) (สมศ.12.1) ประกอบด้วยตวับ่งชี ้1) มีการ
จดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม (สพฐ.16.1) (สมศ12.1.1)  2) มี
การส่งเสริมสขุภาพอนามัยและความปลอดภยัของผู้ เรียน(สพฐ.16.2) (สมศ12.1.2)  3) มีการ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีสว่น
ร่วม (สพฐ.16.3) (สมศ12.1.3) 4) มีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ ห้องสมดุ พืน้ท่ีสีเขียวและส่ิง
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อ านวยความสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพการใช้การได้ดี (สพฐ.16.4) (สมศ12.1.4) 5) มีการ
จดัและใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ในและนอกสถานท่ี (สพฐ.16.5) (สมศ12.1.5) 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน (สพฐ.17) ประกอบด้วยตวับ่งชี ้1) มีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมลูกบัแหล่ง
เรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ิน (สพฐ.17.1) 2) มีการสนบัสนนุให้แหลง่เรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และ
ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัท าหลกัสตูรระดบัสถานศกึษา (สพฐ.17.2) 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหวา่งบ้าน องค์กรทางศาสนา 
สถาบนัวิชาการเพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน (สพฐ.18) (สมศ.14) ประกอบด้วยตวับ่งชี ้1) มี
การจัดแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริการชุมชน (สพฐ.18.1) (สมศ.14.1)  2) มีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั (สพฐ.18.2) (สมศ.14.2) 

มาตรฐานท่ี  13 สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา (สพฐ12.3) (สมศ.11.4) ประกอบด้วยตวับ่งชี ้
1) มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2) มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3) มีการจัดท า
แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 4) มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สมศ.
11.2.2) 5) มีการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา 6) มีการประเมินคณุภาพการศึกษา  
7) มีการรายงานคณุภาพการศกึษาประจ าปี 8) มีการผดงุระบบประกนัคณุภาพการศกึษา 

3. มาตรฐานด้านผลผลิต (ผู้ เรียน) (จ านวน 11 มาตรฐาน 42 ตวับ่งชี)้ 
มาตรฐานท่ี 14 ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

(สพฐ.1) (สมศ.1) ประกอบด้วยตัวบ่งชี ้1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลกัธรรม
เบือ้งต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ (สมศ.1.1) 2) มีความซ่ือสตัย์สจุริต (สมศ.1.2) 3) มีความกตัญู
กตเวที (สมศ.1.3) 4) มีเมตา กรุณา เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม (สมศ. 1.4,1.6)   
5) ประหยดั และรู้จกัใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและสว่นรวมอย่างคุ้มคา่ (สมศ.1.5) 6) นิยมไทย เห็น
คณุคา่ในภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทย ภมูิใจในวฒันธรรมและความเป็นไทย (สมศ.3.4) 

มาตรฐานท่ี 15 ผู้ เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(สพฐ.2) (สมศ.1.5) ประกอบด้วยตวับ่งชี ้1) รู้คณุคา่ของสิ่งแวดล้อมและตระหนกัถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและสังคมท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม (สพฐ.2.1)  2) เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
กิจกรรม/โครงการอนรุักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม (สพฐ.2.2) 

มาตรฐานท่ี 16 ผู้ เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีตอ่อาชีพสจุริต (สพฐ.3) (สมศ.7) ประกอบด้วยตวับ่งชี ้1) มีทักษะ
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ในการจัดการและการท างานให้ส าเร็จ (สมศ.7.1) 2) พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบในการท างาน 3) ท างานอย่างมีความสขุ พฒันางานและภมูิใจในผลงานของตนเอง(สมศ.
7.2) 4) ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ (สมศ.7.2) 5) มีความรู้สึกท่ีดีตอ่อาชีพสจุริตและหาความรู้เก่ียวกับ
อาชีพท่ีตนสนใจ (สมศ.7.3) 

มาตรฐานท่ี 17 ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มี
วิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทัง้ระบบ และมีวิสยัทศัน์ (สพฐ.4) 
(สมศ.4) ประกอบด้วยตวับ่งชี ้1) สามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห์สงัเคราะห์และสรุปเป็นความคิด
รวบยอด (สมศ.4.1) 2) สามารถคาดการณ์กาหนดเป็นเป้าหมายและแนวทางการตดัสินใจได้ (สม
ศ.4.2) 3) ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ (สมศ.4.2)  4) มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์คิดแบบองค์รวมทัง้ระบบ และมีจินตนาการ (สมศ.4.3) 

มาตรฐานท่ี 18 ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสตูร (สพฐ.5) 
(สมศ.5) ประกอบด้วยตวับ่งชี ้1) มีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ (สมศ.5.1-5.8) 
2) สามารถสื่อความคิดผ่านการพูดเขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีตา่งๆ 3) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตามช่วงชัน้ท่ีเหมาะสม 4) สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 19 ผู้ เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง (สพฐ.6) (สมศ.6) ประกอบด้วยตวับ่งชี ้1) มีนิสยัรักการอา่น 
รู้จกัตัง้ค าถามเพ่ือหาเหตผุล สนใจแสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ รอบตวั (สมศ.6.1) 2) มี
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้ อ่ืนและสนกุกบัการเรียนรู้ (สมศ.6.2) 3) สามารถ
ใช้ห้องสมดุใช้แหลง่เรียนรู้และสื่อตา่งๆ ทัง้ในและนอกสถานศกึษา (สมศ.6.3) 

มาตรฐานท่ี 20 ผู้ เรียนรู้มีสุขนิสัย สขุภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี (สพฐ.7) 
(สมศ.2) ประกอบด้วยตวับ่งชี ้1) มีนิสยัในการดแูลสขุภาพและป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอบุัติภัย 
(สมศ.2.1) 2) มีน า้หนั สว่นสงูและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ (สมศ.2.2) 3) ป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอ่ความรุนแรงโรคภยัและอบุัติเหต ุ(สมศ.2.3) 
4) มีความมัน่ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้ อ่ืน (สมศ.2.4) 5) มีมนษุยสมัพนัธ์ดี
ตอ่เพ่ือน ครูและชอบมาโรงเรียน (สมศ.2.5) 

มาตรฐานท่ี 21 ผู้ เรียนมีสนุทรียภาพและลกัษณะนิสยัด้านศิลปะ ดนตรีกีฬา 
(สพฐ.8) (สมศ.3) ประกอบด้วยตวับ่งชี ้1) ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ (สมศ.3.1) 
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2) ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์ (สมศ.3.2) 3) ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมี
ผลงานด้านกีฬา/นนัทนาการ (สมศ.3.3) 

มาตรฐานท่ี 22 ผู้ เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชมุชน สงัคม และปฏิบัติ
ตนตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ประกอบด้วยตวับ่งชี ้1) เคารพ
และเทิดทูนสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้ อ่ืน รักษาสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและมีความเป็นประชาธิปไตย 3) รู้และปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยู่ใน
สงัคมได้อย่างมีความสขุ 4) เคารพและปฏิบัติตามค าสั่งสอน ค าแนะน าของพ่อแม่ครูญาติและ
ผู้ใหญ่ 5) รู้จกัท้องถ่ิน รักและร่วมพฒันาท้องถ่ิน 

มาตรฐานท่ี 23 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนกัเรียนมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับ
ของผู้ปกครองและชุมชน ประกอบด้วยตวับ่งชี ้1) ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจยอมรับ
ความรู้ความสามารถทักษะด้านวิชาการการกีฬาความมีวินัยคณุธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์ของผู้ เรียน 2) ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติการปฏิบัติตน
ตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  3) ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนการ
ช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ แก่ชมุชนและสว่นรวม 

มาตรฐานท่ี 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจและยอมรับ โดย
ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (สมศ.12) (มถ.12)  
ประกอบด้วยตวับ่งชี ้1) ผู้ปกครองและชมุชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและการให้บริการด้านสถานท่ีวสัดอุปุกรณ์ วิชาการและอ่ืน ๆ ของสถานศกึษาแก่ชมุชน 
(มถ. 37.-2) 2) ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาและให้การสนับสนุน
ทรัพยากรปัจจยัตา่ง ๆ ในการจดัและพฒันาการศกึษา (มถ.38.1-2 ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 

 
2. การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และและวิธีการประกันคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายในให้
สถานศกึษาด าเนินการโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับภาครัฐ
และภาคเอกชน มี 8 ประการ รายละเอียดดงันี ้

2.1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการ (2549: 7-8) ได้กลา่ววา่ มาตรฐานการศกึษามีความส าคญัและ

จ าเป็นมากส าหรับการจัดการศึกษาท่ีใช้หลักการกระจายอ านาจไปยังสถานศึกษาโดยท่ีให้
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สถานศกึษาจดัท าหลกัสตูรเองและบริหารใช้หลกัสตูรให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและ
ความต้องการของท้องถ่ิน รัฐจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติเพ่ือเป็นข้อก าหนดเก่ียวกับ
คณุลกัษณะ คณุภาพ ท่ีพึงประสงค์และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดขึน้ในสถานศกึษาทกุแห่ง และ
ใช้เป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับการสง่เสริมและก ากบัดแูล การตรวจสอบ การประเมินผล และ
การประเมินคณุภาพทางการศกึษา มาตรฐานการศกึษาของชาติมี 3 มาตรฐาน 11 ตวับ่งชี ้

จากมาตรฐานการศึกษาของชาติส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้
น าสูก่ารปฏิบตัิให้เกิดผล เพ่ือยกระดบัการศกึษาของประเทศให้เกิดประโยชน์กบัประชาชนไทยทุก
คนและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยน ามาจัดท าเป็นมาตรฐาน
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั ประกาศให้สถานทุกแห่งท่ีเปิดสอนระดบั
ดังกล่าวใช้เป็นเป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษาต้องน ามาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานและ
มาตรฐานการศกึษาปฐมวยัท่ีประกาศไว้นีเ้ป็นเป้าหมายการพฒันาสถานศกึษา อย่างไรก็ตามเขต
พืน้ ท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเองอาจต้องการเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด
เฉพาะเจาะจงตามบริบทและความต้องการของท้องถ่ินอีกก็ได้ 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศกึษาของชาติ มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และเอกลกัษณ์ของสถานศกึษาโดยก าหนดให้
เหมาะสมครอบคลมุสาระการเรียนรู้และศกัยภาพของผู้เรียน สถานศกึษาและท้องถ่ิน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  (2554: 15) กล่าวว่า มาตรฐาน
การศึกษาเป็นข้อก าหนดเก่ียวกับคณุลกัษณะคณุภาพท่ีพึงประสงค์ และมาตรฐานท่ีต้องการให้
เกิดขึน้ในสถานศกึษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับ
ดแูลการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคณุภาพทางการศึกษา มาตรฐานการศกึษาท่ีมี
อยู่ในปัจจุบันมีหลายระดับ เช่น มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั น้พืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั มาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา อีกทัง้ยังมีการก าหนดมาตรฐานขึน้หลายประเภท เช่น มาตรฐานการ
แนะแนว มาตรฐานระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน มาตรฐานลกูเสือและเนตรนารี มาตรฐานการ
บริหารและการจัดการศกึษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เป็นต้น แตห่ากพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนจะ
เห็นวา่มาตรฐานทัง้หลายนัน้มีวตัถปุระสงค์เฉพาะ และมีเป้าหมายคือ คณุภาพผู้ เรียนเป็นส าคญั
ทัง้นัน้ 

ตามกฎกระทรวงได้ก าหนดไว้วา่ การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษานัน้
ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและ
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และต้อง
ครอบคลมุสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทัง้ค านึงถึงศกัยภาพของผู้เรียน ชมุชน และ
ท้องถ่ินด้วย ดงันัน้ สถานศกึษาจึงต้องวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศกึษา
ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้ระดับปฐมวยั มาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพื น้ท่ี
การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผู้ เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา นโยบายของหน่วยงาน
ส่วนกลาง คณุลกัษณะพิเศษของผู้ เรียนท่ีสถานศึกษา ท้องถ่ิน และชุมชนคาดหวงั เช่น ความมี
ส านึกรักบ้านเกิด การเป็นยุวเกษตรกร การอนุรักษ์อาชีพท้องถ่ิน/พืน้บ้าน การมีทักษะในอาชีพ 
(อาชีพใดอาชีพหนึ่ง) ความสามารถ เฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง เป็นต้น น ามาสงัเคราะห์หลอม
รวมก าหนดเป็นมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา อย่างไรก็ตามสถานศึกษาต้องพึงตระหนัก
เสมอว่ามาตรฐานท่ีเก่ียวกับคุณภาพผู้ เรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษา (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 15-16)  

มาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดขึน้นัน้ควรมีการระบุตัวชี ว้ัดท่ี เป็น
องค์ประกอบของมาตรฐานนัน้ ๆ ให้ชดัเจนเพ่ือให้เกิดความสะดวกและความเข้าใจตรงกันในการ
วดัและประเมินผลและการสื่อสารกับผู้ เก่ียวข้องในการก าหนดมาตรฐานนัน้ควรประกอบด้วยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนัน้ ๆ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์ คณะกรรมการ
สถานศกึษา ผู้ปกครอง ผู้น าชมุชน นักปราชญ์/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคณุวฒุิจากมหาวิทยาลยั/
แหล่งความรู้ใกล้เคียงเจ้าของกิจการ/สถานประกอบการในชุมชน บุคคลท่ีเก่ียวข้องเหล่านีค้วร
อย่างย่ิงท่ีจะต้องมีสว่นร่วมในการก าหนดคณุภาพผู้เรียน เมื่อทุกคนท่ีเก่ียวข้องเห็นพ้องต้องกนัใน
คณุภาพผู้เรียนตามมาตรฐานท่ีร่วมกันก าหนด จึงมีความเตม็ใจและยินดีท่ีจะผลกัดนั สนับสนุน
และท างานร่วมกบัสถานศกึษา ให้พฒันาไปสูเ่ป้าหมายได้ในเวลาอนัรวดเร็วและยั่งยืน (ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 17) 

มาตรฐานการศึกษาท่ีต้องการให้เกิดขึน้ในสถานศึกษาจึงเก่ียวข้องกับปัจจัย 
กระบวนการและผลผลิตของการจดัการศกึษา เพ่ือการก ากับ ติดตาม ดแูล ตรวจสอบ และประกัน
คณุภาพของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาจึงไม่ได้หมายถึงระดับคุณภาพด้านใดด้านหนึ่ง
เท่านัน้ แต่รวมถึงผลผลิตทางการศึกษาท่ีเกิดกับตวัผู้ เรียน โดยเฉพาะผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ผู้ บริหารสถานศึกษาหรือกระบวนการบริหารจัด
การศกึษา ความส าคญัของมาตรฐานการศกึษา การปฏิรูปการศกึษาท่ีผา่นมาเปิดโอกาสให้ชมุชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทัง้ทางตรงในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
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และทางอ้อมในรูปของสมาคม ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทัง้
สถานประกอบการต่าง ๆ ส่ิงท่ีเห็นได้ชดั คือ สถานศึกษาเป็นผู้จัดท าหลกัสตูร เพ่ือจดัการเรียนรู้
ให้แก่ผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามเป้าหมาย วิสยัทัศน์ ความต้องการ และบริบทของท้องถ่ิน โดยใช้
กรอบหลกัสตูรแกนกลาง การท่ีสถานศกึษามีอิสระในการบริหารจดัการการศกึษาด้วยตนเอง ย่อม
ท าให้คุณภาพผู้ เ รียน คุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาแตกต่างกัน ไป ด้วยเหตุ นี ้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จึง
ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาเพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาท่ีได้มาตรฐานเดยีวกนั และให้มีการก าหนดมาตรฐานการศกึษา
ท่ีเป็นสาระเก่ียวกับอุดมการณ์  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา ท่ีพึงประสงค์ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 6) 

มาตรฐานการศึกษาจึงมีความส าคัญอย่างย่ิง ในเชิงปรัชญา คือ ส าคัญต่อการ
วางรากฐานของการพัฒนาคณุภาพการศึกษาให้เกิดความสมดลุในคณุภาพของผู้ เรียน สามารถ
พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถด ารงตนอยู่ในสงัคมได้อย่างเป็นปกติ
สขุ สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม ชมุชน และมีเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินหรือชุมชน เมื่อมอง
ในการปฏิบตัิมาตรฐานการศึกษามีความส าคญัต่อการวางนโยบาย การก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
และมาตรการในการพัฒนาการจัดการศึกษาทัง้ในปัจจบุัน และอนาคตท่ีสภาพแวดล้อมมีความ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนีม้าตรฐานการศึกษามีความส าคัญในแง่ของการเป็น
ฐานข้อมูลสนับสนุนการพยากรณ์คุณภาพท่ีคาดหวงัตามท่ีต้องการ(ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 7-8)  

อดุมการณ์ของการจดัการศึกษา คือ การจัดให้มีการศกึษาตลอดชีวิตและการสร้าง
สงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาท่ีสร้างคณุภาพชีวิตและสงัคม บูรณาการอย่าง
สมดลุระหวา่งปัญญาธรรม คณุธรรม และวฒันธรรม เป็นการศกึษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทัง้ปวง 
มุง่สร้างพืน้ฐานท่ีดีในวยัเด็ก ปลกูฝังความเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมตัง้แตว่ยัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
และพฒันาความรู้ ความสามารถ เพ่ือการท างานท่ีมีคณุภาพ โดยให้สงัคมทกุภาคสว่นมีสว่นร่วม
ในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้ เรียนและสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า
การศกึษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสงัคม เป็นปัจจยัส าคญัในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน มาตรฐานการศึกษาจึงต้องก าหนดให้ครอบคลุมตามองค์ประกอบของการจัด
การศึกษาโดยมีแนวคิดท่ีส าคญั (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 8-10) 
ดงันี ้
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1. การบูรณาการ การพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษามีความเก่ียวข้องกันทัง้
ด้านการบริหารการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน สภาพหรือบริบทของชุมชนนั น้ ๆ จึง
ต้องมีการพิจารณาถึงความสอดคล้องขององค์ประกอบเหล่านีใ้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ให้มีความเก่ียวเน่ืองกนั ทัง้มาตรฐานด้านครู ผู้ เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชมุชนและ
ท้องถ่ิน 

2. ความสอดคล้อง การก าหนดคณุภาพของการจัดการศึกษาหรือผลผลิตจาก
การศึกษานับตัง้แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของคน
ไทยและการจัดการศึกษาเพ่ื อมวลมนุษย์นัน้ว่า เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ 
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ ก าหนดวา่เพ่ือพฒันาผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีสขุ ดงันัน้ในการ
จัดท ามาตรฐานการศึกษาจึงต้องให้มีความสอดคล้องกันในแต่ละระดบั ตัง้แต่ระดบัชาติ ระดับ
หน่วยงานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบสถานศกึษา จนถึงระดบัท้องถ่ิน 

3. การรับผิดชอบร่วมกนั การจดัการศกึษาหรือการพฒันาคณุภาพการศกึษาเป็น
กระบวนการ ท่ีต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคสว่น ในการก าหนดมาตรฐานการศกึษาจึงต้อง
ให้มีการแสดงความรับผิดชอบร่วมกันทกุสว่น การมีบทบาทหรือการท างานร่วมกนัเป็นสิ่งส าคญัท่ี
จะท าให้การจดัการศกึษาส าเร็จลลุว่งเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

4. การพฒันาอย่างยัง่ยืน เป็นสิ่งท่ีส าคญัในการก าหนดมาตรฐานการศกึษา ทัง้นี ้
โลกและสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจ ากดัของทรัพยากรท าให้ต้องมีการ
วางแผนการใช้ทรัพยากรล่วงหน้า โดยท่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษา ส่ิง
ส าคัญ คือ ทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นผู้ก าหนดแนวทางหรือนโยบายหลัก ดังนั น้ มาตรฐาน
การศึกษาจึงต้องค านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดอย่างมี
คณุคา่ 

สรุปได้ว่า การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานัน้ สถานศึกษามีการ
ก าหนดมาตรฐานและตวับ่งชีเ้พ่ือการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้เป็นเป้ามายในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา มาตรฐาน
คณุภาพผู้เรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษา ซึ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั ง้มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษาและเผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทัง้ภายในภายนอก 
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2.2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพ่ือให้การจัดการศกึษาบรรลตุามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาต้องมีการจัดท า
แผนพฒันาสถานศกึษาท่ีมุ่งเน้นคณุภาพการศึกษา ในการจัดท าแผนดงักลา่วนี ้สถานศกึษาต้อง
ค านึงถึงหลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และการน าสู่การปฏิบัติได้จริงแผนพัฒนา
สถานศกึษาท่ีดีควรค านึงถึงวิธีด าเนินการในเร่ืองตอ่ไปนี ้(กระทรวงศกึษาธิการ.  2549: 8-9) 

1. มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็นอย่างเป็นระบบ และมี
แผนปฏิบตัิการประจ าปีรองรับทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว 

2. มีการก าหนดวิสยัทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมายการพัฒนา และสภาพความส าเร็จ
ของการพฒันาตามมาตรฐานการศกึษาท่ีก าหนดไว้อย่างตอ่เน่ือง ชดัเจน และเป็นรูปธรรม 

3. ก าหนดวิธีการด าเนินงาน โดยอาศยัหลกัวิชา หรือผลการวิจยั หรือข้อมลูเชิง
ประจักษ์ท่ีอ้างอิงได้ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน / การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ การวดัและการประเมินผล การพัฒนาบุคคลากร 
และการบริหารจดัการเพ่ือน าไปสูเ่ป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

4. เสาะหาและประสานสมัพนัธ์กับแหลง่วิทยากรภายนอกท่ีให้การสนบัสนนุทาง
วิชาการได้ และระบไุว้ในแผนให้ชดัเจน 

5. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้บุคคลากรของสถานศึกษาทุกคน รวมทัง้ผู้ เรียน 
รับผิดชอบและด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ก าหนดบทบาทหน้าท่ี และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง 
และบคุคลากรภายในชมุชน เพ่ือการพฒันาผู้เรียนร่วมกนั 

7. ก าหนดการใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและการน าผลไปใช้ในการพัฒนา

อย่างตอ่เน่ือง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานกล่าวว่า แผน (Plan) เป็นเอกสารท่ี

แสดงโครงการ/กิจกรรม วิธีการท่ีได้ผา่นการคิดมาแล้วลว่งหน้าโดยผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายร่วมกนั
คิดและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ส าหรับเป็นเคร่ืองชีน้ าการด าเนินการใด ๆ ท่ีสอดรับกับ
เป้าหมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจขององค์กร การวางแผน มกัมีการก าหนด วตัถปุระสงค์เป้าหมาย และ
กรอบเวลาของการด าเนินการตามแผนอย่างชดัเจน สถานศึกษาต้องมีการจัดท าแผน 2 ประเภท 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 17-18) คือ 
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1. แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศกึษา (Strategic Plan/Improvement 
Plan) ซึ่งเป็นแผนท่ีมีรอบระยะเวลาการพัฒนาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อาจเป็นแผน 3 ปี แผน 4 ปี หรือแผน 5 ปี แล้วแต่ความเหมาะสมตามบริบทของ
สถานศึกษาแผนประเภทนี ้จะสะท้อนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ท่ีจะใช้ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง เพ่ือน าไปสูเ่ป้าหมาย ได้คณุภาพตามมาตรฐานท่ีวางไว้ 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan/Operation Plan) ซึ่งเป็นแผนรายปีท่ี
ด าเนินการตามแผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาเพือการด าเนินงานเป็นรายปี 
แผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีควรมีจุดเน้นท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม นอกจากความชัดเจนในการ
ด าเนินกิจกรรมตามกรอบเวลา สถานท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบแล้ว สถานศึกษาต้องก าหนด
กิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ราบร่ืน คล่องตวั มีการประเมินตนเอง อนัน าไปสูก่าร
ได้ข้อมลูสารสนเทศ เพ่ือน าไปเขียนรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายในของ
สถานศกึษาตอ่ไป 

การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาต้องผา่นการคิดและวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์มาแล้วอย่างรอบด้านและรอบคอบ โดยอาจใช้วิธี  SWOT Analysis, Balanced 
Scorecard หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นวา่เหมาะสมส าหรับเป็นเขม็ทิศชีน้ าการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์เพ่ือน าไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษา ท่ีสถานศึกษา
วางเป้าหมายไว้ ส่วนการจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีจะมีการระบุวตัถุประสงค์ เป้าหมายการ
จดัสรรทรัพยากรและกรอบเวลาของการด าเนินงานตามแผนอย่างชดัเจน ในการจดัท าแผนพฒันา
การจัดการศกึษาของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถตรวจสอบตนเองได้วา่เป็นแผนพัฒนาท่ีมี
คณุภาพหรือไม่โดยพิจารณาจากประเด็นท่ีกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องด าเนินการ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 18-19) ดงันี ้

1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการท่ีจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

2. ก าหนดวิสยัทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่าง
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

3. ก าหนดวิธีด าเนินงานท่ีมีหลกัวิชา ผลการวิจัยหรือข้อมลูเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิง
ได้ให้ครอบคลมุการพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา ด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการ
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เรียนรู้การสง่เสริมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การพฒันาบุคคลากร และการบริหารจดัการ 
เพ่ือน าไปสูม่าตรฐานการศกึษาท่ีก าหนดไว้ 

4. ก าหนดแหลง่วิทยาการภายนอกท่ีให้การสนบัสนนุทางวิชาการ 
5. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้บคุคลากรของสถานศกึษา และผู้เรียนรับผิดชอบและ

ด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง 

และองค์กรชมุชน 
7. ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในทศวรรษหน้านั ้น สถานศึกษาต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนเป็นส าคัญ ต้องเข้าใจบริบทและความต้องการของ
สถานศึกษาเองโดยการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นภายใต้สถานการณ์ ท่ีเป็นอยู่ มีข้อมลูเชิง
ประจักษ์ท่ีอ้างอิงได้ ทัง้ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินระดบัเขต
พืน้ท่ีการศกึษา ผลการทดสอดสอบระดบัชาติ รวมทัง้ผลการวิจัยจากการท าวิจัยชัน้เรียนของครู 
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน โครงการ/กิจกรรม หรือนวตักรรมท่ี
น ามาใช้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการใช้แหล่งวิทยาการท่ีอยู่ใกล้เคียงให้เป็น
ประโยชน์และท่ีส าคญัมากท่ีสดุประการหนึ่ง คือ บุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องมีจิตส านึกร่วมใน
การจัดการศกึษาให้ถึงเป้าหมายท่ีหวงัไว้ร่วมกนั (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  
2554: 21) 

การพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาตามเป้ าหมายของการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติ คือ 
สถานศกึษามีการวางแผนพฒันาท่ียึดสภาพปัญหา ความต้องการ และให้ความส าคญักับการใช้
ข้อมลูสารสนเทศ เป็นปัจจยัหลกัในการวางแผนร่วมกนัระหว่างบคุคลากรทัง้ภายในและภายนอก 
สถานศึกษาท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง สถานศึกษาจะต้องมีการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายใน
และภายนอก เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษาท่ีตอบสนองความ
ต้องการของบคุคลากรภายในสถานศกึษาท่ีเป็นผู้ให้บริการและสอดคล้องกบัความปรารถนาของผู้
มีสว่นเก่ียวข้องกบัการรับบริการทางการศกึษา สถานศกึษาจะต้องมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ี 
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ประกอบด้วย บุคคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษา ได้แก่ ผู้แทน
ของครูผู้สอน ผู้ แทนของกรรมการสถานศึกษา ผู้ แทนของผู้ปกครอง ผู้ เรียน ผู้ แทนขององค์การ 
หน่วยงานและสถาบัน ตลอดจนสถานประกอบการต่าง ๆ  ในชุมชน ให้เข้ามาร่วมคิดร่วมจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือช่วยกันก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย เง่ือนไข และภาพแห่งความส าเร็จ ซึ่งครอบคลมุภารกิจและความรับผิดชอบในการ
พฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดงักลา่ว
จะต้องมุง่เน้นกระบวนการสร้างคณุภาพตามาตรฐานการศกึษาท่ีสถานศกึษาก าหนด ถือเป็นแผน
ระยะยาวท่ีสถานศึกษาจะต้องใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในการ
ก าหนดโครงการพัฒนาในแต่ละด้านท่ีตรงกับความต้องการยกระดบัคณุภาพของการศึกษาของ
สถานศกึษาต่อไป การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาท่ีมุง่คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศกึษา และแผนปฏิบตัิการประจ าปี จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องด าเนินการอย่างมีคณุภาพ
และมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เหมาะสม และถูกต้องตามหลกัวิชาการ ซึ่ งมีหลกัการ แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เช่น SWOT Analysis กระบวนการ
วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา (SWOT Analysis) เป็นกระบวนการวิเคราะห์บริบทของ
สถานศกึษาเพ่ือให้ได้ผลสรุปส าหรับก าหนดวิสยัทศัน์และกลยทุธ์เพ่ือพฒันาสถานศกึษาท่ีมีความ
ชดัเจนจากข้อมลูท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา SWOT เป็นค าย่อมาจากค าว่า 
Strengths Weaknesses Opportunities และ Threats (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน.  2554: 5-7) มีความหมายดงันี ้

จดุแข็งหรือจุดเด่น (Strengths) หมายถึง การด าเนินงานภายในสถานศึกษาท่ี-
บรรลวุตัถปุระสงค์ 

จุดอ่อนหรือจุดท่ีควรพัฒนา (Weaknesses) หมายถึง การด าเนินงานภายใน
สถานศกึษาท่ียงัไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ 

โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอือ้
ประโยชน์ตอ่การด าเนินการของสถานศกึษาให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

อปุสรรค (Threats) หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีท าให้งานไมบ่รรลุ
วตัถปุระสงค์บทบาทหน้าท่ีของผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

การด าเนินงานจดัท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศกึษาท่ีมุง่คณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เก่ียวข้องกับทุกฝ่ายในสถานศึกษา รวมถึงบุคคลากรของ
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องค์กรอ่ืน ๆ ดงันัน้ จึงควรเข้าใจบทบาทของผู้มีสว่นเก่ียวข้อง (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน.  2554: 10-15) ดงันี ้

1. บคุคลากรภายในสถานศกึษา 
1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน มีบทบาทหน้าท่ี ดงันี ้

1.1.1 วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ 
กระทรวงกรม จงัหวดั เขตพืน้ท่ีการศกึษา และสภาพความต้องการของท้องถ่ินชมุชน สภาพการจดั
การศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นอย่างเป็นระบบ น ามาก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายและความส าเร็จของสถานศกึษา ร่วมกบับคุคลากรและผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

1.1.2 สง่เสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนกั ในเร่ืองการประกัน
คณุภาพการศึกษากับครู บุคคลากร และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทัง้การจดัระบบประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศกึษา 

1.1.3 แต่งตั ง้คณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้า ท่ี
รับผิดชอบในการด าเนินงานตามกระบวนการในการประกนัคณุภาพการศกึษา รวมทัง้การก าหนด
บทบาทหน้าท่ีและแนวทางความร่วมมือของครู ผู้ เรียน ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน และองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

1.1.4 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ในแผนพัฒนาการจัด
การศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุ่งคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3 - 5 ปี) 
และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

1.1.5 ร่วมประชุมปฏิบัติการและร่วมระดมพลังสมองในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา (ระยะ 3 - 5 ปี) และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

1.1.6 สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมทัง้การแก้ไขปัญหาอปุสรรค
ตา่ง ๆ ในการจัดท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุ่งเน้นคณุภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา (ระยะ 3 - 5 ปี) และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

1.1.7 ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม กระบวนการจัดท าแผน รวมทัง้จัดให้มี
การประเมินคณุภาพของแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุง่คณุภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา (ระยะ 3 - 5 ปี) และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

1.1.8 จัดให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษาและจัดท ารายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปีน าเสนอตอ่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และใช้เป็น
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ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา (ระยะ 3 - 5 ปี) ตอ่ไป 

1.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน/หวัหน้ากลุ่ม/หวัหน้างาน/หวัหน้ากลุม่สาระการ
เรียนรู้/ครู มีบทบาทหน้าท่ีดงันี ้

1.2.1 สรุปข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
ผลการประเมินคณุภาพผู้ เรียน ผลงานดีเด่นของผู้ เรียน ศักยภาพของครู สภาพการจดัการเรียน
การสอน สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาความต้องการของผู้ปกครอง ผู้ เรียน และชมุชน 

1.2.2 ร่วมประชุมหารือ สมัมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น ก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
ความส าเร็จของสถานศึกษา ร่วมกับบุคคลากรและผู้ มีส่วนเก่ี ยวข้องทุก ฝ่าย รวมทั ้ง 
ก าหนดเป้าหมาย/ความส าเร็จสูก่ารพฒันางานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 

1.2.3 ด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผล
กิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษาท่ีมุ่งคณุภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา (ระยะ 3 - 5 ปี) และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

2. บคุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัสถานศกึษา มีบทบาทหน้าท่ี ดงันี ้
2.1 คณะกรรมการสถานศกึษา มีบทบาทหน้าท่ี ดงันี ้

2.1.1 ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับชุมชน สภาพ
ปัญหาและความต้องการของผู้ปกครอง ท้องถ่ิน ชุมชน ความต้องการของชมุชน แหลง่เรียนรู้ ภมูิ
ปัญญา วิทยากรท้องถ่ิน การสนบัสนนุจากชมุชน คณุภาพผู้เรียน และการศกึษาตอ่ 

2.1.2 ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของ
สถานศกึษา 

2.1.3 พิจารณ าให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษาท่ีมุ่งคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

2.1.4 ก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศกึษา 
2.2 ผู้ปกครอง ผู้ เรียน มีบทบาทหน้าท่ี ดงันี ้
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2.2.1 ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับชุมชน สภาพ
ปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองและผู้ เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนา
คณุภาพผู้ เรียน และการศกึษาตอ่ 

2.2.2 ร่วมประชมุหารือ สมัมนาเพ่ือก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และ
ความส าเร็จของสถานศกึษากบับคุคลากรและผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

2.2.3 ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากรเพ่ื อใช้ตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศกึษาท่ีมุ่งคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของถานศกึษา 
และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

2.2.4 ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา สูก่ระบวนการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาในปี
ตอ่ไป 

2.3 หน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถ่ิน องค์กรเอกชน และชมุชน มีบทบาทหน้าท่ี 
ดงันี ้

2.3.1 น าเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับชุมชน สภาพ
ปัญหาและความต้องการของท้องถ่ินชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถ่ิน
นโยบายและทิศทางพัฒนาชมุชน การสนบัสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชมุชน การพัฒนา
คณุภาพผู้เรียนและการศกึษาตอ่ 

2.3.2 ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคณุภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

2.3.3 ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพ่ื อใช้ตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา (ระยะ 3 - 5 ปี) และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

2.3.4 ร่วมกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวข้องตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
2.3.5 ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาสู่กระบวนการพัฒนาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาในปี 
ตอ่ไป 

สรุปได้วา่ การจัดท าแผนพฒันาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาท่ีมุง่คณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั น้ สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศกึษาท่ีแสดงแผนงานโครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชดัเจน 
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สอดรับกับวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีสถานศกึษาก าหนดไว้ โดยมีการก าหนดกรอบเวลาของ
การด าเนินงานอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทางในการด าเนินงาน ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทกุฝ่าย
ร่วมกนัคิด วิเคราะห์ และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีการน าแผนสูก่ารปฏิบตัิตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

2.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
กระทรวงศกึษาธิการ (2549: 8) สถานศกึษาควรจดัโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีเอือ้

ต่อการพัฒนางาน และการสร้างระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางควรมีคณะท างานท าหน้าท่ีวางแผนติดตามตรวจสอบคณุภาพ และจดัท ารายงานการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าปีของสถานศึกษา โดยแต่งตัง้คณะท างานท่ีมีตวัแทนบุคคลากร
จากหลายฝ่ายมาร่วมคิดร่วมวางแผน และร่วมติดตามตรวจสอบ เก็บข้อมลู ส่วนสถานศึกษา
ขนาดเล็กท่ีมีจ านวนครูน้อยมากควรร่วมกันวางแผนจัดระบบการเก็บและรวบรวมข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ตัง้แตต้่นปีการศกึษา ท าให้ได้ตามแผนท่ีวางไว้ เพ่ือไมใ่ห้สะสมจนท าไมส่ าเร็จเมื่อถึงสิน้
ปีการศกึษา 

ส าหรับการจัดระบบสารสนเทศนัน้ สถานศึกษาย่อมทราบดีว่ามีอยู่มากมาย เช่น 
ข้อมลูผู้ เรียน ครูและบคุคลากร ข้อมลูอาคารและสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก ข้อมลูการพฒันา
บคุคลากร ข้อมลูทรัพยากร ข้อมลูงบประมาณ ฯลฯ สถานศกึษาควรมีการจัดระบบสารสนเทศให้
เป็นหมวดหมูใ่ห้ครอบคลมุและข้อมลูมีความสมบรูณ์ ค้นได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว มีการน าข้อมลู
มาใช้ให้เกิดประโยชน์อยู่เสมอ การจัดหมวดหมู่ข้อมลูสารสนเทศ อาจแบ่งปันเป็นด้านก็ได้ เช่น 
ด้านคณุภาพผู้ เรียน คณุภาพการเรียนการสอน คณุภาพการบริหารและการจัดการ และคณุภาพ
การพฒันาชมุชนแห่งการเรียนรู้ หรือจะจดัโดยวิธีอ่ืนท่ีสถานศกึษาเห็นวา่เหมาะสมก็ได้ 

การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ มีความ
จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องจดัระบบการบริหารสถานศึกษาและระบบสารสนเทศ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 21-23) ดงันี ้

1. การจดัระบบบริหารสถานศกึษา 
สถานศึกษาสามารถจัดระบบบริหารโดยอาศัยแนวคิด  ทฤษฎีหรือ

ผลงานวิจัยท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลากรท่ี
เก่ียวข้องทุกฝ่ายใช้เทคนิคการบริหารและการจัดการให้สามารถด าเนินงานบรรลเุป้าหมาย เช่น 
การใช้วงจรการพฒันาคณุภาพ (PDCA : Plan Do Check Act) ของเดมมิ่ง (Deming Cycle) การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) การบริหารแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ (RBM) เป็นต้น 
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การจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาควรจัดให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศกึษาและหน่วยงานต้นสงักดัท่ีมีการแบ่งงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงาน งบประมาณ การบริหารงานบคุคล และการบริหารงานทั่วไป ทัง้นี ้การบริหารงานตาม
โครงสร้างของสถานศึกษา สถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมี
คณะกรรมการหลายระดบัหลายฝ่าย นบัตัง้แตร่ะดบับริหาร/อ านวยการ ระดบักลุม่สาระการเรียนรู้ 
ระดบัชัน้หรือมีการตัง้คณะท างานเฉพาะขึน้ เพ่ือรับผิดชอบงานเป็นคราว ๆ ไปสถานศกึษาขนาด
กลางซึ่งดจูะมีความคลอ่งตวัมากท่ีสดุก็จ าเป็นต้องมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการก าหนดผู้รับผิดชอบ
งานท่ีเหมาะสม เน้นการท างานร่วมกันเป็นทีมให้มากท่ีสดุ ส าหรับถานศึกษาขนาดเล็กควรเน้น
ลกัษณะการท างานแบบบูรณาการ เช่น รวมงานวิชาการและงานงบประมาณไว้ด้วยกนั เพราะทุก
งานต้องเก่ียวข้องกบัการใช้เงิน หรือรวมงานวิชาการกับงานบุคคลากร เพราะการพฒันาคณุภาพ
การเรียนการสอนต้องเก่ียวข้องกบัครู ครูทกุคนต้องท างานบริหารทั่วไปได้ เป็นต้น การท างานใน
รูปคณะกรรมการอาจมีความจ าเป็นน้อยมากส าหรับสถานศึกษาขนาดเลก็เพราะบุคคลากรมีอยู่
เพียงไม่ก่ีคน ดงันัน้ทกุคนจึงต้องมีแผนการท างานของตนเองควบคู่กบัแผนการสอนด้วย เพ่ือเป็น
การตรวจสอบการท างานเป็นระยะตามวงจรคณุภาพ มีการปรับปรุงงานทันท่วงทีไม่ท าให้งานคั่ง
ค้าง จึงมีเวลาให้กบัการพฒันาการเรียนการสอนได้เตม็ท่ี 

2. การจดัระบบสารสนเทศ 
สถานศึกษาควรมีการจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมและ

เพียงพอตอ่การน าไปใช้ในการวางแผนการจดัการศกึษาสืบค้นได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้รับผิดชอบดแูล
สารสนเทศของสถานศกึษาต้องท างานอย่างมรีะบบ โดยมีการก าหนดกรอบการเก็บข้อมลูเฉพาะท่ี
จ าเป็นวางแผนการเก็บข้อมลู ซึ่งต้องอาศยัความร่วมมือจากบคุคลากรทุกฝ่ายสร้างความเข้าใจให้
ทกุฝ่าย ความตะหนกัถึงความจ าเป็นในการเก็บข้อมลูและสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ข้อมูลและสารสนเทศทัง้หลายล้วนต้องได้จากครูและบุคคลากรทุกคนใน
สถานศกึษาทัง้สิน้ เมื่อมีความเข้าใจท่ีถกูต้อง การได้มาซึ่งข้อมลูก็จะมีความถกูต้องและได้ข้อมลูท่ี
เป็นปัจจุบนั ข้อมลูและสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เรียน วิธีการ/รูปแบบ/นวตักรรมการจดัการเรียน
การสอนของครู วิธีการ/รูปแบบ การบริหารจดัการของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมพัฒนาการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา สถิติ และผลการใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศกึษา
วิธีการ/จ านวนครัง้/จ านวนโครงการท่ีสถานศกึษาและชมุชนร่วมกนัพัฒนา เพ่ือสร้างให้เกิดองค์กร
แห่งการเรียนรู้ในชมุชน เป็นต้น แตอ่ย่างไรก็ตามข้อมลูและสารสนเทศท่ีนับว่ามีความส าคญัและ
จ าเป็นท่ีสุดคือ ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวกับผู้ เรียน สถานศึกษาจะต้องจัดเก็บข้อมูลและ
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สารสนเทศเก่ียวกับผู้ เรียนเป็นรายบุคคล และต้องท าให้เป็นปัจจุบันในทุกภาคเรียน  เพ่ือการ
วางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานได้ทนัเหตกุารณ์ การมีระบบข้อมลูและสารสนเทศจึงจะนบัว่า
ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

การจัดเก็บข้อมลูและสารสนเทศสามารถจัดเก็บในรูปของแฟ้มเอกสารหรือจัดเก็บ
โดยใช้ระบบตา่ง ๆ จากคอมพิวเตอร์ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัจ านวนผู้ เรียนและบคุคลากรของสถานศึกษา 
ปัจจุบันสถานศึกษาขนาดใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกข้อมลูประมวลผล แล้วสรุปเป็น
สารสนเทศเพ่ือการใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกัน สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมี
บคุคลากรไมเ่พียงพอควรใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมลูและสารสนเทศเช่นเดียวกนั เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยลดภาระในเร่ืองนีไ้ด้อย่างมาก การบริหารจดัการศกึษาภายในสถานศกึษาให้เกิด
พลังและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องยึดเง่ือนไขและหลักการส าคัญ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 6-8) ดงันี ้

1. การตดัสินใจท่ียึดโรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Decision) เป็นแนวคิดท่ี
มุง่ให้โรงเรียนมีอิสระในการตดัสินใจด้วยตนเอง โดยยึดประโยชน์ท่ีจะเกิดกบัผู้ เรียนเป็นส าคญั 

2. การมีส่วนร่วม (Participation) ก าหนดให้บุคคลหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม เป็นคณะกรรมการร่วม
แสดงความคิดเห็นหรือร่วม ก ากบั ติดตาม ดแูล 

3. การกระจายอ านาจ (Decentralization) เน้นการกระจายอ านาจด้านการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ให้
คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษาและคณะกรรมการสถานศกึษาเป็นผู้รับผิดชอบ 

4. ความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ (Accountability) มีการก าหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและภารกิจของผู้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นหลกัประกนัคณุภาพการศกึษาให้เกิดขึน้ 

5. ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลกัคิดส าหรับการบริหารจัดการท่ีดี
เพ่ือประกนัวา่บคุคลากรในองค์กร มีความซ่ือสตัย์สจุริต ทัง้นีย้ึดหลกัเป้าหมายสอดคล้องตอ่สงัคม
กระบวนการโปร่งใส และทกุขัน้ตอนมีผู้รับผิดชอบ 

6. ความเป็นนิติบุคคล (A Juristic Person) เน้นการใช้สิทธิและอ านาจหน้าท่ี
ก าหนดไว้ให้กับโรงเรียนเฉพาะตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการ
ศกึษา และพระราชบญัญัติการศกึษาภาคบงัคบัในการบริหารจดัการศกึษา  
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นอกจากนี ้กิจกรรมท่ีท าให้การบริหารประสบความส าเร็จ ซึ่งอาจสรุปและจ าแนก
หน้าท่ีการบริหารครอบคลมุใน 4 ด้าน ดงันี ้

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การตัดสินใจล่วงหน้าว่า จะด าเนินการ
อย่างไรให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตอ่องค์กรมากท่ีสดุ 

2. การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ 
และการจดัระบบการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร 

3. การน า (Leading) หมายถึง การอ านวยการและการประสานงานเ พ่ือให้
บคุคลากรปฏิบตัิงานบรรลเุป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องอาศยัภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

4. การควบคมุ (Controlling) หมายถึง การก ากับให้การด าเนินงานและกิจกรรม
ตา่ง ๆ ท่ีปฏิบตัิให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนขององค์กรท่ีได้ก าหนดไว้ 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2554: 10-11) ได้ก าหนดขัน้ตอนการ
ท างานเชิงระบบ ดงันี ้

1. ขัน้ตอนการวางแผน (Plan) การวางแผนท่ีดีช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่งท่ี
เกิดขึน้ในอนาคตช่วยลดความสญูเสียต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ ทัง้ในด้านแรงงาน วตัถุดิบ ชั่วโมง
การท างาน เงิน เวลา ฯลฯ และช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน พร้อมกับก าหนดสภาพ ท่ีต้องการให้
เกิดขึน้ในอนาคต 

2. ขัน้ตอนการปฏิบัติ  (Do) ขัน้ตอนการปฏิบัติ เป็นการลงมือปรับป รุง
เปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีได้ก าหนดไว้ในขัน้ตอนการวางแผน ในขัน้นีต้้องตรวจสอบระหวา่งการ
ปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางท่ีตัง้ใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ ท่ี เก่ียวข้องรับทราบ
เก่ียวกับความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  เพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุง ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดน้อยท่ีสดุ 

3. ขัน้ตอนการตรวจสอบและประเมินผล (Check) การตรวจสอบและการ
ประเมินผลเป็นขัน้ตอนท่ีท าให้เราทราบวา่การปฏิบตัิบรรล ุเป้าหมาย หรือวตัถปุระสงค์ท่ีได้ก าหนด
ไว้หรือไม่ สิ่งท่ีส าคญัก็คือ ต้องรู้วา่จะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครัง้แค่ไหน ข้อมลูท่ีได้จากการ
ตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการปรับปรุงและพฒันา (Act) การปรับปรุงและพฒันาเป็นขัน้ตอนการ
ด าเนินงานท่ีน าผลจากการตรวจสอบและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานให้ดีย่ิงขึน้ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2554: 23)  ได้กล่าวถึง ระบบ
สารสนเทศวา่ ประกอบด้วย 

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง ซึ่งอาจแสดงเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ หรือ
สญัลกัษณ์ข้อเท็จจริงเหล่านี  ้เป็นสิ่งท่ีเก็บรวบรวมมาโดยยังไม่ได้ประมวลผล วิเคราะห์หรือจัด
กระท า จึงท าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์พอท่ีจะน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจ เช่น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน  น า้หนัก ส่วนสงู เกรดเฉลี่ย คะแนนสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนระดบัชาติ 
(NT, O-NET) ผลการประเมินตวัชีว้ดัตามมาตรฐานหลกัสตูรสถานศกึษา เป็นต้น 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลท่ีได้ผ่านการประมวลผลหรือการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการตา่ง ๆ จนอยู่ในรูปแบบท่ีมีความหมาย สามารถน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจ
หรือน าไปใช้ในเร่ืองตา่ง ๆ ได้ตามวตัถุประสงค์ เช่น อตัราสว่นครูต่อนกัเรียน การเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานตัง้แตเ่ร่ิมด าเนินการ การจดัเรียงล าดบัคะแนนของนักเรียน ร้อยละของนกัเรียนท่ีมี
ผลการเรียนตัง้งแตร่ะดบั 3 ขึน้ไป ร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นการประเมินคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลกัสตูรสถานศกึษาในระดบัดีเย่ียม ดี ผา่น ไมผ่า่น เป็นต้น 

จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้น สารสนเทศของสถานศึกษาจึงเกิดจากการน า
ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของครู บคุคลากรในสถานศกึษา 
และผู้ ท่ีเก่ียวข้องมาจดักระท าประมวลผลหรือวิเคราะห์ด้วยวิธีการตา่ง ๆ  เช่น การจดัหมวดหมู ่การ
เรียงล าดบั การแจงนบั การวิเคราะห์ ฯลฯ ตลอดจนการใช้สตูรทางคณิตศาสตร์ตา่ง ๆ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 23) 

ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การประมวลผลให้อยู่ในรูปสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์สงูสดุ และการจัดเก็บรักษาอย่างมีระบบ 
เพ่ือสะดวกต่อการน าไปใช้ สารสนเทศท่ีถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบจะสามารถน าไปใช้สนับสนุน
การบริหารและการตดัสินใจทัง้ในระดบัผู้ปฏิบตัิและระดบัผู้บริหารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน
ย่ิงขึน้ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 24) 

การจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีในสถานศึกษานัน้ต้องเป็นไปตามกระบวนการหรือ
ขัน้ตอนท่ีมีคณุภาพ ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ โดยทั่วไปการจดัระบบสารสนเทศมีขัน้ตอนการ
ด าเนินงานหลกั ๆ จ านวน 5 ขัน้ตอน (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 26-
28) คือ 

1. การรวบรวมข้อมลู การเก็บรวบรวมข้อมลูจากแหล่งตา่ง ๆ นัน้จะต้องก าหนด
รายการข้อมลูท่ีต้องการ ก าหนดวิธีการจดัเก็บ สร้างหรือจดัหาเคร่ืองมือในการจดัเก็บให้สอดคล้อง
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กบัลกัษณะของข้อมลูและแหลง่ข้อมลู นอกจากนัน้ ควรก าหนดเวลาในการจดัเก็บหรือผู้รับผิดชอบ
ในการจดัเก็บ โดยต้องค านึงถึงข้อมลูท่ีตรงกบัความต้องการท่ีก าหนดไว้และมีความเช่ือถือได้ 

2. การตรวจสอบข้อมลู ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมมาได้ก่อนท่ีจะน าไปประมวลผลควร
มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูก่อน โดยพิจารณาจากความถูกต้องความสมบูรณ์และ
ความเป็นปัจจบุนัของข้อมลู 

3. การประมวลผลข้อมลู ขัน้นีเ้ป็นการน าข้อมลูมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ
หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมลูให้อยู่ในรูปแบบท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้ ในการวิเคราะห์ข้อมลูควร
ใช้คา่สถิติท่ีง่ายและตรงท่ีสดุ คา่สถิติท่ีนิยมน ามาใช้ เช่น คา่ร้อยละ อตัราสว่น สดัสว่น คา่เฉล่ีย คา่
เบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือแม้กระทัง่ การแจกแจงความถ่ี ท่ีเป็นการหาคา่สถิติท่ีง่ายท่ีสดุ 

4. การน าเสนอข้อมลูและสารสนเทศ ข้อมลูท่ีผา่นการประมวลผลหรือจัดท าเป็น
สารสนเทศท่ีมีความหมายชัดเจน มีความกะทัดรัด ตรงกับความต้องการและสะดวกต่อการ
น าไปใช้อาจน าเสนอในรูปของตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายเป็นความเรียงก็ได้ ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของการน าไปใช้และลกัษณะของสารสนเทศนัน้ ๆ 

5. การจัดเก็บข้อมลูและสารสนเทศ การจดัเก็บส่วนท่ีเป็นข้อมลูและส่วนท่ีเป็น
สารสนเทศไว้ในสื่อต่าง ๆ อย่างมีระบบ สะดวกต่อการค้นหาเพ่ือน าใช้ประโยชน์ อาจจัดเก็บเป็น
แฟ้มเอกสารหรือแฟ้มอิเลก็ทรอนิกส์ตามศกัยภาพของสถานศกึษา แต่ต้องค านึงถึงระบบของการ
ค้นหาให้สะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบัน การน าข้อมูลไปประมวลผล
ใหม ่รวมทัง้การน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในงานตา่ง ๆ 

สถานศึกษาท่ีมีระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจบุันใช้ได้สะดวก และ
ตรงตามความต้องการ จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานพัฒนาคณุภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นการสร้างความมัน่ใจท่ีตัง้อยู่บนรากฐานของหลกัวิชา 
หลกัฐานข้อเท็จจริงท่ีสามารถตรวจสอบได้ มีกระบวนการวิเคราะห์ประมวลผลท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ 
มีความสมเหตสุมผล เพราะสารสนเทศทัง้หลายนัน้ นอกจากจะใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน 
และประกอบการตดัสินใจแล้ว ยงัน าไปสูก่ารพฒันาแนวความคิดและสร้างทางเลือกใหม ่ๆ ในการ
ด าเนินการตา่ง ๆ ด้วย (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 28) 

สรุปได้ว่า การจัดระบบบริหารและสารสนเทศนัน้สถานศึกษามีการจัดท าระบบ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู ่ถกูต้อง ครอบคลมุ ทนัสมยั พร้อมใช้ในการวางแผนการจดัการศกึษาท่ี
ครอบคลมุภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงาน
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บริหารทั่วไป รวมทัง้งานสนับสนุนอ่ืน ๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคคลากรทุกฝ่ายและ
สามารถให้บริการแก่ผู้ ต้องการใช้ 

2.4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ในแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคณุภาพการศึกษามีโครงการ / กิจกรรม ท่ีต้อง

ด าเนินงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเกิดผลส าเร็จตามท่ีระบุไว้ในตัวชีว้ดัของโครงการการ
ด าเนินงานตามแผนนัน้ สถานศึกษาต้องสร้างระบบการท างานท่ีเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมใช้
เทคนิคการบริหารและการจัดการ ท่ีจะท าให้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาบรรลุ
เป้ าหม าย  ตัว อย่ าง เทค นิ คก ารบ ริห า รและการจัด ก าร ท่ี ใ ช้ แ ล้ วป ระสบผลส า เ ร็จ 
(กระทรวงศกึษาธิการ.  2549: 9-12) 

2.4.1 วงจรการพฒันาคณุภาพ PDCA ของเดมิ่ง (Deming Cycle) 
เป็นเทคนิคท่ีผู้บริหารสว่นใหญ่ นิยมใช้กนัแพร่หลาย เพราะเป็นกระบวนการท่ีมีการ

ตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาตัง้แตก่ารวางแผน (Plan) การปฏิบตัิตามแผนหรือขัน้ตอนท่ีวางไว้ 
(Do) การตรวจสอบหรือประเมิน (Check) และการน าผลการประเมินย้อนกลบัไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไข วางมาตรฐาน / มาตรการก าหนดขัน้ตอนกันใหม่ (Act) เพ่ือการด าเนินงานต่อ ๆ ไป วงจร
การพัฒนา PDCA สามารถน าไปใช้ด าเนินการได้ในทุกขัน้ตอนทุกงาน และสอดคล้องรับกันได้
อย่างตอ่เน่ือง 

2.4.2 แนวคิด Balanced Scorecard 
สถานศึกษาหลายแห่งใช้แนวคิดในการก าหนดผลส าเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน 

(Balanced Scorecard) เป็นเทคนิคการบริหาร เช่น โรงเรียนในฝัน โดยใช้การก าหนดมมุมองท่ี
เก่ียวข้องกบัผลส าเร็จของการด าเนินงาน 4 ด้านคือ 

(1) มมุมองด้านนักเรียน (Student Perspective) โดยพิจารณาความต้องการท่ี
เก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะของผู้เรียนท่ีคาดหวงั 

(2) มุมม อง ด้ านก ระบ วนการจัดก ารศึ กษ าภาย ใน  ( Internal Process 
Perspective) โดยพิจารณาผลส าเร็จและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
กระบวนการบริหารจดัการและการจดัหลกัสตูรกระบวนการเรียนการสอน 

(3) มุ ม ม อ ง ด้ า น ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า รพั ฒ น า  ( Learning and Growth 
Perspective) โดยพิจารณาปัจจัยท่ีใช้ขบัเคลื่อนให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาคณุภาพตามท่ีคาดหวงั 
ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศกัยภาพและ
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ทักษะของครู ผู้ บริหารสถานศึกษาและบุคคลากรทางการศึกษา การเพ่ิมสมรรถนะของ
สถานศกึษาในการใช้นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพฒันา 

(4) มุม ม อ ง ด้ าน งบป ระม าณ และท รัพ ย าก ร  (Budget and Resource 
Perspective) โดยพิจารณาปัจจัยส่งเสริมให้การด าเนินงานบรรลุภาพความส าเร็จในด้าน
งบประมาณและทรัพยากรโดยค านึงถึงแหล่งสนบัสนนุ อตัราก าลงั คา่ใช้จ่าย ประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากรและงบประมาณจากมุมมองทัง้สี่ด้านน ามาก าหนดวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objectives) ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จโดยค านึงถึงความครอบคลมุและสมดุล จัดท า
แผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy Map) เพ่ือตรวจสอบล าดับความส าคัญและความเหมาะสมของ
วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ ผ่านมมุมองด้านต่าง ๆ ว่ามีความสมัพันธ์ เป็นเหตเุป็นผล 
เช่ือมโยงไปสู่ความส าเร็จได้อย่างไร แล้วจัดท ากรอบกลยุทธ์ (Strategy Framework) โดยการน า
วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มาก าหนดตัวชีว้ดั (Measures) เป้าหมาย (Targets) และ กลยุทธ์ริเร่ิม 
(Strategy Initiatives) 

นอกจากวงจรการพัฒนา PDCA และเทคนิค Balanced Scorecard แล้ว ยังมี
เทคนิคการบริหารอีกหลายรูปแบบท่ีผู้บริหารน ามาใช้แล้วประสบผลส าเร็จ เช่น เทคนิค 5 ส. TQM, 
QC, Six Sigma, Benchmarking ToPSTAR เป็นต้น ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความสามารถของผู้บริหารเป็น
ส าคญั อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาในปัจจุบนั ผู้บริหารต้องให้ความส าคญักับ
คณุภาพเชิงวิชาการให้มากย่ิงขึน้ 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษานัน้เปรียบเสมือนเข็มทิศชีท้างการ
ท างานเพ่ือทุกคนทุกฝ่ายมีเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานท่ีไม่ขดัแย้งกัน แต่แผนจะไม่มี
ความหมายถ้าการด าเนินงานของบุคคลากรในสถานศึกษาไม่ด าเนินงานตามแผน ผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้น าทางวิชาการควบคู่กับการบริหารจัดการด้วยระบบคณุภาพและระบบ
คณุธรรมย่อมสร้างคนท่ีมีคณุภาพให้เกิดขึน้ได้ไม่ยากนัก ผู้บริหารจะท าหน้าท่ีจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ดูแล ก ากับ ติดตาม และนิเทศงานของบุคคลากรทุกคนทุกฝ่าย เพ่ือกระตุ้นและ
สง่เสริมให้ปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนดไว้ ให้ความส าคญัการด าเนินงานและปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเน่ืองจนเป็นปกติวิสยัครูต้องท าหน้าท่ี จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศกัยภาพและเต็มเวลา 
แบ่งเวลาหรือบริหารเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างเหมาะสมและบรรลผุลส าเร็จตามแผน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
จดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื่อสิน้สดุการด าเนินงาน ซึ่งทุก
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คนท่ีเก่ียวข้องจะปฏิบัติตามหน้าท่ีและบทบาทของตนเองอย่างดี ท่ีสุดและภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จร่วมกัน ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นหัวใจส าคญัของการพัฒนาสถานศึกษา 
ผู้บริหารจึงควรเป็นผู้น าในการปฏิบตัิงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลากรทุกคนทุกฝ่ายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน.  2554: 24) 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคณุภาพการศึกษามีโครงการ/กิจกรรมท่ีต้อง
ด าเนินงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเกิดผลส าเร็จตามท่ีระบใุนตวัชีว้ดัของโครงการการด าเนินงาน
ตามแผนนัน้ สถานศึกษาต้องสร้างระบบการท างานท่ีเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมในเทคนิคการ
บริการและการจัดการท่ีจะท าให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบผลส าเร็จ 
บรรลเุป้าหมายสะท้อนให้เห็นว่ามีการด าเนินงานอย่างเป็นขัน้ตอน มีระบบท่ีตรวจสอบได้ วงจร
เดมมิง่ (Deming Cycle) เป็นกระบวนการด าเนินงานเชิงระบบ ซึ่งมีขัน้ตอนด าเนินงาน (ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 9) สรุปได้ดงันี ้

1. ขัน้วางแผน (Plan) เป็นการก าหนดกรอบงานท่ีต้องการแก้ปัญหา ต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาสิ่ งใหม่ ๆ โดยพิจารณาว่าต้องน าข้อมูลอะไรบ้าง ท่ี
เก่ียวข้องมาวิเคราะห์ แล้วก าหนดทางเลือก ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การวางแผนจะช่วยให้
สามารถคาดการณ์ ส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และช่วยลดความสญูเสียตา่ง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ 

2. ขัน้ปฏิบตัิ (Do) เป็นการลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพฒันา ตามทางเลือก
ท่ีก าหนดไว้ในแผน ขณะเดียวกันมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบตัิด้วยว่าด าเนินไปในทิศทางท่ี
ก าหนดไว้หรือไม ่

3. ขัน้ตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผล ท่ี ได้รับจากการปรับป รุง
เปลี่ยนแปลงและพฒันา ซึ่งท าให้ทราบวา่ การปฏิบตัิบรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
หรือไมโ่ดยก าหนดความถ่ีของการตรวจสอบตามความเหมาะสม 

4. ขัน้ปรับปรุงและพัฒนา (Act) เป็นการพิจารณาผลการตรวจสอบและอาจน า
ผลการตรวจสอบมาด าเนินการ 2 กรณี คือ 

4.1 ถ้ามีผลการปฏิบัติงานท่ีดี ให้น ากระบวนการปฏิบัตินัน้ มาจัดท าเป็น
มาตรฐานการปฏิบตัิงานของสถานศกึษา 

4.2 ถ้าผลงานยงัไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ ต้องน าผลการประเมินมาพิจารณาวา่ 
การด าเนินการอย่างไรตอ่ไป เพ่ือให้บรรลผุลตามท่ีก าหนดไว้ 
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สรุปได้ว่า การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั ้น 
สถานศึกษามีการจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของ
สถานศึกษาท่ีแสดง โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ ทรัพยากร และผู้รับผิดชอบอย่า ง
ชัดเจน และเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานให้ความ
เห็นชอบ และน าแผนปฏิบัติการประจ าปี สู่การปฏิบัติตามกรอบ ระยะเวลา โครงการ กิจกรรม ท่ี 
ก าหนดไว้ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิประจ าปี 

2.5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพภายในสถานศึกษาก็คือการติดตามตรวจสอบ

คณุภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาควรตัง้คณะท างานขึน้เพ่ือวางแผนติดตามและรวบรวม
ข้อมลูสารสนเทศการด าเนินงาน/โครงการตลอดปีการศกึษาโดยใช้มาตรฐานการศกึษาเป็นกรอบ
การติดตามตรวจสอบ ทัง้นี ้ข้อมูลเหล่านีจ้ะเป็นประโยชน์ในการจัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศกึษาอีกด้วยสถานศึกษาควรมีการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพภายในสถานศึกษาทกุปี 
ด าเนินการอย่างจริงจัง ตอ่เน่ือง และเป็นระบบ สนบัสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และผู้แทนชมุชนเข้ามา
มีสว่นร่วม (กระทรวงศกึษาธิการ.  2549: 12-13) 

นอกจากนี ้สถานศกึษาควรมีการตรวจสอบและตรวจสอบคณุภาพภายใน เก่ียวข้อง
กบัเร่ืองตอ่ไปนี ้เพ่ือให้ก้าวทนัสภาวการณ์ปัจจบุนัด้วย คือ 

1) วิสยัทศัน์ และภารกิจ ของสถานศกึษา เช่น วิเคราะห์ดวูา่วิสยัทศัน์และภารกิจ
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน/มาตรฐานการศกึษาปฐมวยัและสอดคล้องกบัสภาวะ
ปัจจบุนัหรือไม ่ควรปรับปรุงเปลี่ยนอะไรบ้าง จดักิจกรรมอย่างไรจึงจะเหมาะสม 

2) แผนพฒันาสถานศึกษา เช่น แผนพฒันาสะท้อนความต้องการของชุมชนจริง
หรือไม่มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูตลอดจนน าผลมาใช้ในการวางแผนครอบคลมุครบถ้วน
หรือไม่กิจกรรมตามแผนสมัพันธ์กันและสอดรับกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายหรือไม่ แผนพัฒนา
โดยรวมมีความชดัเจน เข้าใจง่าย และมีทิศทางการพฒันาท่ีชดัเจนหรือไม่ 

3) การพัฒ นาหลักสูตรและกระบวนการเรียน รู้  เช่ น  บ รรยากาศและ
สภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด สะท้อนความส าเร็จของผู้ เรียนอย่างไร ครู
เลือกใช้ยุทธศาสตร์การสอนหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนหรือไม ่ครูและ
ผู้เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีสง่ผลตอ่การเรียนของผู้ เรียนอย่างไร การจัดกระบวนการเรียนเน้นให้ผู้ เรียน
ได้มีโอกาสฝึกแก้ปัญหาฝึกการคิดสร้างสรรค์ท่ีสมัพันธ์กับชีวิตจริง ตลอดจนพัฒนานิสยัรักการ
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เรียนหรือไม่ ผู้ เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกหรือไม่ สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาชาติและมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน / ปฐมวยั หรือไม่ 

4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน เช่น ผู้ เรียนประสบความส าเร็จจากการ
เรียนรู้ท่ีผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ ผลงานของผู้ เรียนมีความหมาย บ่งบอก
ถึงสิ่งท่ีผู้ เรียนรู้เข้าใจ และท าได้หรือไม่ ผลงานแสดงความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ และผู้ เรียนได้มี
โอกาสน าความรู้ไปใช้มากน้อยเพียงใด ผู้สอนใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับ
สภาพจริงเพียงใด มีการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินหรือไม ่สถานศกึษาจดัสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถท างานร่วมกนัได้อย่าง
ดีหรือไม ่

5) การพฒันาองค์กร เน่ืองจากสถานศกึษาเป็นแหลง่หรือศนูย์การเรียนรู้ท่ีส าคญั
ในชมุชน ฉะนัน้นอกเหนือจากการบริหารจดัการด้านการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอนการ
พฒันาผู้สอนและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว สถานศกึษาต้องมุง่เน้นการพฒันาสถานศึกษาโดยเฉพาะ
ห้องสมดุเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ ประเด็นในการตรวจสอบและทบทวน
คณุภาพภายใน จึงควรวิเคราะห์ดวู่า ผู้บริหารอุทิศตนเพ่ือองค์กร เพ่ือนร่วมงาน และเพ่ือการ
พฒันาการศึกษาอย่างไร เป็นผู้น าในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถแนะน านวตักรรม
หรือแหลง่นวตักรรมส าหรับผู้สอนได้หรือไม ่มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดโอกาส
ให้ผู้สอน/คณะท างานมีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเชิงบริหารหรือไม่มากน้อยเพียงใด มีการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชมุชนและร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ กบัชมุชนหรือไมม่ากน้อยเพียงใด มีการรวบรวม
แหล่งภมูิปัญญาชาวบ้าน และเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นท่ีปรึกษาหรือให้ความรู้หรือไม ่มีการ
พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบัสถานศกึษาอ่ืน ๆ เพ่ือเทียบเคียงการพฒันาหรือไมอ่ย่างไร 

6) ก ารพั ฒ น า วิ ช า ชี พ ค รู  เช่ น  มี ก า รใ ช้ แ ห ล่ ง วิ ท ย าก า รภ าย น อ ก 
(สถาบนัอดุมศกึษาองค์กรธรุกิจภาครัฐและเอกชน) ช่วยให้ครูเกิดการเรียนรู้อย่างไรบ้าง มีการเปิด
โอกาสให้ครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดในการพัฒนาวิชาชีพด้วยวิธีการใดบ้าง 
สนับสนุนให้ครูมีการวิจัยค้นคว้าความรู้ใหม่เ ก่ียวกับการเรียนการสอนและการประเมินผลบ้าง
หรือไม ่บ่อยเพียงใด จัดหางบประมาณและสิ่งสนบัสนุนมากน้อยเพียงใด ส่งเสริมให้มีการสมัมนา
หรือพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบอ่ืนหรือไม่การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพภายในสถานศึกษาท่ี
ด าเนินการอย่างจริงจัง จะช่วยให้สถานศึกษามีข้อมลูถูกต้องและเพียงพอในการวางแผนพัฒนา
สถานศกึษาท่ีเน้นคณุภาพการศกึษาในรอบปีถดัไป นอกจากนี ้ผลจากการตรวจสอบและทบทวน
คณุภาพภายในสถานศึกษายังมีส่วนช่วยกระตุ้นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นักการศึกษา ผู้ปกครอง และ
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ชมุชนให้ตระหนักถึงการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระดบัท้องถ่ิน หรือ
ระดบัชาติอีกทางหนึ่งด้วย 

การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา เป็นขัน้ตอนของการด าเนินงานตามระบบ
การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ตามกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองของผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือน าผลจากการติดตามตรวจสอบ 
คณุภาพการศกึษาซึ่งเป็นข้อมลูเชิงประจกัษ์ ไปปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาด้านการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การสง่เสริมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การ
พฒันาบคุคลากร และการบริหารจดัการ เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานการศกึษาท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้มีการ
จัดท ารายงานเพ่ือเผยแพร่ผลการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาแก่สาธารณชนต่อไปในการ
ด าเนินงานตามระบบประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาและการสง่เสริม สนบัสนนุระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด จะเห็นได้ว่าการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นการ
ด าเนินงานท่ีมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน แตกต่างกันในเร่ืองของจุดเน้นและบทบาทในการ
ด าเนินการ โดยเฉพาะขัน้ตอนการติดตามตรวจสอบคณุภาพมุ่งเน้น การตรวจสอบความก้าวหน้า
และผลการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว้ ขณะท่ีการประเมินคณุภาพภายในเป็นการประเมิน
คณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม ผลท่ี ได้จากการ
ติดตามตรวจสอบ คุณภาพก็สามารถสะท้อนถึงความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศกึษาได้เช่นเดียวกัน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 
1-2) 

การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 4) ประกอบด้วย 

1. การก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั ้งระดับบุคคลและระดับ

สถานศกึษา 
3. การรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาไปใช้ประโยชน์

ในการปรับปรุงและพฒันา 
4. การเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ คุณภาพ

การศกึษาจากหน่วยงานต้นสงักดั 
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 5) ประกอบด้วย 

1. การก าหนดระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ 

2. การแต่งตัง้คณะท างานท่ีรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศกึษา 

3. การด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

4. การจดัท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาเพ่ือสะท้อนผล
ให้สถานศกึษาน าไปปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

5. การน าข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 
วตัถุประสงค์การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 7) ดงันี ้
1. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถติดตามรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงานและการปฏิบตัิงานได้อย่างตอ่เน่ือง 
2. เพ่ือรวบรวมและจดัระบบข้อมลูสารสนเทศ และน าไปใช้ในการวางแผนพฒันา

คณุภาพสถานศกึษาให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การศกึษาและเป็นท่ียอมรับ 
4. เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ เก่ียวข้อง 
5. เพ่ือเตรียมพร้อมรับการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาจากหน่วยงานต้น

สงักดัและรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก 
วตัถุประสงค์การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 7) ดงันี ้
1. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถติดตามรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงานและการปฏิบตัิงานได้อย่างตอ่เน่ือง 
2. เพ่ือรวบรวมและจดัระบบข้อมลูสารสนเทศ และน าไปใช้ในการวางแผนพฒันา

คณุภาพสถานศกึษาให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศกึษาและเป็นท่ียอมรับ 

4. เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ เก่ียวข้อง 
5. เพ่ือเตรียมพร้อมรับการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาจากหน่วยงานต้น

สงักดัและรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ได้แก่ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต/ผลลพัธ์ 
เพ่ือให้การบริหารจดัการคณุภาพมีประสิทธิภาพ ใช้วงจรการบริหารงานเชิงระบบหรือวงจรเดมมิง
(PDCA) เป็นเคร่ืองมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 12) 

สรุปได้วา่ การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษานัน้ สถานศกึษามีการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอกบคณุภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา วางระบบการ
ท างานและมอบหมายการติดตามตรวจสอบระดบัสถานศึกษา โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย ครูและบคุคลากรท่ีปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี ตามปฏิทิน
การปฏิบตัิงาน รวมทัง้ด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนเป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงเวลาท่ีปฏิบตัิ และ
จดัท ารายงานเสนอเพ่ือด าเนินการพฒันาคณุภาพตอ่ไป 

2.6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

จากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังกล่าวไว้ข้างต้น
สถานศกึษาจะมีข้อมลูสารสนเทศ ส าหรับประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนดได้ด้วย อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมอาจตัง้คณะท างานขึน้ท า
หน้าท่ีประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษาก็ได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างระบบการประเมินตนเองอีกทาง
หนึ่ง น าผลจากการประเมินตนเองอีกทางหนึ่ง การประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา ต้อง
ครอบคลมุมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน / ปฐมวยั ท่ีก าหนดไว้ นอกเหนือจากนี ้สถานศกึษาอาจ
ท าการประเมินคุณภาพผู้ เรียนโดยรวม จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือเปรียบเทียบกับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของนกัเรียนเป็นรายคน เป็นการตรวจสอบและยืนยนัคณุภาพผู้เรียน
ทางด้าน วิชาการ โดยขอใช้แบบทดสอบจากองค์ กร ท่ีมี แบบ ทดสอบ ท่ี ได้มาตรฐาน
(กระทรวงศกึษาธิการ.  2549: 13-14) 
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การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรยึดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามควรสะท้อนภาพความส าเร็จท่ีชัดเจนอย่างน้อย 2 ด้าน 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 1-5) ดงันี ้

1. คณุภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัและคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของผู้ เรียนในทุกระดับชัน้ 
พฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน โดยระบไุด้ถึงกลุม่ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุม่ผู้ เรียนท่ี
มีความเสี่ยง กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีปัญหาในการอา่น คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุม่ผู้ เรียนท่ีมีคณุลกัษณะ
ยังไม่เป็นไปตามท่ีพึงประสงค์ เพราะข้อมลูจากการประเมินเหล่านี จ้ะสะท้อนให้เห็นว่าการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อนัน าไปสู่การปรับปรุงการ
บริหารจดัการตอ่ไป 

2. คุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษา
สามารถด าเนินการประเมินคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้
แล้วในทกุมาตรฐานด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัสิ่งท่ีต้องการประเมิน เช่น ใช้การ
สงัเกต การสมัภาษณ์ การตรวจสอบจากเอกสารหรือข้อมลูเชิงประจกัษ์ เป็นต้น 

การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การประกัน
คณุภาพภายในเป็นการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดย
บุคคลากร ในหน่วยงานหรือผู้ ท่ี เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีช่วยในการปรับปรุง 
พัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและน าข้อมลูไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเองและพร้อมรับการประเมิน
คณุภาพภายนอก ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
หน่วยงานต้นสงักัด และสถานศึกษา มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคณุภาพ
ภายในการศกึษาของสถานศกึษา ดงันี ้

1. การพฒันาคณุภาพการศกึษา ประกอบด้วย การก าหนดมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ การด าเนินการดงักล่าว
จะน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาท่ีสอดคล้องกบักฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ 
หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 

2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย การจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร สถานศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้เสริมหลักสูตรสถานศึกษา การด าเนิน
ดงักลา่วเป็นการพัฒนานักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชี ว้ดัชัน้ปีท่ี
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ก าหนดในหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานและหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การ
พฒันาคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

3. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย การก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ทัง้ระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา การรายงานและน าผลการติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา การเต รียมการและให้
ความร่วมมือในการติดตามและตรวจสอบคณุภาพการศกึษาจากหน่วยงานต้นสงักดั 

4. การประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย การประเมินการ
ปฏิบัติงานและคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ด าเนินการโดยสร้าง
ความตระหนกัแตง่ตัง้ผู้รับผิดชอบในการประเมิน ก าหนดกรอบการประเมินคณุภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา จดัท าเคร่ืองมือการประเมิน และการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พฒันา 

5. การจัดท ารายงานประจ าปี ประกอบด้วย การแต่งตั ง้ผู้ รับผิดชอบจัดท า
รายงาน  การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การเขียนรายงานและการจัดท ารายงานน าเสน อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ รายงานและเปิดต่อสาธารณชน 
ติดตามผลและรับข้อมลูย้อนกลบั 

การประเมินคุณภาพภายใน เป็นระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินงานของสถานศกึษา ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดโดยสถานศกึษาต้อง
ด าเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง กระบวนการประเมิน
คณุภาพภายในเป็นการประเมินคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา การประเมิน
คณุภาพภายในกระท าโดยบคุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ี
ช่วยในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีก าหนด ถือเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบการท างานของตนเอง โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศกึษาขัน้พืน้นฐาน เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีได้น าไปสูก่ารพฒันาปรับปรุงตนเอง และพร้อมท่ีจะได้รับ
การประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินจากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 7) 

วตัถปุระสงค์ของการประเมินคณุภาพภายใน (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน.  2554: 8-9) มีดงันี ้
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1. เพ่ือตรวจสอบคณุภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศกึษาตามมาตรฐาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐานและมาตรฐานสถานศกึษา 

2. เพ่ือน าผลการประเมินคณุภาพภายในมาใช้เป็นข้อมลูประกอบในการตดัสนิใจ
วางแผนพฒันาและปรับปรุงคณุภาพการศกึษา 

3. เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา 

4. เพ่ือน าข้อมูลผลการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษาไปจดัท ารายงานประจ าปี 

สรุปได้ว่า การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษานัน้ สถานศึกษามีการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประชมุชีแ้จงสร้างความตระหนกัความเข้าใจในการประเมินคณุภาพภายใน ก าหนดวตัถุประสงค์ 
เป้าหมายของการประเมินอย่างชัดเจน โดยจัดท าเคร่ืองมือการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และน าผลการประเมินคณุภาพภายในมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข ปรับปรุงการ
ด าเนินงานของสถานศกึษา 

2.7 การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีจ าเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
รายงานการพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าปีมีช่ือเรียกแตกตา่งกนัไป เช่น รายงาน

ประจ าปี รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assesment Report:SAR) รายงานการ
ประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา แตม่ีเนือ้หาสาระ องค์ประกอบและจดุมุง่หมาย ไมต่า่งกัน 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกัทดสอบทางการศกึษา.  2559: 1) การจดัท า
รายงานการพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าปี เป็นหน้าท่ีท่ีสถานศกึษาต้องปฏิบัติ ดงัท่ีระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ให้สถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยตอ่สาธารณชน และเพ่ือรองรับการ
ประกนัคณุภาพภายนอก (กระทรวงศกึษาธิการ.  2549: 14-15) 

โดยมีแนวทางในการจดัท าไว้เป็นตวัอย่างในเอกสารช่ือ “แนวทางการเขียนรายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา” แบ่งรายงานเป็น 4 บท คือ บทท่ี 1 
สะท้อนสภาพทัว่ไปของสถานศกึษา บทท่ี 2 ระบเุป้าหมายการพฒันาของสถานศกึษา บทท่ี 3 ระบุ
ความส าเร็จของการพฒันาตามมาตรฐานการศกึษาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศกึษา บทท่ี 4 
ระบุจุดเด่น – จุดด้อย และความต้องการการช่วยเหลือ นอกจากนี ้ควรระบุหลักฐานข้อมูล
ผลสมัฤทธ์ิของการประเมินตามแผนพฒันาคณุภาพสถานศกึษาไว้ด้วย 
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เมื่อจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
สถานศกึษาส่งรายงานตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาต้นสงักดัภายในเดือนพฤษภาคมของทกุ ๆ 
ปี และสง่ให้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพสถานศกึษา (สมศ.) เฉพาะในปีท่ีเข้า
รับการประเมินคณุภาพภายนอก ซึ่งส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา จะน ารายงานของสถานศกึษา
ทัง้หมดมาสงัเคราะห์เป็นภาพรวมระดบัเขตพืน้ท่ี และเสนอตอ่ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานภายในเดือนกรกฎาคมของทุก ๆ ปี จากนัน้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน จะน ารายงานการพัฒนาคณุภาพการศึกษาระดบัเขตพืน้ท่ีการศึกษามาสงัเคราะห์เป็น
ภาพรวมระดบัประเทศ น าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นนโยบาย กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณุภาพการศกึษาของประเทศตอ่ไป 

วัตถุประสงค์การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ก็เ พ่ือน าเสนอผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน และเพ่ือเป็นฐานข้อมลูของ
สถานศึกษาในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป และเป็น
ฐานข้อมลูส าหรับรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น้
พืน้ฐาน. 2554: 7) ประโยชน์การจดัท ารายงานประจ าปีของสถานศกึษา (ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาติ.  2554: 7-8) มีดงันี ้

1. สถานศกึษามีฐานข้อมลูการด าเนินงานพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาทัง้ใน
ด้านจุดเด่น จุดท่ีต้องพัฒนา โอกาส และข้อจ ากัด น าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา
คณุภาพการจดัการศกึษาในปีถดัไป 

2. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และผู้ เก่ียวข้องให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ร่วมกนั 

3. พ่อแม ่ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย ได้รับทราบผลการพฒันา 
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาทัง้ในส่วนท่ีดีและส่วนท่ีควรพฒันา โดยมีการประชาสมัพันธ์ใน
วงกว้าง และให้การช่วยเหลือ สนบัสนนุอย่างเหมาะสม 

4. หน่วยงานต้นสงักดั ได้แก่ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา มีฐานข้อมลูในการก าหนดนโยบายการพฒันาการจดัการศกึษาทัง้
ระดบัประเทศและระดบัเขตพืน้ท่ี 
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5. สถานศึกษาใช้รายงานประจ าปีเพ่ือรองรับการประเมินคณุภาพภายในโดย
หน่วยงานต้นสงักดั และการประเมินคณุภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) 

สรุปได้ว่า การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในนัน้
สถานศึกษารวบรวมข้อมลูสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปรผล ให้ได้ข้อมลูสารสนเทศท่ีมีคณุภาพ
ตรงตามสภาพมาตรฐานของสถานศกึษา เพ่ือจดัท ารายงานประจ าปี ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจง่าย
ทัง้เชิงปริมาณ และคณุภาพ น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและรับรองผล
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และรายงานประจ าปีต่อผู้ เ ก่ียวข้อง หน่วยงานต้น
สงักดั 

2.8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ในการท าให้คุณภาพของสถานศึกษาด ารงอยู่อย่างยั่งยืนได้นัน้ สถานศึกษาควร

ตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม อยู่เสมอโครงการ/กิจกรรมท่ีท าต้อง
คุ้มคา่ และเกิดประโยชน์ สง่ผลถึงผู้ เรียน การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีจะท าตอ่ไปหรือไม่ ควร
พิจารณาดงันี ้(กระทรวงศกึษาธิการ.  2549: 15-16) 

1. ถ้าเป็นโครงการท่ีดี สมควรด าเนินตอ่ไปก็ด ารงโครงการนัน้ไว้ 
2. ถ้าเป็นโครงการท่ีดี แต่ยังด าเนินการไม่ส าเร็จหรือไม่บรรลเุป้าหมายเพราะมี

จดุบกพร่อง ถ้าปรับปรุงแก้ไขสามารถบรรลผุลส าเร็จได้ก็ด าเนินการตอ่ไปและท าได้ดีย่ิงขึน้ 
3. ถ้าเป็นโครงการท่ีมีความก้าวหน้าในการด าเนินงานอยู่ตลอดเวลา ก็พัฒนา

ด าเนินโครงการนัน้ตอ่ไปอย่างไมห่ยดุยัง้ 
4. หากมีเหตุการณ์หรือสิ่งท่ีส่อเค้าว่าจะเกิดปัญหาต้องหาทางป้องกันไว้ก่อน  

ก็จ าเป็นต้องจัดท าโครงการใหม่ ๆ ขึน้เพ่ือป้องกันปัญหา  อย่างไรก็ตาม ในการท าให้คณุภาพ
การศกึษาของสถานศกึษาพฒันาอย่างตอ่เน่ืองนัน้สถานศกึษาต้องค านึงถึงสิ่งตอ่ไปนี  ้

(1) สร้างจิตส านึกการพัฒนาให้เกิดขึน้ในหมู่ครูและบุคคลากรทุกคนใน
สถานศกึษา 

(2) เน้นย า้หรือก าหนดเป็นนโยบายการท างานอย่างมีระบบ รวมทัง้ต้อง
ท างานอย่างมีเป้าหมาย ท างานเป็นหมูค่ณะ และต้องท าอย่างตอ่เน่ือง 

(3) พฒันาสถานศกึษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้องท าให้บคุคลากรทุก
คนในสถานศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ รู้จักพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ หมัน่แสวงหาความรู้อยู่
เสมอมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้กันตลอดเวลา เกิดทีมผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองต่าง ๆ 
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หลากหลายจนได้รับการยอมรับจากผู้ เก่ียวข้อง มีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์และแลกเปลี่ยน
ความรู้กับองค์กรอ่ืน ๆ สถานศึกษาก็จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความเคลื่อนไหวในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ตลอดเวลา  ผลผลิตขององค์กรแห่งการเรียนรู้ เห็นได้จาก 1) 
ผลสมัฤทธ์ิของงานสงูขึน้ 2) เกิดการพัฒนาคน 3) มีการพัฒนาความรู้ และ 4) องค์กรมีศกัยภาพ
สงูขึน้ 

การพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ืองเป็นความยัง่ยืนของการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีการปรับเปลี่ยนในทางท่ีดีขึน้ อย่าง
สม ่าเสมอ มีการใช้ผลการประเมินคณุภาพภายในผลการตรวจสอบคณุภาพ ผลประเมินอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องมาเป็นฐานวางแผนพฒันาทกุระยะหรือทุกรอบการพฒันา กระบวนการพัฒนาคณุภาพ
การศกึษานัน้ สถานศกึษาต้องยึดคณุภาพท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอง 
จดัระบบและโครงสร้างท่ีเหมาะสม วางแผนและด าเนินงานตามแผนด้วยจิตส านึกท่ีวา่ การพฒันา
คณุภาพการศกึษาเป็นภาระงานปกติท่ีทกุคนจะต้องรับผิดชอบผลท่ีเกิดขึน้ร่วมกัน การด าเนินงาน
มีความก้าวหน้าอย่างตอ่เน่ือง สง่ผลถึงคณุภาพผู้เรียนทัง้สถานศกึษา การท าให้คณุภาพการศกึษา
ของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ื องนัน้  สถานศึกษาควรค านึงถึงสิ่ งต่อไปนี  ้(ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 29-30) 

1. สร้างจิตส านึก การพฒันาให้เกิดขึน้กบัครูและบคุคลากรทกุคนในสถานศกึษา 
โดยถือวา่การพฒันาระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาเป็นวฒันธรรมการท างาน
ปกติของสถานศกึษา 

2. ก าหนดมาตรฐานการศกึษาท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาอย่างเดน่ชัด 
เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษา ร่วมกันจัดระบบและโครงสร้างท่ีเหมาะสม วางแผน
และด าเนินงานตามแผนโดยเน้นระบบคณุภาพ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
รอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมและปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง 

3. น าผลประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษาจากการประเมินตนเองหรือจาก
หน่วยงานต้นสังกัดไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพการศึกษา โดยมีการใช้ข้อมลูและ
สารสนเทศอย่างชาญฉลาด 

4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
โดยครูและบุคคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ รู้จักพัฒนา
ตนเองใฝ่เรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ตลอดเวลา เกิดทีมผู้เช่ียวชาญในเร่ือง
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ต่าง ๆ อย่างหลากหลายจนได้รับการยอมรับจากผู้ เก่ียวข้อง มีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้กบัองค์กรอ่ืน ๆ มีนวตักรรมใหม ่ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดท าขึน้การพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาตามวงจรคณุภาพ PDCA ในขัน้การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน (Check) 
เป็นขัน้ท่ีมีความส าคญัอย่างย่ิงท่ีจะเป็นข้อมลูเช่ือมโยงไปสู่ขัน้การปรับปรุงพัฒนา (Act) เพ่ือเป็น
พืน้ฐานในขัน้การวางแผนพัฒนา (Plan) ท าให้วงจรคุณภาพ PDCA ขับเคลื่อนไปครบวงจร
คณุภาพและเกิดการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง ซึ่งในขัน้การปรับปรุงพฒันา (Act) นัน้มีความหมายเป็น 
2 นยั กล่าวคือ นัยแรก ถ้าพบวา่ผลการประเมินคณุภาพบรรลตุามวตัถปุระสงค์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ก็
รักษาวิธีปฏิบัติ (Good Practice) ไว้ แล้วน ามาจัดท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Standard) 
ของสถานศกึษา สว่นนยัท่ีสอง ถ้าผลการประเมินไมบ่รรลตุามวตัถปุระสงค์ ต้องน าผลการประเมิน
มาพิจารณา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพ่ือการวางแผนปรับปรุงพัฒนา (Plan) ในปี ต่อไป 
รวมทัง้เร่ืองท่ีไม่เป็นปัญหาก็ต้องพัฒนาให้ดีย่ิงขึน้ การพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามกลไกของ
ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาก็จะขบัเคลื่อนสู่การปรับปรุงพัฒนาตามวงจรคณุภาพอย่าง
ตอ่เน่ืองและยัง่ยืน (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 5) 

การน าผลการประเมินไปใช้เป็นแนวคิดหนึ่งส าหรับการปฏิบัติของสถานศึกษาเพ่ือ
พฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง โดยสว่นใหญ่แล้ว สถานศกึษาจะใช้กระบวนการของวงจร 
PDCA ในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์/เป้าหมายการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษาวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายในท่ีนี ้ก็คือมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาซึ่งจะช่วย
ให้ระบบ การประกนัคณุภาพการศกึษาสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางในการ
น าผล การประเมินไปใช้ประโยชน์ คือการน าผลการประเมินด้านตา่ง ๆ ของสถานศึกษามาใช้ใน
การก าหนดแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้อง เหมาะสม และทันกับ
สถานการณ์ปัจจบุนั เพ่ือบรรลวุตัถุประสงค์/เป้าหมายการจดัการศกึษาท่ีก าหนดไว้นัน้เอง ผลการ
ประเมินของสถานศกึษา มีลกัษณะเป็นสารสนเทศ ดงันัน้ สถานศกึษาควรน าผลการประเมินทัง้ผล
การประเมินคณุภาพภายในและผลการประเมินคณุภาพภายนอกมาพิจารณาร่วมกันเพ่ื อให้ได้
สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ แล้วน าผลการประเมินดงักล่าวมาพัฒนาและปรับปรุง
คณุภาพการศึกษาของสถานศกึษาอย่างต่อเน่ือง (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  
2554: 4) 

การน าสารสนเทศจากการประเมินไปใช้ประโยชน์สามารถด าเนินการได้หลาย
รูปแบบ เช่น การท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งท่ีประเมิน การน าไปใช้สนับสนุนยืนยันการ
ตดัสินใจและการน าไปใช้เชิงปฏิบัติการ ดังนัน้ ผู้ ใช้ผลการประเมินต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
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ระดับของงาน ซึ่งรูปแบบการน าผลการประเมินไปใช้มี 4 รูปแบบ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 39-40) ดงันี ้

1. การใช้ผลการประเมินในเชิงความคิด เป็นการน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือจุด
ประกายความคิดหรือสะท้อนความคิดของผู้ เก่ียวข้องต่อสภาพการณ์ท่ีเกิดขึน้ ท าให้ผู้ เก่ียวข้อง
เกิดความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งท่ีมุ่งประเมินมากขึน้ โดยไม่ได้น าผลการประเมินไปสู่การตดัสินใจ
โดยตรงเพ่ือการจดัท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2. การใช้ผลการประเมินในเชิงตรวจสอบยืนยัน เป็นการน าผลการประเมินไปใช้
เป็นเหตุผลสนับสนุน หรือยืนยันผลการตัดสินใจในการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ี
ก าหนดไว้ลว่งหน้า ท าให้แนวทาง/นโยบายท่ีเลือกใช้มีน า้หนักและมีความถกูต้อง เหมาะสมมาก
ย่ิงขึน้ 

3. การใช้ผลการประเมินให้เชิงสญัลกัษณ์ เป็นการน าผลการประเมินไปใช้ เพ่ือ
เป็นเคร่ืองมือติดตาม ก ากบั หรือควบคมุการประเมินว่าได้มีการด าเนินงานตามแนวทาง ระเบียบ
ข้ันตอนที่ก ำหนดไว้ เพื่อให้กระบวนกำรประเมินมีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับ 

4. การใช้ผลการประเมินในเชิงปฏิบัติ เป็นการน าผลการประเมินไปใช้โดยตรง
ในทางปฏิบตัิ ถือเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการในการพฒันา ปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบตัิงานเพ่ือท าให้
เกิดผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ตามมา 

สรุปได้วา่ การจัดให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ืองนัน้สถานศกึษาน า
ผลการประเมินท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ความคิดในการด าเนินงานของสถานศกึษา การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี โครงการ กิจกรรม การก ากับ ติดตาม และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่าง
ตอ่เน่ือง 

 
3. การประเมินคุณภาพภายนอก 

3.1 ความหมายของการประเมินคุณภาพภายนอก 
การประเมินคุณภาพภายนอก คือ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การ

ติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้
ประเมินภายนอกท่ีได้รับการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
(องค์การมหาชน) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 การประกันคณุภาพภายนอก เป็นการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคณุภาพและ
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มาตรฐานของสถานศกึษาภายนอกโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา
หรือบุคคลหรือหน่วยงานท่ีส านักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันคณุภาพและให้มีการ
พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา (กระทรวงศกึษาธิการ.  2546: 3) ส าหรับ
สถานศกึษาท่ีผา่นการประเมินจะได้รับใบรับรองมาตรฐานการศกึษา และให้สถานศกึษาเฝ้าระวงั
คณุภาพการศกึษาให้ยัง่ยืนตลอดไป (กรมสามญัศกึษา.  2542: 9) 

การประเมินภายนอก หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคณุภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านกังานดงักลา่วรับรอง เพ่ือเป็น
การประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(กระทรวงศกึษาธิการ.  2546) 

การประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งกระท าโดยกลุ่มบุคคลท่ีเป็นนักประเมินโดยอาชีพเพ่ือให้ได้ข้อมูล
เก่ียวกบัคณุคา่ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการท างานและน าไปสูก่าร
รับรองคณุภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานตามมาตรฐานท่ีก าหนด (สภุาพ  โพธิสวุรรณ.  2553: 
63) 

การประเมินคณุภาพภายนอก  หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบคณุภาพการด าเนิน
ของหน่วยงาน  ซึ่งกระท าโดยบุคคลากรภายนอกท่ีไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับหน่วยงานหรือสิ่งท่ีถูก
ประเมิน  แต่มีความช านาญในวิชาชีพของการประเมินคือ  ผู้ ท่ีได้รับการรับรองจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา  เพ่ือให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัคณุคา่ของหน่วยงาน  ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการท างานและน าปสู่การรับรองคณุภาพการด าเนินงาน
ของหน่วยงานตามมาตรฐานท่ีก าหนด (ปราโมทย์ ค าโถ.  2550: 12) 

การประเมินคุณภาพภายนอก  หมายถึง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยบคุคลาการภายนอกท่ีมีความช านาญในด้านการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมลูเก่ียวกับ
คุณค่าของสถานศึกษานัน้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางานไปสู่การรับรองคุณภาพ
การศกึษา (ปรีชา รอดมณี.  2550: 19) 

การประเมินคณุภาพภายนอก  หมายถึง กระบวนตรวจสอบคณุภาพการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ซึ่งกระท าโดยบคุคลภายนอกท่ีไมม่ีส่วนเก่ียวข้องกบัหน่วยงานหรือสิ่งท่ีถกูประเมิน
และมีความช านาญในวิชาชีพของการประเมินเพ่ือสร้างสรรค์พัฒนาคณุภาพการศึกษา (สภุาพ  
โพธิสวุรรณ.  2553: 63) 
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การประเมินคณุภาพภายนอก หมายถึง การประเมินคณุภาพการจดัการศึกษา การ
ติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษา ซึ่งกระท าโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา หรือผู้ประเมินภายนอกท่ีได้รับการรับรองจากส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคณุภาพ และมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษาให้ดีย่ิงขึน้และเป็นหลกัประกนัให้ผู้ เรียนและสงัคมมัน่ใจวา่จะได้รับการ
บริการจากสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนดและน าผลกการประเมินใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนนการสอนให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียน (ปราโมทย์ ค าโถ.  
2550: 12) 

สรุปได้ว่า การประเมินภายนอก หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาจากหน่วยงานภายนอก โดยผู้มีความช านาญ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษาเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนา
คณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาและน าไปสู่การรับรองคณุภาพการด าเนินงาน
ของหน่วยงานตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

3.2 แนวคดิและหลักการของการประเมินคุณภาพภายนอก 
ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีแนวคิดและ

หลกัการในการประเมินคณุภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
โดยมุ่งเน้นคณุภาพของผู้เรียนเป็นหลกัเพ่ือให้ความมัน่ใจว่าผู้ เรียนจะได้รับการศึกษาท่ีมีคณุภาพ
ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะอยู่ในท้องถ่ินใดก็ตามโดยมีระบบการประกันคณุภาพเป็นเคร่ืองมือในการ
สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

1. ประเมินอิงเกณฑ์ตามจดุเน้นของสถานศกึษา 
2. ประเมินจากผลการจดัการศกึษาเป็นหลกัตามมาตรา 49 แห่งพระราชบญัญัติ

กำรศึกษำแห่งชำติ โดยให้น้ำหนักร้อยละ 75 
3. ประเมินในเชิงกระบวนการโดยให้น า้หนักร้อยละ 25 เพ่ือให้ความส าคญักับ

สภาสถาบนัผู้บริหารสถาบันคณาจารย์และเคร่ืองมืออปุกรณ์คณุภาพและความพร้อมของผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญัการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลและการ
ประกันคุณภำพภำยใน 

4. ประเมินโดยวิธีการและข้อมลูทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพโดยพิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 

5. ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมนิตนเองท่ีถูกต้องเช่ือถือได้เพ่ือ
กระตุ้นให้กำรประกันคุณภำพภำยในมีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
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6. ลดจ านวนมาตรฐานและจ านวนตัวบ่งชีโ้ดยถ่ายโอนมาตรฐานและตัวบ่งชี ้
เก่ียวกบัปัจจยัน าเข้าและกระบวนการให้อยู่ในระบบการประกนัคณุภาพภายใน 

3.3 ความส าคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (2547: 

17-19) การประเมินคณุภาพภายนอก มีความส าคญัและมีความหมายตอ่สถานศกึษาหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและสาธารณชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานและ
พฒันาตนเองให้เต็มศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง เพ่ิมความมัน่ใจและคุ้มครองประโยชน์ให้ผู้รับบริการ
ทางการศกึษาให้มัน่ใจได้ว่าสถานศกึษาจดัการศึกษามุง่สูค่ณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาท่ีเน้น
ให้ผู้ เรียนเป็นคนดีมีความสามารถ และมีความสขุเพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม การสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน หน่วยงานต้นสงักัด ส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษา รวมทัง้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือการมุ่งการพัฒนาการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอก 
1. เพ่ือตรวจสอบ ยืนยนัสภาพจริงในการด าเนินงานของสถานศกึษาและประเมิน 
คณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาท่ีก าหนด 
2. เพ่ือให้ได้ข้อมลูซึ่งจะช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาของสถานศึกษา 

สาเหตขุองปัญหาและเง่ือนไขของความส าเร็จ 
3. เพ่ือช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา

และหน่วยงานต้นสงักดั 
4. เพ่ือสง่เสริมให้สถานศกึษามีการพฒันาคณุภาพและประเมินคณุภาพภายในอย่าง

ตอ่เน่ือง 
5. เพ่ือรายงานผลการประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 
3.5 หลักการของการประเมินคุณภาพภายนอก 

การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการยกระดับ
คณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง อนัจะน าไปสู่ความมีมาตรฐาน
ทางการศึกษาและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลต่อไป ซึ่งรูปแบบและวิธีการด าเนินการจะเป็นไป
ตามท่ีก าหนดในระเบียบของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) การประเมินคณุภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานมีหลกัการส าคญั 
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เพ่ือมุง่ให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาไมไ่ด้มุง่เน้นเร่ืองการตดัสิน การจบัผิด หรือ
การให้คณุบูชาโทษโดยยึดหลกัความเท่ียงตรงเป็นธรรม โปร่งใส มุ่งสร้างความสมดุลระหว่าง
เสรีภาพทางการศกึษากับจดุมุ่งหมาย หลกัการศึกษาของชาติ โดยมีเอกภาพเชิงนโยบายแตย่งัคง
มีความหลากหลายในทางปฏิบัติท่ีสถานศึกษาสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะการพัฒนา
คณุภาพการศึกษาให้เตม็ตามศกัยภาพของสถานศึกษาของผู้เรียน มุง่เน้นในเร่ืองของการสง่เสริม
และประสานงานในลกัษณะกัลยาณมิตร มากกว่าการก ากับและควบคมุ และการส่งเสริมการมี
สว่นร่วมในการประเมินคณุภาพและการพฒันาการจดัการศกึษาจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

3.6 การด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
ส านักงานรับรองมาตรฐานประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีภารกิจ

หลักตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชทฤษฎีการจัดตัง้ส านักงานฯ คือ พัฒนาระบบและเกณฑ์การ
ประเมินคณุภาพภายนอก พฒันาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก 
ก ากบัดแูลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาและจดัท ารายงานการประเมินคณุภาพ
และมาตรฐานการศกึษา ประจ าปี เพ่ือเผยแพร่ตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณะ 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ด าเนินการ
ประเมินคณุภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544 - 2548) โดยไมม่ีการตดัสินผลการประเมิน แตเ่ป็น
การประเมินเพ่ือยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา ขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างความเข้าใจกับ
สถานศึกษา เพ่ือให้ปฏิบตัิได้ถูกต้องตามหลกัการประกนัคณุภาพการศกึษา ส าหรับการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) เป็นการประเมินตามวตัถุประสงค์ของ สมศ. ท่ี
ระบุไว้ในพระราชฎีกาของการจดัตัง้ สมศ. โดยน าผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบแรกมาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทัง้ประเมินผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้เพ่ือการรรับรองมาตรฐาน
การศึกษา และการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ. 2554 -2558) เป็นการประเมินเพ่ือ
ยกระดบัมาตรฐานคณุภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลพัธ์และผลกระทบมากกว่า
กระบวนการโดยค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษา (ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ อ้างถึงใน 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน).  2555)  

3.7 เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม  
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (2555: 

14-20) มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นคณุภาพของผู้ เรียนเป็นหลกั เพ่ือให้ความมัน่ใจว่า
ผู้ เรียนจะได้รับการศึกษาท่ีมีคณุภาพใกล้เคียงกันไม่ว่าจะอยู่ท้องถ่ินใดก็ตาม ระบบการประกัน
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คณุภาพเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่าง
ตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

3.7.1 แนวคิดและทิศทางในการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

1) ประเมินอิงเกณฑ์ตามจดุเน้นของสถานศกึษา 
2) ป ระ เมิ น จากผลการจัดก ารศึ กษ าเป็ นหลัก  ตามมาตรา 51  ของ

พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ โดยให้น า้หนกัร้อยละ 80 และใช้ข้อมลูเฉล่ียย้อนหลงั 3 ปี 
3) ประเมินโดยวิธีการและข้อมลูทัง้เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ และเชิงพัฒนาการ 

โดยพิชญพิจารณ์ (Peer Review) 
4) ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองท่ีถูกต้องเช่ือถือได้เพ่ือ

กระตุ้น ให้การประกนัคณุภาพภายในมีความเข้มแขง็ย่ิงขึน้ 
5) ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยให้น า้หนักร้อยละ 20 และให้ความส าคัญ

คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เคร่ืองมืออปุกรณ์ คณุภาพและความพร้อม
ของผู้เรียนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั การบริหารจดัการท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
และการประกนัคณุภาพภายใน 

6) ลดจ านวนตวับ่งชีแ้ละจ านวนมาตรฐานส าหรับการประเมินคณุภาพภายนอก 
โดยถ่ายโอนตวับ่งชีแ้ละมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัน าเข้าและกระบวนการให้อยู่ในระบบการประกัน
คณุภาพภายใน 

3.7.2 ค านิยามของกลุม่ตวับ่งชี ้
ตวับ่งชีก้ารประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดบัการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน แบ่งเป็น 3 กลุ่มตวับ่งชี ้คือ กลุ่มตวับ่งชีพื้น้ฐาน กลุ่มตัวบ่งชีอ้ตัลกัษณ์ และกลุ่มตัว
บ่งชีม้าตรการสง่เสริม ดงันี ้

1. กลุม่ตวับ่งชีพื้น้ฐาน หมายถึง ตวับ่งชีท่ี้ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศกึษา 
โดยก าหนดตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินบนพืน้ฐานท่ีทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่ง
สามารถชีผ้ลลพัธ์และผลกระทบได้ดี และมีความเช่ือมโยงกับการประกันคณุภาพภายใน ซึ่งเป็น
การพฒันามาจากรอบแรกและรอบสอง ประกอบด้วย ตวับ่งชีท่ี้ 1-8 

2. กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี ท่ี้ประเมินผลผลิตตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวตัถปุระสงค์ของการจัดตัง้สถานศึกษา รวมถึงความส าเร็จตามจุดเน้นและ
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จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศกึษาและหน่วยงานต้นสงักดัประกอบด้วย ตวับ่งชีท่ี้ 9 – 10 

3. กลุ่มตวับ่งชีม้าตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งชีท่ี้ประเมินผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดแนวทางพฒันาเพ่ือร่วมกนัชีแ้นะ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ  ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมท่ี
เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายท่ีแสดงถึงความเป็นผู้ ช่วยเหลือสังคมและแก้ปัญหาสังคมของ
สถานศกึษา เช่น การปฏิรูปการศกึษา การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามพระราชด าริและหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การป้องกันสิ่งเสพติด การ
พร้อมรับการเป็นสมาชิกสงัคมอาเซียน การอนุรักษ์พลงังาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกัน
อุบัติภัย การแก้ปัญหา ความขัดแย้ง การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ฯลฯ โดย
สถานศึกษาเป็นผู้ ก าหนดและหน่วยงานต้นสังกัดให้การรับรองการก าหนดตัวบ่งชีม้าตรการ
สง่เสริมของสถานศกึษา ประกอบด้วย ตวับ่งชีท่ี้ 11 และ 12 

3.7.3 หลกัเกณฑ์การก าหนดตวับ่งชี ้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขัน้

พืน้ฐานได้มีการพฒันาตวับ่งชี ้3 กลุ่มตวับ่งชี ้คือ กลุม่ตวับ่งชีพื้น้ฐาน กลุม่ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ และ
กลุ่มตวับ่งชีม้าตรการสง่เสริม ให้สอดคล้องกบั กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 38 ซึ่งก าหนดให้ส านักงาน ท าการประเมินคณุภาพ
ภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลมุหลกัเกณฑ์ ใน
เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้คือ 1) มาตรฐานท่ีวา่ด้วยผลการจดัการศกึษาในแตล่ะระดบัและประเภทการศกึษา 
2) มาตรฐานท่ีวา่ด้วยการบริหารจดัการศกึษา 3) มาตรฐานท่ีวา่ด้วยการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคญั และ 4) มาตรฐานท่ีวา่ด้วยการประกนัคณุภาพภายใน ดงันี  ้

1) มาตรฐานท่ีวา่ด้วยผลการจดัการศกึษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 มาตรา 6 ระบุวา่ “การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด า รงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมิน
มาตรฐานนีด้้วยตัวบ่งชีพื้น้ฐาน 5 ตัวบ่งชี ้ตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์ 2 ตัวบ่งชี  ้และตัวบ่งชีม้าตรการ 
สง่เสริม 1 ตวับ่งชี ้ดงันี ้

ตวับ่งชีพื้น้ฐาน 
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1. ผู้ เรียนมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี 
2. ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ 
3. ผู้ เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง 
4. ผู้ เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ 
1. ผลการพฒันาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์

ของการจดัตัง้สถานศกึษา 
2. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์

ของสถานศกึษา 
ตวับ่งชีม้าตรการสง่เสริม 

ผลการด าเนินการโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริมบทบาทของสถานศกึษา 
2) มาตรฐานท่ีวา่ด้วยการบริหารจดัการศกึษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 มาตรา 39 ระบุว่า “ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทัง้ด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และ
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และสถานศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษาโดยตรง โดยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจดังกล่าว ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนีด้้วยตวับ่งชีพื้น้ฐาน 1 ตวับ่งชี ้และตวับ่งชีม้าตรการสง่เสริม 
1 ตวับ่งชี ้ดงันี ้

ตวับ่งชีพื้น้ฐาน 
ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา 

ตวับ่งชีม้าตรการสง่เสริม 
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 
3) มาตรฐานท่ีวา่ด้วยการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 มาตรา 24 ระบวุ่า “จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัด
ของผู้ เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบคุคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
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เผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหา จดักิจกรรมให้ผู้ เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่าง
ได้สดัสว่นสมดลุกนั สง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบ รู้ รวมทัง้จัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึน้ได้ทกุสถานการณ์” การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนีด้้วยตวับ่งชี ้
พืน้ฐาน 1 ตวับ่งชี ้ดงันี ้

ตวับ่งชีพื้น้ฐาน 
ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

4) มาตรฐานท่ีวา่ด้วยการประกนัคณุภาพภายใน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 มาตรา 48 ระบวุา่ “ให้หน่วยงานต้นสงักดัและสถานศกึษาจดัให้มีระบบการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาและให้ถือว่าการประกนัคณุภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สงักัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกนัคณุภาพภายนอก” การประเมินคณุภาพภายนอก
รอบสาม ประเมินมาตรฐานนีด้้วยตวับ่งชีพื้น้ฐาน 1 ตวับ่งชี ้ดงันี ้

ตวับ่งชีพื้น้ฐาน 
พฒันาการของการประกนัคณุภาพภายในโดยสถานศกึษาและต้นสงักดั 

3.7.4 การก าหนดคา่น า้หนกัตวับ่งชี ้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขัน้

พืน้ฐานก าหนดให้มี ตวับ่งชีพื้น้ฐาน จ านวน 8 ตวับ่งชี ้มีคา่น า้หนักรวม 80 คะแนน (โดยตวับ่งชีท่ี้ 
1 - 4 และตวับ่งชีท่ี้ 6 มีคา่น า้หนกั 10 คะแนน ตวับ่งชีท่ี้ 5 มีคา่น า้หนกั 20 คะแนน และตวับ่งชีท่ี้ 7 
- 8 มีคา่น า้หนัก 5 คะแนน) ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์มีจ านวน 2 ตวับ่งชี ้มีค่าน า้หนกั 10 คะแนน (แตล่ะ
ตวับ่งชีม้ีคา่น า้หนัก 5 คะแนน) และ ตวับ่งชีม้าตรการส่งเสริม มีจ านวน 2 ตวับ่งชี ้มีค่าน า้หนกั 10 
คะแนน (แตล่ะตวับ่งชีม้ีคา่น า้หนกั 5 คะแนน) 

3.7.5 ข้อมลูการด าเนินงานของสถานศกึษาท่ีใช้ประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใช้ข้อมลูผลการด าเนินงานเฉลี่ย 3 ปีการศึกษาย้อนหลงัก่อนการประเมิน 
(กรณีสถานศกึษาเปิดใหมท่ี่มีการด าเนินงานไมค่รบ 3 ปีการศึกษา ให้ใช้ข้อมลูผลการด าเนินงาน
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เฉลี่ย 2 ปีการศึกษาล่าสดุ หรือหากมีการด าเนินงานไม่ครบ 2 ปีการศึกษา ให้ใช้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน 1 ปีการศกึษาลา่สดุก่อนการประเมิน) 

3.7.6 รูปแบบการประเมิน 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน มีรูปแบบการประเมิน 5 รูปแบบ ดงันี ้
1) การประเมินเชิงปริมาณ ได้แก่ ตวับ่งชีท่ี้ 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 และ 6.2 
2) การประเมินเชิงปริมาณและเชิงพฒันาการ ได้แก่ ตวับ่งชีท่ี้ 1.1, 5.1 - 5.8 และ 8 
3) การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ได้แก่ ตวับ่งชีท่ี้ 1.2 และ 2.2 
4) การประเมินเชิงคณุภาพ ได้แก่ ตวับ่งชีท่ี้ 6.1, 7, 9, 10 และ 12 
5) การประเมินเชิงคุณภาพและการพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ 

(Better) ได้แก่ ตวับ่งชีท่ี้ 11 
3.7.7 กลุ่มตวับ่งชีเ้พ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 ครอบคลมุมาตรฐานท่ีวา่ด้วย 
1) ผลการจดัการศกึษา 
2) การบริหารจดัการศกึษา 
3) การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
4) การประกนัคณุภาพภายใน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ประเมินมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ประกอบด้วย 3 กลุม่ตวับ่งชี ้คือ กลุม่ตวับ่งชีพื้น้ฐาน 
(8 ตวับ่งชี)้ กลุ่มตวับ่งชี ้อตัลกัษณ์ (2 ตวับ่งชี)้ และกลุ่มตวับ่งชีม้าตรการส่งเสริม (2 ตวับ่งชี)้ มี
จ านวนรวมทัง้หมด 12 ตวับ่งชี ้ดงันี ้
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ตาราง 1 กลุม่ตวับ่งชีเ้พ่ือการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ตวับ่งชี ้ มาตรฐานการศกึษา 
ตามกฎกระทรวงฯ 

กลุม่ตวับ่งชีพื้น้ฐาน 1. ผู้ เรียนมีสขุภาพกายและ
สขุภาพจิตท่ีด ี

มาตรฐานท่ี 1ผลการจดั
การศกึษา 

2. ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม
และคา่นิยมท่ีพงึประสงค ์

3. ผู้ เรียนมีความใฝ่รู้ และ
เรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง 

4. ผู้ เรียนคิดเป็น ท าเป็น 

5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียน 

กลุม่ตวับ่งชีพื้น้ฐาน 6. ประสิทธิผลของการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคญั 

มาตรฐานท่ี 3 
การจดัการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

กลุม่ตวับ่งชีพื้น้ฐาน 7. ประสิทธิภาพของการ
บริหารจดัการและการพฒันา
สถานศกึษา มาตรฐานท่ี 2 

การบริหารจดัการศกึษา  8. พฒันาการของการประกนั
คณุภาพภายในโดย
สถานศกึษาและต้นสงักดั 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ตวับ่งชี ้ มาตรฐานการศกึษา 
ตามกฎกระทรวงฯ 

กลุม่ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ 9. ผลการพฒันาให้บรรลตุาม
ปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และ
วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้
สถานศกึษา 

มาตรฐานท่ี 1 
ผลการจดัการศกึษา 

10. ผลการพฒันาตามจดุเน้น
และจดุเดน่ท่ีสง่ผลสะท้อนเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

กลุม่ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ 11. ผลการด าเนินงานโครงการ
พิเศษเพ่ือสง่เสริมบทบาทของ
สถานศกึษา 

มาตรฐานท่ี 3 
การจดัการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

12. ผลการสง่เสริมพฒันา
สถานศกึษาเพ่ือยกระดบั
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ท่ี
สอดคล้องกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศกึษา 

 
กลุม่ตวับ่งชีพื้น้ฐาน 
ตวับ่งชีพื้น้ฐาน หมายถึง ตัวบ่งชีท่ี้ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยก

ก าหนด ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินบนพืน้ฐานท่ีทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่ง
สามารถชีผ้ลลพัธ์ และผลกระทบได้ดี และมีความเช่ือมโยงกบัการประกนัคณุภาพภายใน เป็นการ
พัฒนามาจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบแรกและรอบสอง ประกอบด้วย 8 ตวับ่งชี ้(ค่า
น า้หนกั 80 คะแนน) 
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ตาราง 2 กลุม่ตวับ่งชีพื้น้ฐาน 
 

ตวับ่งชีท่ี้ ช่ือตวับ่งชี ้ น า้หนกั 
(คะแนน) 

1 ผู้เรียนมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีด ี 10 
2 ผู้เรียนมคีณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ 10 
3 ผู้เรียนมคีวามใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง 10 

4 ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น 10 
5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน 20 
6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 10 
7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา 5 

8 พฒันาการของการประกนัคณุภาพภายในโดยสถานศกึษาและ
ต้นสงักดั 

5 

 
ตวับ่งชีท่ี้ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน มีค่าน า้หนัก 20 คะแนน มีตัวบ่งชี ้

ย่อย คือ ตวับ่งชีท่ี้ 5.1 ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดบัชัน้ 
ป.6 ม.3 และ 6 ตวับ่งชีท่ี้ 5.2 ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน
ระดับชัน้ ป.6 ม.3 และ 6 ตัวบ่งชีท่ี้  5.3 ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในระดบัชัน้ ป.6 ม.3 และ 6 ตวับ่งชีท่ี้ 5.4 ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ทางการเรียนกลุม่สาระ
การเรียนรู้lงคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ในระดับชัน้ ป.6 ม.3 และ 6 ตวับ่งชีท่ี้ 5.5ผู้ เรียนมี
ผลสมัฤทธ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพละศกึษา ในระดบัชัน้ ป.6 ม.3 และ 6 
ตวับ่งชีท่ี้ 5.6 ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดบัชัน้ ป.6 ม.3 และ 
6 ตวับ่งชีท่ี้ 5.7 ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ในระดบัชัน้ ป.6 ม.3 และ 6 ตวับ่งชีท่ี้ 5.8 ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ ในระดบัชัน้ ป.6 ม.3 และ 6 ซึ่งสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาท้องถ่ินในด้าน
ท่ี มาตรฐานท่ี 18 ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร (สมศ.5.1-5.8) ตวับ่งชีท่ี้ 1) มี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ 2) สามารถสื่อความคิดผ่านการพูดเขียน หรือ
น าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ 3) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารได้ทัง้ภาษาไทยและภาษา ตา่งประเทศ 
ตามช่วงชัน้ท่ีเหมาะสม 4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 
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3.8 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษาและให้ถือวา่การประกนัคณุภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง” ในขณะท่ีมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกันระบถุึงการประเมินคณุภาพภายนอกไว้วา่ “ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรมหาชนท าหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และท าการประเมินผลการจดัการศกึษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษา” 
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาปกติท่ีต้องด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง โดยมีการควบคมุดแูลปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพ 
มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคณุภาพ
อย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ด้วยเหตนีุก้ระบวนการประกันคณุภาพภายในจึงต้องดแูลทัง้ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลพัธ์ ซึ่งตา่งจากการประเมินคณุภาพภายนอกท่ีเน้นการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ดงันัน้ความเช่ือมโยงระหว่างการประกันคณุภาพภายในกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา (องค์กรมหาชน). 2555) 

3.9 กระบวนการ/ขัน้ตอนการประเมินภายนอก 
จากพระราชบญัญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา

เพ่ือพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบประกนัคณุภาพภายใน และ
ระบบประกันคณุภาพภายนอก จึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประกนัคณุภาพการศกึษา 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ วิธีการประเมินคณุภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจดัการศกึษา
เพ่ือให้มีการตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษา (พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ : 2542) 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ใช้วิธีการการประเมิน
คณุภาพภายนอกท่ีเรียกวา่ “การประเมินเพ่ือยืนยันสภาพจริง” หรือ Conformity Assessment ซึ่ง
มีขัน้ตอนในการประเมินตามสภาพจริง นับตัง้แตก่่อนการตรวจเย่ียม ระหวา่งการตรวจเย่ียมและ
หลงัการตรวจเย่ียมโดยมีขัน้ตอน (หน่วยประเมินภายนอก บริษัท พญาและประเมินการศึกษา.
2549 : ออนไลน์. อ้างอิงจาก ปราโมถ ค าโถ.2550:17-18) ดงันี ้

1. ก่อนการตรวจเย่ียม ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา จะจัดสรรสถานศึกษาให้หน่วยประเมินภายนอก เพ่ือจดัเตรียมคณะผู้ประเมินภายนอก
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ท่ีได้รับการรับรอง จากนัน้ ทีมผู้ประเมินภายนอกท าการรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูจาก
รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา เพ่ือก าหนดขอบเขตการประเมิน ก าหนดประเดน็และ
รายการข้อมลูท่ีจะตรวจสอบวา่ต้องการข้อมลูจากแหล่งใดและก าหนดวิธีการรวบรวมข้อมลู แล้ว
จึงวางแผนการตรวจเย่ียมและแผนการประเมินสถานศึกษา ก าหนดตารางปฏิบัติงาน และ
มอบหมายภาระงานในทีมผู้ประเมินหลงัจากนัน้ จึงนัดวนัตรวจเย่ียมกับสถานศึกษา โดยทีมผู้
ประเมินภายนอกจะแจ้งก าหนดวนัตรวจเย่ียมและรายช่ือผู้ประเมินภายนอกต่อ ส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่ง ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศกึษา จะแจ้งรายละเอียดดงักลา่วให้สถานศกึษาทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 2 สปัดาห์ 

2. ระหว่างการตรวจเย่ียม กระบวนการตรวจเย่ียมสถานศึกษา จะใช้เวลา 3 วนั
โดยในวนัแรก (ช่วงเช้า) ทีมผู้ประเมินจะชีแ้จงหลกัการและวิธีการในการประเมินภายนอกแก่ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ให้เกิดความเข้าใจถึง
วตัถุประสงค์ หลกัการและวิธีการของการประเมินภายนอกร่วมกนั และแจ้งให้ทราบเก่ียวกบัแผน
และตารางการปฏิบัติงานของคณะผู้ประเมินภายนอกผู้ประเมินภายนอกจะเก็บข้อมลูด้วยการ
สงัเกต สมัภาษณ์นักเรียน ผู้สอน ผู้บริหารกรรมการสถานศึกษา ชมุชน และผู้มีสว่นเก่ียวข้อง และ
การศกึษาเอกสารหลกัฐานตามท่ีสถานศกึษาท าขึน้ในการปฏิบตัิงานจริง เมื่อได้ข้อมลูครบถ้วน จึง
วิเคราะห์สรุปรายงานผลการประเมิน และรายงานให้สถานศึกษารับทราบด้วยวาจา พร้อมทัง้ให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพแก่สถานศกึษาโดยเปิดโอกาสให้
สถานศกึษาได้แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้ 

3. หลงัการตรวจเย่ียม ทีมผู้ประเมินภายนอกจะร่วมกนัเขียนรายงานการประเมิน
สถานศึกษา แล้วสง่สถานศกึษาเพ่ือตรวจสอบและทักท้วง จากนัน้ผู้ประเมินภายนอกพิจารณาข้อ
ทกัท้วงของสถานศึกษาและส่งรายงานต่อ สมศ. เพ่ือให้ผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณารับรองรายงานผล
การประเมิน แล้วจึงจะจัดสง่รายงานให้กบัสถานศกึษาและเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน
ทัง้นี ้สมศ. จะจดัท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงพฒันารายงานตอ่หน่วยงาน ต้นสงักดัและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุงพฒันาสถานศกึษาจากนัน้ สมศ. จะสงัเคราะห์ผลการ
ประเมินในรอบปี เพ่ือเสนอตอ่คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส านกังบประมาณ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบายทางการศกึษา และจดัสรรงบประมาณการศกึษาตอ่ไป 

การพฒันาสถานศึกษากรณีไม่รับรองคณุภาพ การประเมินภายนอกรอบสาม ตาม
กฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกันคณุภาพ พ.ศ. 2553 หมวด 3 การประกัน
คุณภาพภายนอก ระบุไว้ว่า กรณี ท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงว่า ผลการจัด



  89 

การศึกษาของสถานศึกษาได้ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้ส านักงานแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแสดง
เหตผุลท่ีไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานแก่หน่วยงานต้นสงักดัและสถานศกึษานัน้และให้สถานศกึษานัน้
ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพและด าเนินการตามแผน เพ่ือขอรับการประเมินใหม ่
ภายในสองปี นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมินครัง้แรก  ให้สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนา
คณุภาพตอ่ส านกังานเพ่ือพิจารณาอนมุตัิภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน ใน
กรณีท่ีสถานศึกษาไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในก าหนดเวลา ให้ส านักงานรายงานต่อ
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานหรือหน่วยงานต้นสงักดัอ่ืน แล้วแตก่รณี เพ่ือพิจารณาสัง่การ
ตอ่ไป โดยสรุปการด าเนินงานได้ดงันี ้

1. การด าเนินการของสถานศกึษา 
1.1 ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) 

แจ้งผลไมร่ับรองคณุภาพรอบสามพร้อมเหตผุลมาท่ีโรงเรียน 
1.2 โรงเรียนจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาในมาตรฐาน/ตวับ่งชีท่ี้ไมร่ับรอง

ส่ง สมศ. เพ่ือขออนุมัติ  ภายใน 30วัน (นับตัง้แต่แจ้งผลครัง้แรก)ซึ่งมักจะเป็นตัวบ่งชี ท่ี้  5 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน 8 สาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนไมผ่า่นเกณฑ์ 

1.3 ด าเนินการตามแผนและขอรับการประเมินภายใน 2 ปี ( คือภายใน
ปีงบประมาณ 2556-2557) 

2.การจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา (กรณีไมร่ับรอง ตวับ่งชีท่ี้ 5) 
2.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน (o-net) ปี 2552-2554 ในแต่ละชัน้ ทุกวิชา เพ่ือศึกษาจดุอ่อน รายสาระ รายสมรรถภาพ  
รายชัน้ 

2.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ชัน้ ม. 2,3,5 ม.6 และ ม.3 ทกุวิชา เพ่ือศกึษาจดุออ่น รายสาระ รายสมรรถภาพ รายชัน้ 

2.3 ประชมุครูวิชาการ ครูประจ าชัน้ ครูประจ าวิชา เพ่ือก าหนดแนวทางการเร่งรัด
คณุภาพโดยด่วน ก าหนดเป็นกิจกรรม แนวทางการติดตามก ากับ และการประเมินผลโดยให้
สอดคล้องกบัจดุออ่นท่ีต้องพฒันา 

2.4 จดัท าเป็นแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาท่ีประกอบด้วย 
บทท่ี1  สภาพบริบทของโรงเรียน  
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บทท่ี 2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ผลการ
ประเมินคณุภาพการศกึษา ( n-t,  o-net, ผลสมัฤทธ์ิของโรงเรียน ) ผลการประเมิน ของ สมศ.  ตวั
บ่งชีท่ี้ไมร่ับรอง ข้อเสนอแนะ 

บทท่ี 3 แนวทางการพฒันาคณุภาพเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
- การน าผลการทดสอบทางการศึกษา(ระดับชาติ  ท้ องถ่ินและ

สถานศกึษา)ไปใช้พฒันาการเรียนการสอน 
-การพัฒนาคุณภาพสาระการเรียนรู้โดยก าหนดเป็น งาน/โครงการ/

กิจกรรม จ าแนกรายชัน้/ มาตรฐานท่ีวิกฤต  การด าเนินการเพ่ื อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วย 

-วตัถปุระสงค์ 
-กรอบการด าเนินงาน 
-เกณฑ์ชีว้ดัความส าเร็จ 

2.5 จดัท าเอกสารสง่ สมศ. 1 เลม่และหน่วยงานต้นสงักดั จ านวน 1 เลม่ 
2.6 ด าเนินการตามแผนพฒันาของโรงเรียน  เร่งรัดพฒันาในตวับ่งชีท่ี้ไมผ่า่นการ

รับรองนัน้ 
2.7 เตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบสามใหม่ ถ้าหากมีผลสัมฤทธ์ิในปี

การศึกษาต่อมาสูงขึน้และคิดค า นวนแล้วผ่านเกณฑ์ ให้ท าเร่ืองแจ้งผล ในตัวบ่งชีท่ี้ 5 ว่าผ่าน
เกณฑ์แล้ว มายังหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมกับส่งรายงานการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 

3. หน่วยงานต้นสงักดั 
3.1 ประสานงานกับ สมศ.ในการรายงานผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบ

สาม 
3.2 แจ้งผู้ เก่ียวข้องทราบ ได้แก่ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการเขตฯเพ่ือร่วมกัน

ก าหนดแนวทางการพฒันาคณุภาพ  
3.3 แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม  

ก ากับ ติดตามการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในตัวบ่งชีท่ี้ไม่ได้รับการรับรอง และ
ประเมินความพร้อมรับการประเมินใหม ่

3.4 คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ประกอบด้วย รองผู้ อ านวยการฯ 
ศกึษานิเทศก์ผู้ดแูลโรงเรียน ศกึษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบสาระการเรียนรู้ 
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3.5 ประชมุผู้บริหารโรงเรียนท่ีไมผ่า่นการรับรองเพ่ือจดัท าแผนพัฒนาคณุภาพ 
3.6 ก าหนดปฏิทิน การด าเนินงานพฒันาคณุภาพ 
3.7 นิเทศ ติดตาม ก ากบั การด าเนินงานของโรงเรียนให้ผา่นการรับรอง 

 
4. แนวคดิ ทฤษฎี การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.1 ความหมายของคุณภาพการศึกษา 
ในบริบทของการศกึษาค าวา่ “คณุภาพ” มีหลากหลายความหมายและยงัไมส่ามารถ

ลงข้อสรุปท่ีชดัเจน Adams (1993. อ้างถึงในUNICEF.  2000) กล่าววา่ ค าท่ีมกัใช้ในความหมาย
เดียวกบัคณุภาพ ได้แก่ ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล  (effectiveness) และความเสมอ
ภาค (equity) ถึงแม้ค าจะแตกต่างกันแต่นักการศึกษาปัจจุบันเห็นสอดคล้องกันว่า ค าเหล่านี ้
ประกอบกนัเป็นมิติพืน้ฐานของการศึกษาท่ีมีคณุภาพ ดงันัน้ คณุภาพการศึกษาตามแนวคิดของยู
นิเซฟจึงพิจารณาจาก 5 ประการ ได้แก่ ตวัผู้ เรียน สภาพแวดล้อมในการเรียน เนือ้หาสาระการ
เรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน และผลลพัธ์ ดงันี ้ 

ผู้ เรียนท่ีมีสขุภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการท่ีดี มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ และ
ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือการเรียนจากครอบครัวและชุมชน  สภาพแวดล้อมท่ีถูกสขุลกัษณะ 
ปลอดภยั ป้องกันการคุกคามทางเพศ และมีการจัดหาทัง้ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก
อย่างเพียงพอเหมาะสมเนือ้หาสาระการเรียนรู้ต้องสมัพันธ์เช่ือมโยงระหว่างหลกัสตูร หนงัสือ ส่ือ 
อปุกรณ์การเรียน และทกัษะพืน้ฐาน โดยเฉพาะการอา่นออก เขียนได้ และการคิดค านวน รวมถึง
ทักษะชีวิตท่ีเด็กจะต้องเรียนรู้เก่ียวกับสุขภาพท่ีดี ความปลอดภัย ความรู้เร่ืองเพศศึกษา การ
โภชนาการ การป้องกนัการติดเชือ้ตา่ง ๆ 

กระบวนการเรียนการสอนท่ีครูเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัในบรรยากาศของห้องเรียน
นอกห้องเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี ครูมีทักษะการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือนน ามาพัฒนา
ผู้เรียนและลดช่องวา่งความแตกตา่งในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ผลลัพธ์ท่ีได้จากการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพจะต้องสะท้อนถึงความรู้ ทักษะ 
และทศันคติท่ีเช่ือมโยงกบัเป้าหมายการศกึษาของชาติ และการมีสว่นร่วมของสงัคม 

ในท านองเดียวกัน ยูเนสโก (UNESCO.  2005) ได้เสนอว่า การศึกษาท่ีมีคณุภาพ
สามารถพิจารณาจากกรอบและตวัชีว้ดัการศกึษาท่ีสะท้อนถึงคณุภาพ ดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 กรอบและตวัชีว้ดัการศกึษาท่ีสะท้อนถงึคณุภาพ 
 

กรอบพิจารณา ตวัชีว้ดัคณุภาพการศกึษา 
ลกัษณะของผู้เรียน 1. นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี ภาวะโภชนาการท่ีสมบูรณ์ และมี

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
กระบวนการเรียนการสอน 2. ครูมีคณุภาพในการสอนและมเีทคนิคการสอนท่ีกระตือรือร้น 

3. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้นิยามชดัเจนโดยครอบคลมุ
การวดัความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคณุคา่ 

เนือ้หาสาระ 4. หลกัสตูรสอดคล้องและสนองความต้องการของสงัคมและท่ี
พฒันามาจากความรู้และประสบการณ์ของครูและผู้เรียน 

ระบบ 5. สิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์การศึกษามีเพียงพอ
เหมาะสม 
6. สภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการเรียนรู้ เป็นระเบียบเรียบร้อยถูก
สขุลกัษณะและมีความปลอดภยั 
7. การบริหารจดัการแบบมีสว่นร่วม 
8. เคารพและผกูพนักบัชมุชนท้องถ่ิน และวฒันธรรม 

 
คณุภาพการศกึษายงัเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคณุลกัษณะของการจดัการศกึษาท่ีมี

มาตรฐานท าให้เกิดผลอย่างยัง่ยืนแก่ผู้ เรียนตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูรและสามารถสนองความ
ต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน หรืออาจกล่าวได้ว่า คณุภาพการศึกษา คือ คณุภาพ
ของผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูและมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลกัสตูรก าหนด 
ทัง้นี ้คณุภาพของผู้เรียนดงักลา่วเกิดจากความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย ได้แก่ พ่อแม่ผู้ ปกครองและ
ชมุชนท่ีเอาใจใสก่ารจดัการศกึษา หน่วยงานระดบันโยบายและระดบัปฏิบตัิมีระบบการบริหารท่ีได้
มาตรฐาน และโดยเฉพาะระดบัปฏิบัติซึ่งหมายถึงสถานศึกษามีระบบการเรียนการสอนท่ีลงถึง
ระดับห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ อันเป็นผลมาจากการมีผู้ บริหารและครูมืออาชีพ รวมทัง้มี
คณะกรรมการสถานศกึษาท่ีให้การค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (รัตนา  ดวงแก้ว.  2556: 11) 

แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพการศกึษาดงักลา่ว ท าให้เข้าใจได้ว่า การศึกษาเป็นระบบท่ี
ซับซ้อนท่ีมีบริบททางการเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจฝังรากลึก และมิติต่าง ๆ ก็มีความ
เก่ียวข้องสมัพันธ์กัน และมีอิทธิพลซึ่งกันและกันซึ่งในบางครัง้ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
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และคณุภาพการศึกษามีตวัร่วมท่ีส าคญั ได้แก่ บริบท กระบวนการเรียนการสอนและผลสมัฤทธ์ิท่ี
เป็นคณุภาพของผู้เรียน และหวัใจของการพฒันาคณุภาพการศกึษาจึงหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ท่ีจะกลา่ววา่ 
เก่ียวข้องโดยตรงกับกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมีเป้าหมายคือ คณุภาพของผู้ เรียนท่ีไมต่ ่า
กวา่มาตรฐานท่ีรัฐกาหนดไว้ 

4.2 ความหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาคณุภาพการศึกษา ตามแนวคิด ISO 9000 (Hoyle D : 2009) อาจกล่าว

ได้ว่า การพัฒนาคณุภาพ หรือการปรับปรุงคณุภาพการศึกษาเป็นการด าเนินการทั่วทัง้องค์การ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม (activities) และกระบวนการ (processes) 
เพ่ือให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่ทัง้องค์การ ผู้ปกครอง และชมุชน หรืออาจกล่าวง่าย ๆ วา่ การพัฒนา
คณุภาพการศกึษาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพ และใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงคณุภาพการศึกษาตามแนวทางของ ISO 9000 สามารถด าเนินการได้ 2 
วิธีพืน้ฐาน ได้แก่ วิธีการควบคมุท่ีดีกวา่ (better control) และวิธีการสร้างมาตรฐานหรือนวัตกรรม 
(raise standards/ innovation ) ซึ่งอธิบายได้ดงันี ้

1. การพัฒนาหรือปรับปรุงคณุภาพโดยวิธีการควบคมุท่ีดีกว่า เป็นกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมาตรฐานการศึกษาชุดเดิม ไม่ใช่กระบวนการท่ีสงวนรักษาหรือสร้างมาตรฐานใหม ่
มาตรฐานท่ีได้จากวิธีนีเ้ป็นมาตรฐานท่ีได้รับการปรับปรุงผ่านกระบวนการของการเลือก การ
วิเคราะห์ และการปรับแก้ไขของผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการใช้ 

2. การพฒันาหรือปรับปรุงคณุภาพโดยวิธีการสร้างมาตรฐานหรือนวตักรรม เป็น
กระบวนการท่ีไม่เก่ียวกับการสงวนรักษาหรือปรับปรุงมาตรฐานการศกึษาท่ีมีอยู่เดิม แต่จะสร้าง
มาตรฐานขึน้มาใหม่ผ่านกระบวนการท่ีเร่ิมต้นจากการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาผ่าน
กระบวนการวิจยัและพฒันา (R & D) มาตรฐานท่ีสร้างขึน้ใหมจ่ะผา่นการทดลองน ามาใช้งานแบบ
ท าซ า้ มาตรฐานดงักลา่วนีถื้อว่าเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปทัง้ด้านนวตักรรม 
เทคโนโลยี การตลาดและการจดัการ 

Ofsted ( 1994 : 6 อ้างถึงในรัตนา  ดวงแก้ว.  2556: 12) กล่าวว่า การพัฒนา
คณุภาพการศกึษา มีความหมายแตกตา่ง ๆ กนั ใน 4 ลกัษณะ ได้แก่ 1) ยกระดบัมาตรฐาน (raise 
standards) 2) เพ่ิมคณุภาพ (enhance quality) 3) เพ่ิมประสิทธิภาพ (increase efficiency) และ 
4) บรรลเุป้าหมายในการพัฒนานักเรียนทัง้ด้านคณุธรรมจริยธรรม สังคม และวฒันธรรม จาก
ความหมายทัง้ 4 ลกัษณะดงักลา่ว สถาบนัการศกึษาสามารถน ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็น
แนวทางในการตรวจสอบคณุภาพการศึกษาโดยพิจารณาทัง้ด้านกระบวนการและเป้าหมายหรือ
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ผลลัพธ์ว่ามีการพัฒนาเพ่ิมขึน้หรือไม่เพียงใด โดยมีแนวค าถามในการตรวจสอบ 4 ข้อ ได้แก่  
1) สภาพท่ีเป็นอยู่ในขณะนีเ้ป็นอย่างไร 2) ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง 3) เมื่อเวลาผ่านไปจะ
บริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร และ 4) จะทราบได้อย่างไรว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงนัน้
ประสบความส าเร็จ 

ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในบ ริบทของสังคมไทยนับตัง้แต่มี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือให้
ประชาชนได้รับการศกึษาอย่างทั่วถึงและมีแนวคิดเร่ืองการพัฒนาคณุภาพการศึกษาในทุกระดบั 
ดงัจะเห็นได้จากการก าหนดให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาเพ่ือเป็นหลกัประกันว่า การ
ให้บริการการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาจะสามารถสนองความต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้ ดงันัน้ สถานศึกษาจึงต้องยึดมาตรฐานคณุภาพท่ีก าหนดโดย
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเพ่ือเป็น
หลกัประกนัวา่กระบวนการบริหารจัดการศกึษาของสถานศกึษาบรรลตุามมาตรฐานคณุภาพท่ีได้
ก าหนดไว้ตลอดเวลา พร้อมทัง้มีการทบทวนตรวจสอบรับรองคณุภาพมาตรฐานจากหน่วยงาน
อิสระภายนอกเป็นระยะ 

การพัฒนาคณุภาพการศึกษา คือ กระบวนการ “เปลี่ยนแปลง” หรือ “ปรับปรุงหรือ
พัฒนา”ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ อนัจะ
น ามาซึ่งความพึงพอใจของผู้ปกครอง ชมุชน และสงัคมโดยทัว่ไป อย่างไรก็ตาม การปฏิบตัิให้เกิด
ประสิทธิผลนัน้ ไม่มีสตูรเฉพาะหรือแบบแผนท่ีตายตวัและก็ไม่ง่ายในการขบัเคลื่อน ทัง้นีข้ึน้กับ
บริบทของสงัคมนัน้ ๆ และการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 

4.3 องค์ประกอบเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI (2555) โดย 

TDRI เสนอวา่ หัวใจส าคญัของการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยู่ท่ีการสร้างระบบความรับผิดชอบ 
(accountability) ข องทุ ก ฝ่ าย ใน สั งค ม  นั บ ตั ้ง แต่ ภ าคป ระช าคม  ภ าค รั ฐ บ าล  แ ล ะ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง หน่วยปฏิบัติซึ่งหมายถึงโรงเรียนต้องมีความรับผิดชอบ
โดยตรงตอ่ผู้ปกครองและนกัเรียนมากขึน้ ควรเป็นหน่วยหลกัในการพฒันาคณุภาพการศกึษาและ
มีอิสระในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการออกแบบหลกัสตูร วิธีการสอน และวิธีการ
วดัผลตามแนวคิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ให้สอดคล้องกบัวิสยัทัศน์และเจตนารมณ์ของโรงเรียน
ซึ่งต้องตอบสนองตอ่สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองและชมุชน รวมถึงการฝึกอบรม
พัฒนาครู และการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน โดยมีการปฏิรูประบบการจัดท าและ
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เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัคณุภาพของสถานศกึษาต่อสาธารณะเพ่ือช่วยการตดัสินใจของผู้ปกครอง
ในการคดัเลือกโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างย่ิง ต้องปรับวิธีการจดัสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม
กบันกัเรียนและโรงเรียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ เพ่ือสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการ
จดัการศกึษา  

จากข้อเสนอดงักลา่ว การพฒันาคณุภาพการศกึษายคุใหม่จึงควรด าเนินการร่วมกัน
ในทัง้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ หลกัสตูร สื่อการสอนและเทคโนโลยี 2) 
ระบบการประเมินผลผู้ เรียน 3) ระบบประเมินและพัฒนาคุณภาพครู 4) ระบบการประเมิน
คณุภาพสถานศกึษา และ 5) ระบบการเงินเพ่ือการศกึษา ทัง้นี ้การพฒันาคณุภาพการศกึษาตาม
แนวคิดนี ้ต้องด าเนินไปทัง้สองระดบั คือ ระดบัประเทศ ท่ีต้องสร้างความรับผิดชอบของสงัคมโดย
เน้นบทบาทของรัฐเป็นส าคญั และ ระดบัสถานศกึษา ในฐานะเป็นหน่วยหลกัท่ีมีความเป็นอิสระ
ในการจดัการเรียนการสอนและการพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอนอย่างเช่ือถือได้ (รัตนา  ดวง
แก้ว.  2556: 10-11) รายละเอียดดงันี ้

1. การจัดการเรียนรู้ หลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นถึง องค์ประกอบของหลักสูตรทัง้เนือ้หา 
สมรรถนะ (ทักษะ) และคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนท่ีมีความสอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 โดยหลกัสตูรมีโครงสร้างกระชับ มีความยืดหยุ่น เน้นกระบวนการคิดขัน้สงู และ
บรูณาการ ดงัเช่น แนวคิดหลกัและคาถามส าคญัในสาระการเรียนรู้ เรียนรู้ผ่านโครงงานและการ
ทางานเป็นทีม และการใช้ ICT ในการเรียนรู้ 

2. ระบบการประเมินผลผู้เรียน เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัการวดัคณุภาพผู้เรียน
โดยใช้การทดสอบมาตรฐานในระดบัประเทศ ซึ่งควรเป็นการทดสอบเพ่ือวดัความรู้ความเข้าใจ
และทกัษะ (literacy-based test) โดยประยกุต์เนือ้หาเข้ากบัโจทย์จริงในชีวิตประจ าวนัได้ และการ
น าผลการทดสอบมาตรฐานระดบัประเทศ ไปสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึน้ในระบบการศึกษา 
เช่น การประเมินผลงานของครู การประเมินสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและเข้าช่วยเหลือ
สถานศึกษาท่ีมีปัญหา รวมถึงการประเมินผลและให้รางวลัแก่ผู้บริหารสถานศกึษา นอกจากนีย้ัง
เก่ียวกับการมีระบบสาระสนเทศ เพ่ือเป็นฐานข้อมลูในการก าหนดนโยบายของรัฐและการเลือก
สถานศกึษาของผู้ปกครอง ส าหรับในระดบัโรงเรียน นอกจากนี ้การวดัและประเมินผลนักเรียนใน
ระดบัห้องเรียนควรมีวิธีหลากหลายโดยเฉพาะอย่างย่ิงเน้นการประเมินผลเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้
และวิเคราะห์ผู้ เรียน (formative test) 
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3. ระบบประเมินและพัฒนาคณุภาพครู เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ครูแบบใหม่ซึ่งสนับสนุนให้เกิดระบบชุมชนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน (Professional Learning 
Community) แทนการฝึกอบรมครูท่ีรัฐเป็นผู้ก าหนด ให้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ก ากบัดแูลคณุภาพ
และส่งเสริมการจดัการความรู้ โดยให้โรงเรียนเป็นหน่วยพฒันาหลกั ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
และมีอานาจในการตดัสินใจเลือกหลกัสตูรและผู้อบรมเอง และให้ความส าคญักับการนาความรู้
ไปสู่การปฏิบัติจริง นอกจากนี ้ระบบการประเมินครูเพ่ือให้ผลตอบแทนต้องขึน้อยู่กับพัฒนาการ
ของผลการทดสอบมาตรฐานระดบัประเทศของนักเรียน และควรใช้วิธีสงัเกตการณ์ร่วมกับการ
พิจารณาเอกสาร ทัง้นีก้ าหนดให้มีการประเมินคงสภาพวิทยฐานะทกุ 5 ปี และปรับลดงานธรุการ
ของครูลง ให้เน้นหน้าท่ีในการสอนเป็นส าคญั 

4. ระบบการประเมินคณุภาพสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบเก่ียวกับระบบการ
ประเมินคณุภาพภายในของโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยหลักในการประเมินเพ่ือพัฒนาคณุภาพ ส่วน
ระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นหน่วยสนับสนุนด้านความรู้ให้แก่โรงเรียน ก ากับคุณภาพของ
โรงเรียน และประเมินโรงเรียนตามระดบัปัญหา (risk-based inspection) เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม 

5. ระบบการเงินเพ่ือการศกึษา เป็นองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรใน
ระบบการศกึษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล า้ระหวา่งพืน้ท่ี โดยมีการใช้ข้อมลู
ผลการประเมินผู้ เรียนซึ่งเป็นคะแนนการทดสอบมาตรฐานขัน้ต ่าของนักเรียนในการพิจารณา
จดัสรรเงินอดุหนนุให้แก่โรงเรียนในเขตพืน้ท่ีด้อยโอกาสอย่างเหมาะสม รวมทัง้ใช้ประเมินผลการ
ท างานและให้รางวลัแก่ผู้บริหาร และควรปรับเปลี่ยนงบประมาณด้านการศกึษาไปสูร่ะบบการเงิน
ด้านอปุสงค์ คือตวัผู้ เรียนมากขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการสร้างความรับผิดชอบทางการศกึษา 

สรุปได้วา่ การพัฒนาคณุภาพการศกึษา คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง
พฒันาการจดัการศกึษาเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ อนัจะน ามา
ซึ่งความพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป ต้องอาศยัความรับผิดชอบร่วมทัง้ใน
ระดบัประเทศ และระดบัสถานศึกษาโดยค านึงถึงองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ การจดัการเรียนรู้ 
(หลกัสตูร สื่อการสอน และเทคโนโลยี) การประเมินผลผู้เรียน การประเมินและพฒันาคณุภาพครู 
การประเมินคณุภาพสถานศกึษา และการจดัสรรงบประมาณเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 
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5. ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาขององค์โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

สถานศึกษาในต่างประเทศได้น าแนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพและการบริหาร
คณุภาพมาเป็นแนวทางในการบริหารและการพัฒนาสถานศกึษา โดยเฉพาะการบริหารคณุภาพ
โดยรวม (TQM) มีนกัวิชาการหลายท่านได้เสนอปัจจยัท่ีเก่ียวข้องตอ่การด าเนินการ ดงันี  ้

Murgatroyd  Stephen; และMorgan Colin (1994: 63-65อ้างถึงใน สุภัทรา เอือ้
วงศ์) ได้วิเคราะห์องค์การท่ีน า TQM ไปปฏิบัติงานได้ดี พบว่าองค์การท่ีประสบความส าเร็จมี
คณุลกัษณะ 5 ประการ ได้แก่ 

1) การด าเนินตามแนวทางเดียวกนัขององค์การ ทกุคนมุง่สูจ่ดุหมายด้วยกลยทุธ์
เดียวกนั และยอมรับในวิสยัทศัน์ขององค์กร 

2) การมีจดุเน้นท่ีลกูค้าและกระบวนการถือเป็นหลกัการพืน้ฐานของคณุภาพ 
3) องค์การออกแบบให้ท างานเป็นทีม มีการพัฒนาทีมงาน โดยระบบการ

ปฏิบตัิงานสะท้อนภาพการท างานเป็นทีม 
4) การตัง้เป้าหมายท่ีท้าทายท าให้องค์การเพ่ิมผลการปฏิบตัิงานอย่างเห็นชดัเจน 
5) การบริหารงานแต่ละวนัอย่างเป็นระบบ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพใน

การวดัและการให้ข้อมลูย้อนกลบั 
ส าหรับองค์การท่ีประสบความล้มเหลว มีลกัษณะดงันี ้

1) ไมม่ีวิสยัทศัน์ร่วม แตล่ะคนท างานโดยไมส่มัพนัธ์กนัและบางครัง้ขดัแย้งกนั 
2) ขณะท่ีคุณภาพอาจจะเป็นถ้อยค าท่ีสวยหรูขององค์การแต่วัตถุประสงค์

เบือ้งต้นขององค์การไมไ่ด้มีการเปลี่ยนแปลง 
3) องค์การเคร่งครัดตามสายงานตามล าดบัขัน้ ซึ่งระดบัของอ านาจหลายชัน้มี

ความรู้สึกของการท างานเป็นทีมน้อยมาก มีการแขง่ขนัระหว่างผู้ปฏิบัติงานในเร่ืองการเลื่อนขัน้ 
การได้รับรางวลั และการได้รับการยอมรับ 

4) เป้าหมายถูกก าหนดอย่างง่าย ๆ โดยไม่มีข้อมลูการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
เมื่อปีก่อน เป้าหมายถกูก าหนดเป็นรายปี 

5) ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมลูป้อนกลับน้อยมาก แม้จะมีระบบประเมินแต่ก็เป็น
ระบบท่ีอยู่บนพืน้ฐานของการแข่งขนัระหว่างบุคคลมากกว่าเป็นข้อมลูท่ีชัดเจน หรือเป็นตวับ่งชี ้
ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการ 

Murgatroyd and Morgan สรุปถึงลักษณะขององค์การท่ีน า TQM มาใช้อย่างมี
ประสิทธิผลวา่มีลกัษณะ 3C ดงันี ้
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1) วฒันธรรม (Culture) เป็นด้านท่ีเป็นนามธรรม เป็นกฎเกณฑ์ท่ีปรากฏอยู่ และ
เป็นคา่นิยมท่ีผกูพันองค์การเข้าไว้ด้วยกนั องค์การท่ีประสบผลส าเร็จจะสร้างวฒันธรรมโดยยึดถือ
วา่ การสร้างนวตักรรมเป็นสิ่งท่ีมีคา่สงูสดุ สถานภาพต่าง ๆ เป็นเร่ืองรองในการปฏิบัติงาน มีการ
ให้รางวลัโดยผา่นการท างานเป็นทีม และการพฒันาและการฝึกอบรมอย่างตอ่เน่ือง 

2) ข้อตกลง (Commitment) องค์การท่ีใช้ TQM ต้องสร้างความรู้สึกภาคภมูิใจ
และโอกาสในการพัฒนาให้แก่ผู้ปฏิบตัิงานและลกูค้า ให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของเป้าหมายของ
องค์การ โดยท าข้อตกลงต้องกลายเป็นเร่ืองปกติธรรมดาในสถานศกึษา 

3) การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารภายในและระหว่างทีมงานต้องมี
พลงั เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยควรตัง้อยู่บนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงและความเข้าใจท่ี
แท้จริงและเป็นการสื่อสารท่ีสามารถท าได้อย่างอิสระจากระดบัหนึ่งไปสูอี่กระดบัหนึ่งหรือในระดบั
เดียวกนัซึ่งท าให้ลกัษณะการประทบัตรา “ปกปิด” มีการใช้น้อยมากในองค์การ 

ในส่วนปัจจัย ท่ี เป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่ความล้มเหลวในการน า TQM ไปใช้ใน
สถานศกึษา (Murgatroyd  Stephen; และMorgan Colin.  1994: 188-201) 

1) การตอ่ต้านแนวคิดใหม่ ๆ บุคคลากรมองว่าแนวคิดใหม่ ๆ เป็นสิ่งท่ีผู้ บริหาร
น ามาใช้ในระยะหนึ่งและจะยกเลิกไป 

2) การไม่เข้าใจหลักการส าคัญของ TQM การน า TQM มาใช้ถูกมองว่าเป็น
หนทางท่ีจะได้รับความมัน่คงในด้านการเงินและการบริหาร โยไมไ่ด้มองว่า TQM จะน าไปสู่ความ
มีประสิทธิภาพระยะยาว บางแห่งมีการลดขนาดหรือปลดบุคคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพซึ่งท า
ให้บคุคลากรเกิดความรู้สกึตอ่ต้าน 

3) บุคคลากรขาดทกัษะและแรงจูงใจในการพฒันา TQM เน้นการพัฒนาทกัษะ
และความสามารถอย่างตอ่เน่ือง โดยให้มีการท างานเป็นทีม ถ้าบคุคลากรไมส่ามารถจะพฒันาได้ 
ก็จะไมค่วามมัน่คงในการท างาน 

ส าหรับ Taylor A.; และHill F. (1994: 15-20อ้างถึงใน เก็จกนก เอือ้วงศ์ 2546:15-
18) กล่าวถึงการน า TQM มาใช้ในองค์การทางการศกึษาวา่ ส่ิงท่ีเป็นหวัใจส าคญัท่ีสนบัสนุนการ
ด าเนินงานคือปัจจยัท่ีเก่ียวกบัองค์การใน 2 ประเดน็หลกั คือ 

1) ลกัษณะองค์การ สถาบันจ าเป็นต้องประเมินปัจจัยด้านลกัษณะองค์การของ
ตน ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ 
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1.1 โครงสร้างขององ์การแบบ Organic จะเป็นโครงสร้างท่ีเหมาะสมกบัการ
ด าเนินงานของ TQM เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า สนับสนุนให้เกิดการมี
สว่นร่วม มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจ 

1.2 วฒันธรรมองค์การ เป็นลกัษณะของหน่วยงานหรือบคุลิกภาพของบคุคล
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับปรัชญา และคา่นิยมซึ่งสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหว่างสมาชิกในองค์การ
ในเร่ืองพันธกิจและสิ่งท่ีสมาชิกประพฤติปฏิบัติ ดงันัน้ วฒันธรรมจึงมีอ านาจสงูมากในการชีน้ า
พฤติกรรม 

Kaufman R. D.; และZahn N. (1995: 25อ้างถึงใน เก็จกนก เอือ้วงศ์ 2546: 15-18) 
กล่าวถึงปัจจัยส าคญัในการน าการบริหารคณุภาพไปสู่ความส าเร็จ (CSFs) ซึ่งโดยสว่นใหญ่เป็น
ปัจจยัท่ีมีความเก่ียวข้องกบับคุคลเช่นกนั ประกอบด้วย 

1) มีความต้องการเปลี่ยนแปลงจากสภาพสบาย ๆ ท่ีเป็นปัจจบุนั โดยใช้แนวทาง
ใหมแ่ละกว้างในด้านการคิด การวางแผน การปฏิบตัิและการประเมิน 

2) ใช้และเช่ือมโยงผลลัพธ์ในทุกระดับ ในการก าหนดและด าเนินการไปสู่
คณุภาพ 

3) ทุกคนแสดงความต้องการคณุภาพ ทุกสิ่งท่ีปฏิบัติต้องท าอย่างสม ่าเสมอและ
มีความสอดคล้อง โดยมุง่เน้นการปรับปรุงคณุภาพ 

4) บุคคลากรทุกฝ่ายตัง้แตผู่้ เรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ต้องปฏิบตัิงานใน
ทีมเดียวกนั มีความเป็นหนึ่งเดียว โดยมีคณุภาพเป็นเป้าหมายของความส าเร็จ 

5) การตัดสินใจต้องท าโดยความหนักแน่นและมีความเป็นภาวะวิสัย โดยใช้
ข้อมลูการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ 

6) การสร้างทีมงาน สมาชิกจะเรียนรู้จากกนัและร่วมกนัก าหนดวตัถปุระสงค์ใน
การบริหารคณุภาพ รวมทัง้ต้องมีการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง 

Goetsch และ Davis ( 2003: 179-181 อ้างถึงในเก็จกนก  เอือ้วงศ์.  2546: 15-18) 
กลา่วถึงปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคของการน าการควบคมุคณุภาพโยรวมไปใช้ มีรายละเอียด ดงันี  ้

1) การขาดภาวะผู้น าและการขาดการสนับสนนุจากฝ่ายบริหารสงูสดุโยเฉพาะ
เมื่อไมเ่ห็นผลงานก็จะเกิดความสงสยัและอาจล้มเลิกการด าเนินการ 

2) การขาดการมีส่วนร่วมของผู้ บริหารระดับกลาง ผู้ บริหารระดับกลางเป็น
สมาชิกของทีมงานซึ่งจะรู้สกึวา่มีความไมม่ัน่คง ดงันัน้จึงต้องสร้างให้พวกเขายงัมีความส าคญัและ
เป็นท่ีต้องการ โยการเข้ามามีสว่นร่วมในการวางแผนการด าเนินงานในคณะกรรมการอ านวยการ 
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3) ความไม่คงท่ีของการด าเนินการ ท าให้ผลท่ีเกิดขึน้ไม่แน่นอน สิ่งเหล่านีจ้ึง
เก่ียวข้องกับการวางแผนและภาวะผู้น าขององค์กร อย่างไรก็ตามเมื่อแผนท่ีวางไว้ไม่สามารถ
ปฏิบตัิได้ ต้องศกึษาหาสาเหตโุดยใช้ข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือก าหนดแผนใหมใ่ห้สามารถปฏิบตัิได้ 

4) ความคิดเห็นท่ีไม่ลงรอยกันในหมู่ผู้ บริหาร เป็นอุปสรรคส าคัญในการ
ด าเนินการ ผู้บริหารระดบัสงูจึงต้องแสดงบทบาทในการประสานความคิดของแตล่ะบคุคล 

5) ความล้มเหลวในการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและการจัดการจุดอ่อนของ
องค์การอย่างเหมาะสม 

6) การไม่ให้เวลาท่ีเพียงพอในการพัฒนา องค์การมกัจะไม่อดทนรอและมักน า
แผนระยะสัน้มาใช้ และขาดความสนใจท่ีจะพฒันาแผนระยะยาว 

7) วัฒนธรรมองค์การซึ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง อาจเกิดขึน้ได้เน่ือ งจาก
วฒันธรรมองค์การสร้างขึน้มาต้องใช้เวลายาวนานจากอิทธิพลของผู้น า คณุลกัษณะ วตัถปุระสงค์ 
และสภาพแวดล้อมขององค์การ ดงันัน้จึงต้องใช้เวลาท่ีจะเปลี่ยนแปลง บคุคลากรในองค์การมกัจะ
มีความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในองค์การก็จะมีกลุ่มท่ีเสีย
ผลประโยชน์และกลุม่ท่ีได้ผลประโยชน์ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องและส่งผลต่อการด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษาและ
การบริหารคณุภาพ ได้แก่ กลุ่มปัจจัยด้านลกัษณะองค์การ ได้แก่ การก าหนดวิสยัทัศน์ กลยุทธ์ 
และนโยบายขององค์การ โครงสร้างและการออกแบบองค์การ วฒันธรรมองค์การและการสื่อสาร
ภายในองค์การ  กลุ่มปัจจัยด้านบุคคลากร ได้แก่  ปัจจัยท่ี เก่ียวข้องกับทัศนคติ  ความรู้
ความสามารถและทักษะของบุคคลากร ซึ่งกล่าวรวมตัง้แต่ ครู และผู้ เก่ียวข้องอ่ืน ๆ กลุ่มปัจจัย
ด้านกระบวนการจัดการ ได้แก่ ระบบและกระบวนการบริหารจัดการ ทัง้ในเร่ืองการก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ การพัฒนาและฝึกอบรมบคุคลากร การก ากับติดตาม
และการประเมินผล กลุม่ปัจจยัด้านภาวะผู้น า ทัง้ในด้านบทบาท และรูปแบบภาวะผู้น า ตลอดจน
ข้อตกลงในการด าเนินงานขององค์การ รวมทัง้บทบาทของผู้บริหารระดบักลาง นอกจากนัน้ ยงัมี  
กลุ่มปัจจัยท่ีเก่ียวกบัอิทธิพลภายนอก ซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมสนบัสนนุในการปฏิบัติงานหรือเป็น
แรงกดดนัท่ีมาจากนโยบายของหน่วยงานภายนอกตา่ง ๆ  

5.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
5.1.1 ความหมายของภาวะผู้น า 
Kast and F. E. (1995: 302 อ้างถึงในวาโร เพ็งสวัสดิ์ .  2549:17) กล่าวว่า ภาวะ

ผู้น า หมายถึง ความสามารถในการเผชิญกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้โดยผู้น าเป็นผู้ สร้าง
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วิสยัทศัน์ให้เป็นตวัก ากบัทิศทางในอนาคตขององค์กร  แล้วจึงจดัคนพร้อมทัง้สื่อให้เข้าใจวิสยัทศัน์
และสร้างแรงดลใจให้เอาชนะอปุสรรคเพ่ือไปสู่วิสยัทศัน์ดงักลา่ว ขณะเดียวกันวิโรจน์  สารรัตนะ 
(40) กล่าวว่า ภาวะผู้น า  หมายถึง กระบวนการมีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างผู้น าและผู้ตาม
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การและเกิดการเปลี่ยนแปลง  สอดคล้องกับ
สราญรัตน์  จันทะมล (2548: 25) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการอิทธิพลทางสงัคมท่ีบุคคล
หนึ่งใช้อิทธิพลท่ีไมใ่ช่ลกัษณะของการบังคบัต่อผู้ อ่ืนให้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดด้วย
ความเต็มใจ รวมทัง้การสร้างความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลขององค์กร ช่วยให้สามารถด าเนินการ
ตา่ง ๆ บรรลเุป้าหมายตามท่ีก าหนด  องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องได้แก่ ผู้น า ผู้ตาม บริบทสถานการณ์  
และผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้  องค์ประกอบเหลา่นีจ้ะเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัและสง่ผลกระทบซึ่งกนัและกนั  

วาโร  เพ็งสวสัดิ์ (2549: 16) ได้สรุปส่วนประกอบของผู้น าไว้ 3 ประการ คือ 1) ผู้น า
ต้องเก่ียวข้องกบับคุคลอ่ืนโดยเฉพาะผู้ตามหรือผู้ใต้บงัคบับญัชาท่ีจะปฏิบตัิตามความต้องการของ
ผู้น า ดงันัน้ถ้าปราศจากผู้ตามแล้วคณุสมบตัิของผู้น าก็จะไมม่ีความหมาย 2)  ผู้น าจะเก่ียวข้องกับ
การตดัสินใจ การจดัสรร และใช้อ านาจท่ีไมเ่ท่าเทียมกนั เพ่ือให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมตามท่ีผู้น า
ต้องการหรือคาดหวงั และ 3) ผู้น าสามารถใช้อิทธิพลกับผู้ตามหรือผู้ ใต้บงัคบับัญชาในการสัง่การ
ให้ปฏิบัติงานใดงานหนึ่งเฉพาะ และสอดคล้องกบั ดรุณี  ขนัขวา (2551: 18) กลา่ววา่  ภาวะผู้น า 
หมายถึง การใช้ศิลปะหรือความสามารถของผู้น าหรือผู้บริหารท่ีใช้อิทธิพลของตนในการชีน้ า 
ผลกัดนั ชักจูง หรือใช้อ านาจหน้าท่ีกระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงานหรือผู้ ใต้บงัคบับญัชา หรือกลุม่บคุคล
อ่ืนในความร่วมมือร่วมใจด้วยความเต็มใจกระตือรือร้นปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการสื่อ
ความหมาย หรือการติดตอ่ซึ่งกันและกัน จนการด าเนินงานบรรลผุลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ และ
เป้าหมายท่ีก าหนด 

5.1.2 ขอบขา่ยภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
Robert  Starratt  (1966 : 28. อ้างถึงในสพุัชรา  ซิม้เจริญ.  2556: 31)  มีแนวคิดว่า

ผู้บริหารนอกจากเป็นผู้มีทักษะในการบริหารแล้วยังเป็นผู้ ท่ีน าวิสัยทัศน์แล้ว  มีความเข้มแข็ง  
ความคิดสร้างสรรค์  ทุ่มเท  และกระตือรือร้น  คณุลกัษณะเหลา่นีท้ าให้ผู้บริหารท่ีเป็นผู้น าแตกตา่ง
จากผู้บริหารท่ีไม่เป็นผู้น า  โดย  Robert  Starratt  ยังเห็นว่า  ผู้น ามีคุณลักษณะแตกต่างจาก
บุคคลอ่ืน  5 ประการ ได้แก่ 1)  ผู้น าปฏิบัติงานอยู่ภายใต้เหตุการณ์และกิจกรรมโดยการหา
ความหมายและคา่นิยมท่ีลกึซึง้ลงไป ผู้น าสามารถบอกพืน้ฐานในการด าเนินงานประจ าวนัภายใน
องค์การ ดงันัน้ จึงให้นกัเรียน ครู และสมาชิกชมุชนมีความตระหนกัถึงวิสยัทศัน์และจดุมุง่หมายท่ี
ดเูป็นธรรมดาและเป็นเบือ้งต้น 2) เป็นผู้น าทกัษะชีวิตจริงมาสูส่ถานศกึษา  ช่วยให้งานกิจวตัรท่ีน่า
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เบ่ือเป็นงานท่ีมีชีวิตชีวาและตื่นเต้น ผู้น ามองเห็นความส าคญัของสิ่งท่ีกลุม่ก าลงัท าและท าได้ และ
สามารถกระตุ้นบุคคลอ่ืนท าได้ดีกว่างานกิจวัตร 3) ผู้น าสามารถสื่อความรู้สึกต่อวิสัยทัศน์เป็น
ค าพดูหรือตวัอย่างด้วยภาษาและสญัลกัษณ์ท่ีเข้าใจง่ายและสื่อความรู้สึกตื่นเต้นความเป็นต้นคิด
และความทนัสมยัได้ด้วย 4) ผู้น าให้โอกาสผู้ อ่ืนสร้างประสบการณ์ด้านวิสยัทศัน์และเป้าหมายของ
ตนเองเพ่ือจะได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ 5) ผู้น าสามารถแปลงวิสัยทัศน์ตามความคิด
สร้างสรรค์สว่นตวัไปสูเ่ป้าหมายกลายเป็นโครงสร้างและกระบวนการส าหรับสถานศกึษา  

Ralph Stogdill (1948 : 35-71. อ้างถึงในสุพัชรา  ซิม้เจริญ.  2556: 31) ได้เสนอ
คณุลกัษณะของผู้น าไว้ 5 ข้อ  คือ 1) สมรรถภาพ ได้แก่ สติปัญญา ความตื่นตวั การใช้ภาษา เป็น
ต้น 2) ผลสมัฤทธ์ิ  ได้แก่  ความเป็นนกัวิชาการ ความรู้ สนุทรียภาพ ความส าเร็จในการท างาน  3) 
ความรับผิดชอบ ได้แก่ การยอมรับผู้ อ่ืน  ความคิดริเร่ิม ความเพียรพยายาม  ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง ความปรารถนาท่ีจะท างานให้ดีเด่น  4) การมีส่วนร่วม  ได้แก่  ความคล่องตวั  การเข้า
สงัคมได้ดี  ความร่วมมือ  ความสามารถในการปรับตวั  ความมีอารมณ์ขนั  และ 5) สถานภาพ 
ได้แก่  ต าแหน่งทางสงัคม  การได้รับความนิยมยกย่อง  สอดคล้องกบั เทพพนม  เมืองแมน; และ
สว่าง สวุรรณ (2540: 189) ได้ศึกษาคณุลกัษณะของผู้น าท่ีประสบความส าเร็จมีดงันี ้ 1) การมี
สติปัญญาดี  บุคคลในระดับหัวหน้าจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าผู้ เป็นลกูน้อง 2) มีความ
ชัดเจนและกว้างในสังคม คนท่ีเป็นหัวหน้าจะมีอารมณ์มั่นคงเป็นผู้ ใหญ่  มีความสนใจและมี
กิจกรรมตา่ง ๆ กว้างขวางกว่า มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  3) มีแรงกระตุ้นภายในและปรารถนาจะ
ท างานให้ส าเร็จ คนท่ีเป็นหวัหน้ามีความสมัพนัธ์กบัแรงกระตุ้นจงูใจสงูมากตอ่ความส าเร็จของงาน  
แรงกระตุ้นนีเ้กิดจากภายในตัวเองมากกว่าจะเกิดจากรางวัลภายนอก 4) ทัศนคติทางมนุษย
สมัพนัธ์ หวัหน้าหรือผู้ประสบความส าเร็จในการท างานจะตระหนกัถึงความมีคณุคา่  หรือเป็นคนท่ี
มองเห็นคณุคา่ของลกูน้องมากกวา่จะต้องการให้งานเสร็จเพียงอย่างเดียว 

James A. F.; and other (1995: 15-17) ได้ศึกษาคณุลกัษณะของผู้น าท่ีได้รับการ
ยกย่องและสรุปได้ว่าคุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสดุ 4 ประการ ได้แก่ 1) ผู้น าต้องมีความซ่ือสตัย์ มี
จริยธรรมเป็นคณุลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีจะท าให้ผู้ใต้บงัคบับญัชายอมรับ ต้องเป็นบคุคลท่ีพดูจริง
ท าจริง  เป็นหลกัยึดให้ผู้ อ่ืนไว้วางใจได้ 2) ผู้น าต้องเป็นบุคคลท่ีน าไปข้างหน้า  สามารถก าหนด
ทิศทางและค านึงถึงอนาคตขององค์กรและบอกผู้ ร่วมทางได้วา่จะเดินไปท่ีใด  3) ผู้น าต้องเป็นผู้ให้
แรงบันดาลใจ มีพลังมากมีแนวคิดทางบวกเก่ียวกับอนาคต เป็นผู้สามารถสื่อสารแนวคิดหรือ
วิสยัทศัน์ให้กับคนอ่ืนรวมถึงสนบัสนุนให้ผู้ อ่ืนกระท าตาม ต้องแสดงความกระตือรือร้นและความมี
ชีวิตชีวาให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาเห็น 4) ผู้น าไม่จ าเป็นต้องเก่งทุกเร่ือง แต่ต้องมีความสามารถตาม
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ต าแหน่งของผู้น าและสภาพองค์การ เช่น  ผู้น าระดบัสงูจะถกูคาดหวงัวา่เป็นผู้มีความ สามารถใน
การวางแผนกลยทุธ์และการก าหนดนโยบายจึงไมจ่ าเป็นต้องเก่งในด้านเทคนิค  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2544: 58)  ได้ประมวลคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศกึษาท่ีเอือ้ต่อการจดัการและบริหารการศกึษาตามแนวพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ  
ดงันี ้ 1) ด้านสติปัญญา  ประกอบด้วย  มีความรู้ทางวิชาการ  วิชาเฉพาะ  วิชาชีพ มีความเป็น
ผู้น าแบบประชาธิปไตย  มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการตดัสินปัญหาท่ีดี มี
วิสยัทัศน์  มีความสามารถในการสื่อสาร เป็นผู้บริหารและจัดการท่ีดี  รู้จกัมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบแก่ผู้ ท่ีเหมาะสม และเป็นนักอุดมคติหรือเป็นผู้มีอุดมการณ์ 2) คณุลกัษณะทางกาย 
ประกอบด้วย เป็นผู้มีสขุภาพแข็งแรง สง่าผ่าเผย  มีความอดทน  มีความเดด็ขาดเด็ดเดี่ยวมัน่คง
อดทน 3) คณุลกัษณะทางบุคลิกภาพ  ประกอบด้วย ความทะเยอทะยานความเช่ือมัน่ในตนเอง
ซ่ือสตัย์  มานะ  มีจินตนาการ ความตื่นตวัอยู่เสมอ  มีจริยธรรม  มีน า้ใจเยือกเย็น มีวฒุิภาวะทาง
อารมณ์ รับผิดชอบ  คล่องแคล่วว่องไว  ตื่ นตัว 4) คุณลักษณะด้านการงาน  ประกอบด้วย 
ตดัสินใจปฏิบัติกิจกรรมตา่ง ๆ โดยค านึงผลท่ีจะเกิดขึน้กับการพฒันาบคุคลากรผู้เรียนและชุมชน 
มุง่มัน่พฒันาผู้ ร่วมงานให้ศกึษาปฏิบัติงานได้เตม็ศกัยภาพ  พัฒนาแผนงานให้ปฏิบตัิได้จนเกิดผล
ดี  ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่างสร้างสรรค์  แสวงหาและใช้ข้อมลูขา่วสารในการพฒันา  
เป็นผู้น าและสร้างผู้น า  และสร้างโอกาสการพัฒนาในทุกสถานการณ์  5) คณุลกัษณะทางสงัคม  
ประกอบด้วย  เป็นผู้มีความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน  น่าเช่ือถือ  มีน า้ใจและถ่อมตน  มีความแนบเนียน  
มีความยตุิธรรม  ละเว้นการประพฤติชัว่  เป็นสญัลกัษณ์ขององค์กร   

ภาวัฒน์  พันธ์แพ (2546: 84) กล่าวว่า ผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีคุณลักษณะ  
6  ประการ ได้แก่ 1) เป็นบุคคลท่ีก าหนดทิศทาง  โดยใช้ความรู้ทางธุรกิจและเทคโนโลยีในการ
สร้างวิสยัทัศน์เก่ียวกับโครงสร้างองค์การ  ระบบการให้รางวลัการ ให้ข้อมลูขา่วสาร  2) เป็นบคุคล
ท่ีสามารถจัดหรือปรับความสมัพันธ์กบับุคคลต่าง ๆ ได้ดี 3) เป็นบคุคลท่ีสามารถสร้างคา่นิยมท่ีดี 
เช่น ความน่าเช่ือถือ ความซ่ือสตัย์ ให้บคุคลทัว่ไปยอมรับ ไมเ่ป็นคนโกหกหลอกลวง ให้เกียรติและ
เคารพผู้ อ่ืนเสมอ 4) เป็นบุคคลท่ีสามารถควบคมุอารมณ์ได้ดี สามารถฟันฝ่าเหตกุารณ์ได้โดยไม่
หวัน่ไหว 5) เป็นบุคคลท่ีรู้จกัตนเอง สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง  ตนเองได้ รู้ข้อจ ากัดรู้ความ
ต้องการของตน มีความรับผิดชอบและรู้จักไขว่คว้าโอกาสแห่งความส าเร็จ และ 6) ต้องการ
เจริญเติบโต เรียนรู้อย่างไม่หยุดยัง้และกล้าเปลี่ยนแปลงเพ่ือตัง้รับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคต 
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การบริหารงานโดยทั่วไป ผู้บริหารจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวหรือ ไม่นัน้
จ าเป็นต้องมีทกัษะ 3 อย่าง คือ ทกัษะด้านเทคนิค ทกัษะด้านมนษุย์ และทกัษะความ คิดรวบยอด  
ซึ่งตามแนวคิดของ  ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2553: 10-11)  กล่าวว่า  1) ทักษะด้านเทคนิคเป็น
ความสามารถในการใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค และเคร่ืองมือท่ีจ าเป็น ให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) ทกัษะด้านมนษุย์  เป็นความสามารถในการท างานร่วมกบัคนอ่ืน  ท าให้คนอ่ืนให้
ความร่วมมือ เช่น  การจงูใจคน  การใช้ภาวะผู้น าในการบริหารงาน และ  3) ทกัษะด้านความคิด
รวบยอด  เป็นความ สามารถในการมองได้อย่างทะลปุรุโปร่ง  ท าให้องค์กรมีความสมบูรณ์ ยึด
วตัถปุระสงค์ขององค์กรมากกวา่ความต้องการของบคุคล และจนัทรานี  สงวนนาม (2545: 17)  มี
แนวคิดท่ีสอดคล้องกันว่า นอกจาก 3 ทักษะดังกล่าวแล้วในการบริหารการศึกษายังมีทักษะท่ี
จ าเป็นอีก 2 ด้าน  คือ  ด้านการศึกษาและการสอนเป็นทักษะท่ีผู้บริหารต้องมีความรู้เข้าใจเร่ือง
การสอนซึ่งเป็นผู้น าทางการศึกษา  และทักษะทางความรู้ความคิด เป็นทักษะท่ีผู้บริหารต้องมี
ความรู้  ความคิด ภมูิปัญญา และวิสยัทศัน์ นอกจากนี ้

ชยัวฒัน์  ตุ่มทอง (2551: 72) ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้น าไว้  14  ประการ คือ 
1) การวางแผนและการจดัตัง้องค์การ 2) การแก้ไขปัญหา 3) การชีแ้จงบทบาทและวตัถุประสงค์  
4) การให้ข้อมลู 5)  การสังเกตการณ์ 6) การกระตุ้นและการดลใจ 7) การปรึกษาหารือ  8) การ
มอบหมายอ านาจหน้าท่ี  9) การส่งเสริมการสนับสนุน 10) พัฒนาและให้ค าสัง่สอน 11) จัดการ
ปัญหาข้อขดัแย้งและส่งเสริมการสร้างทีมงาน  12) การสร้างเครือข่าย 13) การให้การยอมรับ  
และ 14)  การให้รางวลั  สอดคล้องกบั ดรุณี  ขนัขวา (2551: 58) ได้กลา่วถึงบทบาทและลกัษณะท่ี
ดีของผู้น าหรือผู้บริหารไว้ว่า  ผู้น าต้องดแูลทุกข์สขุของผู้ใต้บงัคบับญัชา ให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาทราบ
ในเร่ืองท่ีควรทราบอย่างสม ่าเสมอ  ท าตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีเมื่อสัง่การให้ปฏิบตัิภารกิจต้องให้เขา
เข้าใจในภารกิจนัน้และต้องก ากับดแูลจนกว่าภารกิจนัน้ส าเร็จ  ฝึกให้ผู้ ใต้บงัคบับัญชาส านึกใน
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตดัสินใจอย่างมีความรอบคอบ ถกูต้อง  และทนัเวลา ใช้หน่วยงานและ
บุคคลให้เหมาะสมกับขีดความสามารถ  มีเหตุผลและอุดมการณ์ ก้าวไกล  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  มีความยุติธรรม มีบุคลิกดี  มีความอดทนอดกลัน้ กล้าเผชิญตอ่เหตกุารณ์  มีไหวพริบ
และใจกว้าง และมีหลกัธรรมประจ าใจ ในขณะเดียวกนั Knezevick S. J.อ้างถึงในถึงในวาโร  เพ็ง
สวัสดิ์ .  2549: 17)  กล่าวว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการจัดการศึกษาสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ผู้บริหารต้องเป็นผู้ช านาญการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพ   
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ธีระ  รุญเจริญ (2553: 133-135)  ได้สรุปลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
มาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ทัง้ 4ด้าน  คือ  ด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารบุคคล และบริหารทั่วไป สรุปได้ดงันี ้1) การบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 
เป็นผู้ น าด้านวิชาการ มีความรู้ทักษะประสบการณ์ด้านการบริหาร สามารถใช้ความรู้และ
ประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที  มีวิสยัทศัน์  ริเร่ิมสร้างสรรค์  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้ มุ่งมัน่
พฒันาตนเองอยู่เสมอ รอบรู้ทางด้านการศึกษา ความรับผิดชอบ แสวงหาข้อมลูข่าวสาร รายงาน
ผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ใช้นวตักรรมการบริหารและค านึงถึงมาตรฐานวิชาการ 2) การ
บริหาร งบประมาณ  ประกอบด้วย เข้าใจนโยบาย  อ านาจหน้าท่ีและกิจกรรมในหน่วยงาน มี
ความรู้ระบบประมาณการเงินการคลงัการพสัด ุมีความซ่ือสตัย์สจุริตใจ  มีความละเอียดรอบคอบ 
มีความสามารถในการตดัสินใจอย่างมีเหตผุล  หมัน่ตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณอยู่เสมอ 
รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ 3) การบริหารงานบุคคลากร ประกอบด้วย มีความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ในการบริหารงานบคุคลากรเป็นแบบอย่างท่ีดี มีมนษุยสมัพนัธ์มีอารมณ์ขนั เป็นนัก
ประชาธิปไตย ประนีประนอมอดทนอดกลัน้ เป็นนกัพดูท่ีดี มีความสามารถในการประสานงาน  มี
ความ สามารถในการจูงใจคนให้ร่วมกันท างาน  กล้าตดัสินใจและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร 4) การ
บริหารงานทัว่ไป ประกอบด้วย เป็นนกัวางแผนและก าหนดนโยบายท่ีดี เป็นผู้ตดัสินใจและวินิจฉัย
สัง่การท่ีดี มีความรู้และบริหารโดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย  เป็นผู้มีความ สามารถในการ
ติดตอ่สื่อสาร รู้จักมอบอ านาจและความรับผิดชอบ  มีความคลอ่งแคลว่วอ่งไวและตื่นตวัอยู่เสมอ  
มีความรับผิดชอบตอ่งานสงูไมย่่อท้อตอ่อปุสรรค ก ากบัติดตาม และประเมินผล  

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2554: 29-32) ได้เสนอบทบาทของ
ผู้บริหารไว้ ดงันี ้1) งานวิชาการ ผู้บริหารต้องพฒันาหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้ จัดหาวสัดุ
อปุกรณ์ จดัการนิเทศภายใน ตลอดจนการประเมินผลการศึกษา 2) งานกิจการนักเรียน ผู้บริหาร
ต้องติดตามการแก้ไขปัญหานกัเรียน การให้บริการตา่ง ๆ เช่น อาหารกลางวนั อาหารเสริม บริการ
ด้านอนามยั การดแูลความปลอดภยัจากสารเสพติด การส่งเสริมด้านคณุธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม 
และพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นต้น 3) งานบุคคลากร ผู้บริหารต้องก าหนด
นโยบายการบริหารบุคคล การมอบหมายงาน  การพัฒนา การสอน  สงัเกตพฤติกรรมการสอน 
สง่เสริมความก้าวหน้า  การศกึษา ดงูาน การศกึษาตอ่ สง่เสริมความสามคัคีในหมูค่ณะ  ตลอดจน
การจัดหาผลงานทางวิชาการ 4) งานธุรการ การเงินและพัสดุ ผู้ บริหารต้องจัดท าแผนงาน 
โครงการรองรับการจัดสรรงบประมาณจากต้นสงักัด  การจัดซือ้จัดจ้าง ระบบพัสดแุละครุภณัฑ์ 
การจัดท าบัญชีและระบบตรวจสอบภายใน 5) งานอาคารสถานท่ี ผู้บริหารต้องจัดท าแผนการใช้
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อาคารสถานท่ี ระบบการบ ารุงซ่อมแซมรักษา การรักษาความปลอดภยั และการเข้ามามีสว่นร่วม
ของชมุชน 6) งานความสมัพนัธ์กบัชมุชน ผู้บริหารต้องก าหนดนโยบาย มาตรการให้ผู้ปกครองเข้า
มามีส่วนร่วม  การด าเนินการให้บุคคลากรมีส่วนร่วมกับชุมชน  การเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ การ
บริการข้อมลูระบบสารสนเทศแก่ชมุชนในทกุด้าน 

สรุปภาวะผู้น าของผู้บริหารในท่ีการวิจัย ครัง้นีว้่า หมายถึง ผู้ ท่ีสามารถใช้อิทธิพล
บงัคบับัญชาและโน้มน้าวหลอมรวมความแตกตา่งของบคุคล  หรือกลุม่บคุคลในองค์การให้หนัไป
ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีศิลปะไมใ่ห้มีความขดัแย้งในองค์การ ร่วมกนัปฏิบตัิหน้าท่ีการงานเพ่ือให้
บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 

5.2 โครงสร้างขององค์กร 
5.2.1 ความหมายโครงสร้างขององค์กร 
Richard M. Suinn (1990: 348 อ้างถึงใน สุพานี  สฤษฎ์วานิช. 2549) กล่าวว่า

โครงสร้างองค์กรเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการจัดองค์กร  การควบคุมและการติดต่อสื่อสาร  
โครงสร้างองค์กรจะท าให้เกิดความชัดเจนในการประสานงานกันแม้ว่าจะมีความซับซ้อนแต่
ผู้บริหารและสมาชิกสามารถท างานร่วมกนัได้ง่ายขึน้ช่วยให้ลดช่องวา่งและลดความซ า้ซ้อนในการ
ท างาน  บุคคลากรเห็นทางก้าวหน้าในสายงานและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา ท าให้การ
ด าเนินงานบรรลวุตัถ ุประสงค์ สอดคล้องกับ  John H. Jackson, (1992 : 103.อ้างอิงจาก สพุานี  
สฤษฎ์วานิช.2549) กล่าวว่า โครงสร้างองค์กร หมายถึง ความสัมพันธ์อย่างถาวรในองค์กร 
กระบวนการแบ่งงาน  การจัดส่วนงาน ช่วงการบังคับบัญชา และแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างของ
ความสมัพนัธ์อย่างเป็นทางการของการท างาน  องค์ประกอบของโครงสร้างจะรวมถึงจ านวนระดบั
ในแนวดิ่ง ระดบัการควบคมุ  การใช้ทีมงานและรูปแบบการจัดแผนงาน และสอดคล้องกับอทุัย  
บุญประเสริฐ (2545: 5-30) ให้ความหมายของวา่ โครงสร้างองค์กรหมายถึง ส่ิงท่ีได้ออกแบบไว้
โดยแสดงความ สมัพนัธ์ของทรัพยากรในการบริหารทัง้โครงสร้างท่ีเป็นทางการและโครงสร้างท่ีไม่
เป็นทางการ  

5.2.2 ขอบขา่ยของโครงสร้างขององค์กร 
Henry Mintzberg, (1994 : 76. อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ .2549 : 97) 

กลา่ววา่โครงสร้างขององค์กรประกอบด้วยสว่นส าคญั 5 สว่น ได้แก่  1) ฝ่ายกลยทุธ์  คือ  ผู้บริหาร
ระดับสงู  ซึ่งท าหน้าท่ีรับผิดชอบทัง้หมดขององค์กร 2) ฝ่ายปฏิบัติการหลัก คือ ผู้ปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการโดยตรง งานของฝ่ายนีเ้ปรียบเทียบได้กับงานหลัก ซึ่ง
ตอบสนองวตัถปุระสงค์ขององค์กร 3) ผู้บริหารระดบักลาง คือ บุคคลท่ีเช่ือมโยงระหว่างผู้บริหาร
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ระดบัสงูกับส่วนปฏิบัติการหลกั ฝ่ายผู้บริหารระดบักลางจะเกิดขึน้เมื่อองค์กรมีการขยายตวัใหญ่
ขึน้  4) ฝ่ายวิชาการ คือ นักวิเคราะห์ท่ีท าหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานการวางแผนและควบคมุการ
ท างานขององค์กร 5) ฝ่ายงานสนับสนุน  คือ ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีสนับสนุนทางการบริการต่าง ๆ แก่
องค์กร นอกจากนัน้  Henry Mintzberg  (1994 : 84-96) ยังได้กล่าวถึงการจัดรูปแบบองค์กรท่ีมี
ประสิทธิผลได้  5 รูปแบบ  คือ  

1) โครงสร้างแบบง่าย เป็นโครงสร้างขององค์กรขนาดเล็กไม่มีสายการบังคับ
บัญชามากนัก ไม่มีฝ่ายสนับสนุนการแบ่งงานเป็นแบบหลวม ๆ ความเป็นทางการและกา ร
ฝึกอบรมน้อย การตัดสินใจท่ีส าคญัขึน้อยู่กับผู้บังคับบัญชา ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว องค์กรแบบนีจ้ึงมีลกัษณะเป็นแบบสิ่งมีชีวิต เหมาะสมกับองค์กรท่ีเกิดขึน้ใหม่ มี
ขนาดเล็กไม่ต้องใช้วิชาการในการท างานมากนัก ลกัษณะไม่ซับซ้อนเปลี่ยนแปลงเร็ว ได้แก่ ร้าน
ขายของขนาดกลาง หน่วยงานรัฐท่ีตัง้ขึน้ใหม ่บริษัทท่ีมีเจ้าของกิจการท่ีด าเนินการในเชิงรุก   

2) องค์กรราชการแบบเคร่ืองจักร มีสายบังคับบัญชาและความรับผิดชอบท่ี
ชัดเจน มีการแบ่งงานตามความช านาญเฉพาะด้านสูง โดยเฉพาะงานหลักและงานสนับสนุน
ลกัษณะงานเป็นงานประจ า ฝ่ายวิชาการมีความส าคัญ การควบคุมอาศัยมาตรฐานของการ
ท างานมีกฎระเบียบปฏิบัติจ านวนมาก มีการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ โดยปกติมกัจะมี
ขนาดใหญ่และมีการรวมศนูย์การตดัสินใจ เหมาะส าหรับองค์กรท่ีตัง้มานานมีขนาดใหญ่ งานไม่
ซบัซ้อน และสิ่งแวดล้อมคงท่ี ได้แก่ องค์กรของระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทพั และบริษัทขนาด
ใหญ่  

3) องค์กรราชการแบบวิชาชีพเป็นองค์กรท่ีอาศยัทกัษะหรือความช านาญ ท่ีเป็น
มาตรฐาน แต่ไม่ได้ก าหนดมาจากภายในแบบองค์กรราชการ อ านาจขององค์กรจะขึน้อยู่กับ
ความรู้ความเช่ียวชาญและมาตรฐานของทักษะ มีการกระจายอ านาจคอ่นข้างสงู เหมาะส าหรับ
องค์กรต้องอาศยัผู้ ท่ีมีความรู้ทกัษะฐานความรู้และเทคโนโลยีสงู ส่ิงแวดล้อมมีลกัษณะซับซ้อนแต่
คงท่ี เช่น มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล   

4) องค์กรแบบสาขาเป็นองค์กรท่ีมีการแบ่งหน่วยงานย่อยเรียกว่าสาขา โดย
สาขาอาจเทียบได้กับหน่วยงานระดบักองหรือฝ่าย และมีหน่วยงานหลกัท่ีท าหน้าท่ีในการบริหาร
โดยเฉพาะเรียกว่าส านกังานใหญ่ สาขาอาจจะมีการท างานโดยอิสระมีมาตรฐานของผลผลิตเป็น
บรรทดัฐาน  สว่นส านักงานใหญ่จะท าหน้าท่ีก าหนดเป้าหมายและนโยบาย วางแผนกลยทุธ์ วาง
ระบบการเงิน ระบบบญัชี การวิจัย การอนมุตัิงบประมาณ และการก าหนดโครงสร้างเงินเดือนและ
โบนัส มีโครงสร้างคล้ายกับองค์กรราชการแบบเคร่ืองจักร โดยเฉพาะถ้าพิจารณาในแต่ละสาขา 
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ดงันัน้ผู้บริหารระดับกลางจึงเป็นผู้มีบทบาทในการควบคุม สิ่งแวดล้อมมีลกัษณะคงท่ีและไม่
ซบัซ้อน ได้แก่ องค์กรตัง้มานาน มีขนาดใหญ่ เช่น องค์กรขนาดใหญ่ในภาคเอกชน มหาวิทยาลยัท่ี
มีหลายวิทยาเขต รัฐวิสาหกิจท่ีมีบริษัทธรุกิจในเครือ   

5)  องค์กรแบบเฉพาะกิจเป็นองค์กรแบบสิ่ งมี ชี วิต ซึ่ งอ านาจขึน้อยู่ กับ
ผู้ เช่ียวชาญท่ีผ่านหลักสตูรฝึกอบรมท่ีช่วยในการพัฒนาความรู้และทักษะให้สูงขึน้ หรืออาจจะ
ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญหลายสาขามารวมกนัท างานในโครงการท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรม โดยการ
แบ่งงานอาจใช้เกณฑ์การแบ่งตามหน้าท่ีในลกัษณะของโครงสร้างแบบเมทริกซ์ ดงันัน้ จึงมีการ
กระจายอ านาจไปทุกระดบัไมม่ีใครผกูขาดอ านาจ สิ่งแวดล้อมท่ีมีความซบัซ้อนและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

ธีระ  รุญเจริญ (2553: 92) ได้วิจยัภารกิจโครงสร้างและอตัรา ก าลงัของสถานศึกษา  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 เพ่ือน า ไปสู่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาผลการวิจัยพบว่า การออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษาควร
ค านึงถึงความมีอิสระ คล่องตัวในการบริหารทัง้ด้านวิชาการ การงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมและจัดระบบบุคคลากรหลกัได้
ปฏิบตัิงานอย่างเตม็ท่ี สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ 
พุทธศักราช 2546 มาตรา 35  ท่ีได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจัดการ
สถานศกึษา 

สรุปได้ว่า โครงสร้างขององค์กรในการวิจัยครัง้นี ้ หมายถึง  ความสัมพันธ์ของการ
บังคับบัญชาท่ีก าหนดตามบทบาทและหน้าท่ี  การแบ่งงานท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน  ได้แก่  
ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา ตามสมรรถนะของบุคคลากรให้เหมาะสมกับงาน  จดัการบริหารในแนวราบมีการ
ก ากบัดแูลท่ีมีประสิทธิภาพโดยแตล่ะทีมจะมีการควบคมุภายในทีมตนเอง เพ่ือน าพาโรงเรียนไปสู่
การบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 

5.3 การมีส่วนร่วมของบุคคลากร 
5.3.1 ความหมายของการมีสว่นร่วม 
เสน่ห์  จามริก (2540: 20)  ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้

ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้น าทกุอย่าง ซึ่งไม่ใช่การก าหนดภายนอกแล้วให้ประชาชนเข้า
ร่วม ต้องเป็นเร่ืองท่ีประชาชนคิดเอง โดยแบ่งการมีสว่นร่วมออกเป็น 5 ขัน้ตอน คือการมีส่วนร่วม
ในการค้นหาปัญหา และจดัลาดบัความส าคญัของปัญหาร่วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหต ุและท่ีมา
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ของปัญหา ร่วมในการเลือกวิธีการ และวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหา ร่วมในการด าเนินงาน
ตามแผน และร่วมในการประเมินผล วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยท่ีมีส่วนทาให้เกิด
ผลส าเร็จ และหมายถึงการเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น และมีพลงัของประชาชนในการตดัสินใจ เพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายนัน้และเป็นการปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับ
อบุล สุวรรณวงศ์ (2541 : 14) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้
บุคคลได้มีส่วนร่วมในการคิด พิจารณา การตดัสินใจ การร่วม ปฏิบัติและการร่วมรับผิดชอบ ใน
เร่ืองท่ีมีสมัพันธ์เก่ียวข้องและมีผลกระทบมาถึงกลุ่มบุคคล และการท่ีท าให้บคุคลได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ในท านองเดียวกันก าพล แสนบุญเรือง (2542 : 57) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม 
หมายถึง การท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ด้วยความตัง้ใจ โดยกระท าการงานดงักลา่ว
ในห้วงเวลาและก ากับการท่ีทรงประสิทธิภาพ คือ ถูกจงัหวะและเหมาะสม กบัทัง้กระทาการงาน
ดงักล่าวด้วยความรู้สึกผกูพันให้ประจักษ์ว่าเช่ือถือและไว้ใจได้ การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการ
เสริมสร้างพลงัการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างและสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนา เพราะการมีสว่นร่วมท าให้ผู้ เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนเข้าใจสถานการณ์ 
และอทิุศตนมากย่ิงขึน้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงหรือการพฒันา 

สกล  สกลเดช (2542: 11-13) ได้ให้ความหมายของการมีสว่นร่วมวา่ หมายถึง การ
เข้ามาเก่ียวข้องด้วยประการใด ๆ ของประชาชนในการร่วมรู้เห็น ตดัสินใจ ควบคมุ ดแูลตลอดจน
การตรวจสอบให้การกระทานัน้ ๆ เกิดความถกูต้อง สจุริต และเกิดประโยชน์สงูสดุต่อสว่นรวม ใน
ท านองเดียวกัน ประวัติ สมเป็น (2544 : 16) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ หมายถึง 
กระบวนการท่ีบคุคลเข้ามามีสว่นเก่ียวข้องในการด าเนินการพฒันา ร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมตดัสิน 
ร่วมปฏิบตัิ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์และร่วมติดตามผลงานเพ่ือก าหนดความต้องการในชมุชนของ
ตนเองและก าหนดชีวิตการท างาน ความเป็นอยู่ของตน 

สจิุนต์  ดาววีระกลุ (2527: 18) ได้ให้ความหมายของการมีสว่นร่วมวา่ กระบวนการท่ี
ท าให้บคุคลสมคัรใจเข้ามามีสว่นร่วมในการตดัสินใจเพ่ือตนเอง และมีสว่นด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ถึงวตัถุประสงค์ตามทีตัง้เอาไว้ ทังนีต้้องไมใ่ช่การก าหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอกหรือ
องค์กรท่ีบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานกิจกรรมในขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่ง หรือทุก
ขัน้ตอนรูปแบบการตดัสินใจของบุคคลในการจดัการเก่ียวกบัทรัพยากร และปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่
จะต้องท าเพ่ือประโยชน์ตอ่การพฒันาชีวิตในทกุ ๆ ด้านของตนเองท่ีเป็นอยู่ให้ดีขึน้กวา่เดิม 

สนัติชัย  เอือ้จงประสิธิ (2551: 45) ได้กล่าวถึงสาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
บคุคลากรวา่ หมายถึง การเปิดโอกาสให้บคุคลากรเข้ามามีสว่นร่วมในการคิดริเร่ิมตดัสินใจในการ
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ปฏิบัติงานและการร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ อนัมีผลกระทบมาถึงตวัของบคุคลากรเอง การท่ี
จะสามารถท าให้บุคคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหา และน ามาซึ่งสภาพ
ความเป็นอยู่ของบคุคลากรให้ดีขึน้นัน้ผู้นน าจะต้องยอมรับในปรัชญาการพฒันาวา่ มนษุย์ทกุคนมี
ความปรารถนาท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสขุได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับ
ของผู้ อ่ืน และพร้อมทีจะอทิุศตนเพ่ือกิจกรรมของสว่นรวมในองค์กร 

ศิริชยั  กาญจนวาสี (2547: 32) ได้ก าหนดรูปแบบและปัจจยัทีมีอิทธิพลตอ่การมีสว่น
ร่วมของบคุคลในองค์กร ดงันี1้) การมีสว่นร่วมในการประชมุ 2) การมีสว่นร่วมในการเสนอปัญหา 
3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมตา่ง ๆ ขององค์กร 4) การมีส่วนร่วมตดัสินใจในการเลือก
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 5) การมีสว่นร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมตา่ง ๆ 6) การมีสว่นร่วม
ในการได้รับประโยชน์ 

สรุปได้วา่ การมีส่วนร่วม หมายถึง  การท่ีบุคคลากรเข้าไปเก่ียวข้องโดยสมคัรใจใน
การประชุมปรึกษา หารือ เป็นคณะกรรมการจัดท างานประกันคณุภาพการศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมติดตามประเมินผลการพฒันา 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

5.3.2 กระบวนวิธีการมีสว่นร่วม 
ทสัมาลี  ก่ิมผกา (2553 : 56) กล่าวถึงวิธีการมีส่วนร่วมดงันี ้ 1) การประชมุ เป็นการ

ร่วมถกเถียงปัญหาหรือเนือ้หาสาระของการวางแผนพฒันาหรือจดัท าแผนโดยตรง 2) การถกเถียง   
เป็นการแสดงความคิดเห็นโต้เถียงตามวิธีประชาธิปไตย เพ่ือให้ทราบถึงผลดีผลเสียในกรณีตา่ง ๆ 
กนัไป 3) การให้ค าปรึกษา ซึ่งวิธีการนีป้ระชาชนต้องเข้าร่วมเป็นการกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารโครงการ เพ่ือให้ความมัน่ใจว่ามีเสียงของประชาชนท่ีถูกผลกระทบเข้ามีส่วนรับรู้และร่วม
ตดัสินใจและการวางแผน 4) การส ารวจ วิธีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเป็นวิธีหนึ่งท่ีให้
ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในกรณีต่าง ๆ 5) การประสานงาน เป็นกรรมวิธีท่ีประชาชนเข้า
ร่วมตัง้แต่ การคัดเลือกตัวแทนบริหารจัดการ หรือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษา 6) การ
สมัภาษณ์หรือการพูดอย่างไม่เป็นทางการกับผู้น าและประชาชนทั่วไปผู้ ได้รับผลกระทบ เพ่ือหา
ข้อมลูเก่ียวกบัการส ารวจและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนร่วมตดัสินใจ 7) การจัดทศันะศกึษาดงูาน
ไปยงัจุดหรือบริเวณการก่อสร้างหรือท าโครงการพัฒนา เพ่ือการส ารวจและตรวจสอบข้อเท็จจริง
ก่อนร่วมตดัสินใจ 8) การไตส่วนสาธารณะ เป็นการไต่สวนข้อเท็จจริงจากประชาชนหรือเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุม่ในสงัคมได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตอ่กฎระเบียบและนโยบาย
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีส าคญัของรัฐบาลซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม 9) การสาธิตเป็นการใช้
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เทคนิคการส่ือสารทกุรูปแบบ เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารจากรัฐสูป่ระชาชน 10) การเลือกตัง้ผู้แทน
ประชาชน ทาได้โดยการปรึกษา หารือ ประสานงานสมัภาษณ์และร่วมประชุมถกเถียง 11) การ
ออกเสียงประชามติโดยตรง เป็นการตอบคาถามของรัฐบาลโดยประชาชนโดยให้ทกุคนในสงัคม
ออกความคิดเห็นโดยตรงต่อรัฐบาล ในกรณีท่ีรัฐบาลมีคาถามส าคญัมากและต้องการให้ทกุคนใน
สงัคมเป็นผู้ตดัสินใจแทนรัฐบาล 12) การรายงานผล เป็นการกระทาในขัน้สดุท้ายของกระบวนการ
วางแผนและจัดท าผลของการตดัสินใจในกระบวนการวางแผนจนถึงขัน้จัดท าแผนและติดตาม
ประเมินผลจะถูกส่งกลบัไปยังประชาชนในท้องถ่ินเพ่ือการถามซ า้ ความแน่ใจของท้องถ่ินอีกครัง้
ก่อนตดัสินใจท าโครงการ หากต้องการเปลี่ยนแปลงจะได้แก้ไขทนัท่วงที 

5.3.3 ลกัษณะการมีสว่นร่วม 
รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ (2550: 195-197) ได้กลา่ววา่ การมีสว่นร่วมนัน้อาศยัหลกัการ

ท่ีว่ากิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีมนษุย์ท าขึน้เป็นกระบวนการซึ่งมีขัน้ตอนมากมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
แต่ละขัน้ตอนนัน้มีความส าคัญแตกต่างกันไปตามลักษณะของกิจกรรมแต่ละขัน้ตอนนัน้ การ
จ าแนกการมีส่วนร่วมตามขัน้ตอนการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ โคเฮน (Cohen) และอพัฮอฟฟ์ 
(Upnoff) ดงันี ้ 

ขัน้ท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทัง้การก าหนดความต้องการและการ
จดัล าดบัความส าคญั นโยบายและประชากรท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการ
ตอ่เน่ืองตัง้แตช่่วงเร่ิมต้น ช่วงด าเนินการวางแผน และช่วงการปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 

ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการด าเนินงาน 
การบริหารงานและประสานงาน 

ขัน้ท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีส าคญั
ในเชิงปริมาณและคณุภาพในลกัษณะผลประโยชน์ในทางบวก และผลกระทบในทางลบและการ
กระจายผลประโยชน์ภายในกลุม่ 

ขัน้ท่ี 4 การมีสว่นร่วมในการประเมินผล ส่ิงส าคญัท่ีจะต้องสงัเกต คือ ความเห็น 
ความชอบ และความคาดหวงั ซึ่งอิทธิพลตอ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบคุคลในกลุม่ 

ประภา  สุทธิเชษฐ์ (2548 : 31) ได้จ าแนกขัน้ตอนในการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 
ขัน้ตอน คือ 

1. การมีสว่นร่วมในขัน้ริเร่ิมโครงการ 
2. การมีสว่นร่วมในขัน้วางแผน 
3. การมีสว่นร่วมในขัน้ด าเนินโครงการ 
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4. การมีสว่นร่วมในขัน้ประเมินโครงการ 
วิชิต  นนัทสวุรรณ (2547: 34) ได้กลา่วถึงบทบาทของชมุชนในการจดัการศกึษา โดย

การมีสว่นร่วมกบัโรงเรียน มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. การร่วมคิด 
2. การร่วมวางแผน 
3. การร่วมปฏิบตัิ 
4. การ่วมประเมิน 
5. การร่วมรับผลประโยชน์จากการจดัการศกึษาของโรงเรียน 

สรุปได้ว่า ลักษณะการมีส่วนร่วม หมายถึง ลักษณะชองการจัดกิจกรรมหรือ 
โครงการใด ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้ตดัสินใจ ร่วมวางแผน มีสว่นร่วมในการปฏิบตัิหรือ
ด าเนินงาน ตลอดจนมีสว่นร่วมในการประเมินผล 

5.3.4 รูปแบบการมีสว่นร่วม 
บัญชร  แก้วส่อง (2531: 15-19) ได้เสนอรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม 5 ขัน้ตอน 

ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 การมีส่วนร่วมในขัน้ริเร่ิมพฒันาเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ก าหนดความต้องการ การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
ตลอดจนการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 

ขัน้ท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาเป็นขัน้ตอนท่ีประชาชนมีสว่นร่วมใน
การก าหนดนโยบาย ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการ และหาแนวทางการ
ด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและแหลง่ทรัพยากรท่ีใช้ 

ขัน้ท่ี 3 การมีสว่นร่วมในขัน้ด าเนินการพฒันาเป็นขัน้ตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสร้างประโยชน์ โดยการสนับสนุนทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงานหรือการเข้าร่วม
บริหารงานประสานงาน และด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

ขัน้ท่ี  4 การมีส่วนร่วมในขัน้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเป็นขัน้ตอนท่ี
ประชาชนมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงได้จากการพัฒนา หรือยอมรับผลกระทบอนัเกิด
จากการพฒันาทัง้ด้านวตัถแุละจิตใจท่ีแสดงออกมาในเชิงรูปธรรมตอ่สงัคมหรือบคุคลก็ตาม 

ขัน้ท่ี 5 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขัน้ตอนท่ีประชาชนเข้า
ร่วมประเมินผลการพัฒนาท่ีได้กระท าไปวา่ส าเร็จตามวตัถุประสงค์เพียงใด ซึ่งการประเมินอาจ
ปรากฏในรูปของการประเมินย่อย (Formative Evaluation) อนัเป็นการประเมินผลความก้าวหน้า
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ท่ีท าเป็นระยะ ๆ หรือการประเมินรวบยอด (Summative Evaluation) อันเป็นการประเมินผล
โดยรวมหลงัจากเสร็จสิน้โครงการ 

วินยั  ดสิสงค์ (2550: 157) ได้เสนอรูปแบบกระบวนการมีสว่นร่วม ดงันี ้
1. การปรึกษาหารือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีส่วน

ร่วมในการปฏิบตัิในรูปแบบของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ เป็นต้น เป็นการกระจายอ านาจการบริหาร และการตัดสินใจให้ผู้ มีส่วนร่วม
ด าเนินการแบบระบบการปรึกษาหารือ 

2. การเสนอแนะ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมปฏิบัติงาน ผู้ เก่ียวข้องได้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนในหลาย ๆ ลกัษณะ ได้แก่ 

2.1 การประชมุรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งใช้กับผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการตา่ง ๆ 

2.2 การเสนอแนะจากการตอบสนองแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ซึ่งโรงเรียน
ต้องการความคิดเห็นจากชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน หรือคณะครูก็ก าหนดแบบฟอร์มให้ตอบ
ข้อเสนอแนะ เช่น เสนอแนะปัญหา วิธีการแก้ปัญหา เป็นต้น 

2.3 ข้อเสนอแนะจากกล่องรับความคิดเห็น ซึ่งโรงเรียนจัดกล่องรับความ
คิดเห็นให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องน าความคิดเห็นใส่กล่อง โรงเรียนตัง้คณะกรรมการรับและพิจารณา
ความคิดเห็น 

2.4 ข้อเสนอแนะด้วยวาจาและทางโทรศพัท์ ซึ่งโรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะครู 
ผู้ ร่วมปฏิบตัิงาน และผู้มีสว่นเก่ียวข้อง ผู้ปกครองนกัเรียน ชมุชน สามารถเสนอแนะได้ทัง้อย่างเป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการซึ่งได้ผลดีในทางปฏิบตัิ 

3. รูปแบบการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานพฒันา
ทีมงานหรือกลุ่มท างานของตนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการปฏิบัติงาน เช่น กลุ่มประสบการณ์ตา่ง ๆ 
กลุม่ครูผู้สอนวิชาเดียวกนั เปิดโอกาสให้ปฏิบตัิงานร่วมกัน เพ่ือค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หา
สาเหตขุองปัญหา ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองซึ่งมีกระบวนการบริหารกลุ่มให้เกิด
คณุภาพท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 

สรุปได้วา่ รูปแบบการมีสว่นร่วม หมายถึง กระบวนการในการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ 
โดยมีการวางแผนในการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ เป็นล าดบัขัน้ตอน มีการกระจายอ านาจในการ
บริหารงานในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ามามีส่วนร่วมปรึกษาหารือ รับฟัง
ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ปัญหาตา่ง ๆ เพ่ือประโยชน์ของสว่นรวม 
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5.4 บรรยากาศองค์กร 
5.4.1 ความหมายบรรยากาศองค์กร 
Owens R.G. ( 1997: 291 อ้างถึงในนภัตสร  โอสถานนท์.  2549: 32)  กล่าวไว้ว่า 

บรรยากาศองค์กร หมายถึง คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าของบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อมในองค์กรท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของบคุคลากร  และสามารถอธิบายถึงคณุลกัษณะ
ขององค์กรนัน้ ๆ ในขณะเดียวกันเทพพนม  เมืองแมน; และสว่าง สวุรรณ (2540: 277) กล่าวว่า 
บรรยากาศองค์กร หมายถึง ตวัแปรชนิดต่าง ๆ เมื่อน ามารวมกันแล้วมีผลกระทบต่อระดบัการ
ท างานหรือการปฏิบัติงานของผู้ด าเนินงานภายในองค์กร ส่วนสมยศ  นาวีการ (2549: 193) กลา่ว
วา่  บรรยากาศองค์กร หมายถึง ความรู้สกึต่อลกัษณะท่ีมองเห็นได้ซึ่งขึน้อยู่กบัความต้องการและ
บคุลิกภาพของแตล่ะบุคคล การรับรู้เหลา่นีม้ีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมและทศันคติของพนักงาน  โดย
รับรู้ได้จากลกัษณะสภาพแวดล้อมทัง้โดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งจะเป็นแรงกดดนัท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพล
ตอ่พฤติกรรมของบคุคล  นอกจากนัน้ “บรรยากาศองค์กร” จะมีลกัษณะเป็นสิ่งท่ีเช่ือมโยงท่ีเห็นได้
จากองค์กร  เช่น  โครงสร้าง  กฎเกณฑ์และแบบของความเป็นผู้ น ากับขวัญ ก าลังใจ และ
พฤติกรรมของพนกังาน   

อรุณ  รักธรรม (2550: 541)  กล่าวว่า บรรยากาศองค์กร หมายถึง กลุ่มของ
คณุลกัษณะของสภาพแวดล้อมของงานท่ีบคุคลผู้ปฏิบตัิงานอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมดงักล่าวนี ้
รับรู้ทางตรงและทางอ้อม  โดยจะเป็นแรงกดดนัท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของพนกังาน หรือ
อีกนัยหนึ่งหมายถึง เจตคติ  ค่านิยม  ปทัสถานและความรู้สึกของคนในองค์กรเกิดจากผล
ปฏิสมัพันธ์กันระหว่างบุคคลในโครงสร้างขององค์กร  ในแง่ของอ านาจหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ
และภาวะผู้น า  จึงเป็นลกัษณะการเช่ือมโยงระหวา่งโครงสร้างกฎเกณฑ์และพฤติกรรมตา่ง ๆ เป็น
การรับรู้หรือความรู้สึกต่อลักษณะขององค์กรเหล่านีม้ีผลกระทบต่อบุคคลในองค์กร  และ
สอดคล้องกับ ธนากาญจน์  วิทรูพงศ์ (2551: 10) กลา่วว่า บรรยากาศขององค์กร หมายถึง  เร่ือง
ของการรับรู้หรือทศันคติของสมาชิกท่ีมีตอ่องค์กรของตน เช่น การรับรู้ด้านโครงสร้างองค์กร การให้
ผลตอบแทน การให้ความสนับสนุน และความอบอุ่น เป็นต้น โดยสิ่งเหล่านีจ้ะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร 

5.4.2 ขอบขา่ยของบรรยากาศองค์กร 
สมถวิล  แก้วปลั่ง  (2542: 252)  กล่าวว่า  บรรยากาศองค์กรมี อิท ธิพลต่อ

ประสิทธิภาพขององค์กร  คือ 1) บรรยากาศเป็นการรับรู้ของบคุคลากรทัง้ระดบับคุคลและกลุ่มซึ่ง
เป็นพฤติกรรมองค์กร  ดังนัน้  การก าหนดรูปแบบการบริหารองค์กรจึงต้องพิจารณาถึงความ
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ต้องการของบุคคลากรทัง้ระดบับุคคลและกลุ่ม 2) จากการท่ีบรรยากาศองค์กรซึ่งเหมาะสมกับ
องค์กรหนึ่งแต่อาจจะไมเ่หมาะสมตอ่อีกองค์กรหนึ่ง  ดงันัน้ผู้บริหารจึงต้องพิจารณาถึงเป้าหมาย
และความพยายามท่ีจะน าไปสู่การสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีเอือ้อ านวย  และสอดคล้องกับ
เป้าหมายของบคุคลากรโดยบรรยากาศแบบเน้นผลส าเร็จตามเป้าหมายจะเหมาะสมกบัองค์กรท่ี
เน้นต่อผลการปฏิบตัิงาน  ในขณะท่ีบรรยากาศองค์กรแบบเน้นความอบอุน่และความเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดียวกนัจะเหมาะสมกับองค์การท่ีเน้นความพึงพอใจในการท างานของบุคคลากรเป็นหลกั 3) 
แม้วา่บรรยากาศองค์กรจะมีผลตอ่ทศันคติและพฤตกิรรมของบคุคลากร  แตไ่มส่ามารถคาดหวงัวา่
บรรยากาศองค์การจะมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตัิงานของบคุคลากร  

ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์ (2553: 102) ได้สรุปปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบับรรยากาศ
องค์กร ดงันี ้1) ความกดดันของผู้บังคบับัญชา  รูปแบบของผู้บังคับบัญชา ความคาดหวังของ
ผู้บงัคบับญัชา ความสามารถในการปฏิบตัิตามค าสัง่  การได้รับการมอบหมายงานท่ีถนดั เป็นต้น 
2) สภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สภาวะแวดล้อมภายในได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน ลกัษณะงานท่ี
ปฏิบตัิ สิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ แสงไฟ  อณุหภมูิ  สภาวะแวดล้อมภายนอกได้แก่ สถานท่ีตัง้ 
การเดินทาง ยานพาหนะ เป็นต้น  3) ความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลากรในการปฏิบัติงาน 
ความสมัพันธ์ระหว่างผู้บังคบับัญชากับบุคคลากร ตลอดจนลกูค้าและบุคคลอ่ืนท่ีมาติดต่องาน  
สอดคล้องกับ สมยศ  นาวีการ (2549: 205)  กล่าวว่า บรรยากาศองค์กรมีอิทธิพลและมี
ความส าคญัต่อบคุคลากรในองค์กรมาก เพราะเป็นการรับรู้ของบคุคลากรทัง้ระดบับุคคลและกลุ่ม
ซึ่งเป็นพฤติกรรมองค์กร ดงันัน้ การก าหนดรูปแบบการบริหารจึงต้องพิจารณาถึงความต้องการ
ของบคุคลากรทัง้ระดบับคุคลและกลุม่  

ธนากาญจน์  วิทรูพงศ์ (2551: 15) ท่ีเห็นวา่บรรยากาศองค์มีความส าคญัเพราะจะ
ท าให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร  และเป็นสื่อกลางระหวา่งปัจจัยด้านระบบกบัด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกบั นิภา แก้วศรีงาม (2550 : 204) กลา่วว่า 
บรรยากาศขององค์กรท่ีดีจะส่งผลให้บคุคลท างานได้ดีย่ิงขึน้  ส่ิงท่ีจะสร้างบรรยากาศท่ีดี  ได้แก่  
การบังคบับัญชาท่ีดี สมาชิกองค์กรมีขวญัก าลงัใจดี รวมทัง้องค์กรมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และทางสงัคมท่ีดี นอกจากนี ้สมยศ  นาวีการ (2549: 215) ได้เสนอองค์ประกอบของบรรยากาศ
องค์กร เป็น 9 มิติ ได้แก่ 1) โครงสร้างองค์กร  2) ความรับผิดชอบ 3) การให้รางวลัและการลงโทษ  
4) ความเสี่ยงของงาน  5) ความอบอุ่น  6) การสนับสนุนจากผู้บังคบั บัญชา 7) มาตรฐานในการ
ปฏิบตัิงาน 8) ความขดัแย้ง และ 9) ความภกัดีตอ่องค์กร   



  116 

สพุัตรา  เพชรมุนี; และเช่ียวชาญ  อาศวุัฒนกูล (2548: 30-32) กล่าวว่าปัจจัยท่ี
เก่ียวกับบรรยากาศมี 19  มิติ ได้แก่ 1) โครงสร้างการท างาน  2) รางวัลตอบแทน 3) การรวม
อ านาจ 4) การสนับสนุนให้พนักงานมีการอบรมและพัฒนา 5) ความมัน่คงและการเสี่ยง  6) การ
ยินยอมให้มีการขดัแย้งในองค์กร 7) การรับรู้ในผลงาน 8) ขวญัในการท างาน 9) ความยืดหยุ่น  
10) ความรู้สึกท่ีต้องการให้องค์กรประสบผลส าเร็จ 11) ความเป็นอิสระ 12) ความอบอุ่นและการ
สนบัสนนุ 13) อปุสรรค 14) ความสามคัคีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั 15) การติดตอ่ ส่ือสารท่ีเปิดเผย 
16) การแบ่งชัน้ต่าง ๆ ในองค์กร 17) การใช้ข้อมูลเพ่ือการควบคุม 18) ความแตกต่างภายใน
องค์กร  19) สภาพของวฒุิภาวะ และสอดคล้องกับ วรรณภา  ณ สงขลา (2550: 35-36) กล่าวว่า
ปัจจยัท่ีเก่ียวกบับรรยากาศมี 10 มิติ ได้แก่ 1) โครงสร้างขององค์กร  2) ความ สมัพนัธ์ระหวา่งการ
ให้รางวลัและการลงโทษ 3) การรวมอ านาจการตดัสินใจ  4) การเน้นความส าเร็จในงาน 5) การให้
ความส าคญักับการฝึกอบรมและพัฒนา 6) ความมัน่คงกับการเสี่ยง  ความกดดนัต่าง ๆ 7) การ
เปิดเผยกับการปกป้อง 8) สถานภาพและขวัญ 9) การยอมรับและการส่งข้อมูลกลับ  10) 
ความสามารถและความคลอ่งตวัขององค์กร  

สรุปได้ว่า บรรยากาศองค์กร ในความหมายท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยครัง้นี ้หมายถึง  
การรับรู้หรือความรู้สกึของบคุคลากรท่ีเกิดขึน้ภายในโรงเรียนอนัเป็นผลมาจากปฏิสมัพันธ์ระหวา่ง
ผู้บริหารกบับคุคลากรและนกัเรียนท่ีปฏิบตัิงานร่วมกนั  แล้วสง่ผลตอ่ขวญัก าลงัใจ  ความพึงพอใจ
ซึ่งมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของทกุคน ก่อให้เกิดบรรยากาศการท างานในโรงเรียน 
 
6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสามของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสกลนคร ทัง้ 6 โรงเรียน 

การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้มีการพิจารณาตวั
บ่งชี ้3 กลุ่มตวับ่งชีค้ือ กลุ่มตวับ่งชีข้นัพืน้ฐาน กลุ่มตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ และกลุ่มตวับ่งชีม้าตรการ
สง่เสริม ให้สอดคล้องกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ผลการประเมินน าเสนอโดยค านวนณผลเป็นรายตวับ่งชีแ้ละแยกตามแต่ละประเภท
ของตวับ่งชีโ้ดยพิจารณาจากคา่เฉล่ียผลการประเมินแตล่ะตวับ่งชี ้และน าเสนอผลการประเมินใน
ภาพรวมเพ่ือใช้พิจารณาตดัสินผลและรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา จากผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร สรุปได้
ดงันี ้  
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ตาราง 4 สรุปผลรายงานการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรียนสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
สกลนคร 
 

กลุม่การประเมิน/
โรงเรียน 

โรงเรียนท่ี 
1 

โรงเรียนท่ี 
2 

โรงเรียนท่ี 
3 

โรงเรียนท่ี 
4 

โรงเรียนท่ี 
5 

โรงเรียนท่ี 
6 

กลุม่ตวับ่งชี ้
พืน้ฐาน 
ตวับ่งชีท่ี้ 1 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ตวับ่งชีท่ี้ 2 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ตวับ่งชีท่ี้ 3 ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
ตวับ่งชีท่ี้ 4 ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
ตวับ่งชีท่ี้ 5 ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง

เร่งด่วน 
ปรับปรุง ปรับปรุง

เร่งด่วน 
ปรับปรุง 

ตวับ่งชีท่ี้ 6 ดี ดี พอใช้ ดี พอใช้ ดี 
ตวับ่งชีท่ี้ 7 ดีมาก ดี พอใช้ พอใช้ พอใช้ ดีมาก 
ตวับ่งชีท่ี้ 8 ดีมาก ดีมาก พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก 
กลุม่ตวับ่งชีอ้ตั
ลกัษณ์ 
ตวับ่งช่ีท่ี 9 ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ตวับ่งช่ีท่ี 10 ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก 
กลุม่ตวับ่งชี ้
มาตรการสง่เสริม 
ตวับ่งช่ีท่ี 11 ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดีมาก 

 
ตวับ่งช่ีท่ี 12 ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดีมาก 
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จากตาราง 4 พบว่ามาตรฐานเพ่ือการประเมินคณุภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ท่ีประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ กลุ่มตวับ่งชีข้ัน้พืน้ฐาน กลุ่มตวับ่งชีอ้ัต
ลกัษณ์ และกลุม่ตวับ่งชีม้าตรการส่งเสริม ซึ่งมีตวับ่งชีท้ัง้หมด 12 ตวับ่งชี ้เมื่อพิจารณาจะพบวา่มี
ตวับ่งชีท่ี้มีการปรับปรุงเร่งดว่น ปรับปรุง และพอใช้ แตจ่ะพบว่าในตวับ่งชีท่ี้  5ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน เป็นตวับ่งชีท่ี้ทุกโรงเรียนประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ผู้ วิจัยจึงใช้ตวับ่งชีนี้เ้ป็นแนวปฏิบัติใน
การด าเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือประสิทธิผลของคณุภาพการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

 
6.1 โรงเรียนท่ี 1 

ได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสาม เมื่อวนัท่ี  30-31 สิงหาคม  2554 และ 
1 กนัยายน  2554 ได้รับข้อเสนอแนะดงันี ้

1. มาตรฐานด้านผลการจดัการศกึษา  
1.1 ควรพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ให้สงูขึน้ 
1.2 สถานศึกษาควรวางแผนจัดกิจกรรมสอนเพ่ิมเติมความรู้  เพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการทดสอบระดบัชาติร่วมกบัโรงเรียนในเครือขา่ย พร้อมกับสร้างความตระหนกัแก่
ผู้ เรียนให้เห็นความส าคญัของการทดสอบระดบัชาติ 

1.3 สถานศึกษาควรจัดหาสื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและสามารถท าให้เกิด
การเรียนรู้ตาตวัชีว้ดัในสาระการเรียนรู้มาประกอบการเรียนการสอนเสริมแก่ผู้ เรียน 

1.4 สถานศึกษาควรจัดเสริมแรงเพ่ือจูงใจให้ผู้ เรียนกระตือรือร้นในการ
ทดสอบระดบัชาติ เช่น การให้เกียรติบตัร หรือการให้รางวลัแก่ผู้ ท่ีได้คะแนนในระดบัดี 

1.5 ควรฝึกทกัษะให้ผู้ เรียนได้สรุปเป็นองค์ความรู้จากการฟัง พดู อ่าน เขียน
และจดัให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งครูกบัผู้ เรียน 

1.6 ผู้ เรียนควรมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานทุก
โครงการและทกุกิจกรรมหรือมีการประเมินผลการเรียนรู้ก่อน-หลงัเรียนอย่างตอ่เน่ืองตลอดไป 

1.7 ควรมีการต่อยอดความส าเร็จของนักเรียนด้วยการให้ชุมชน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ  สถานศกึษาและ  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกนับริจาคงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการศกึษา 
2.1 ควรบรรจุโครงการพิเศษท่ีส่งเสริมบทบาทสถานศึกษาไว้ในแผนการ

ด าเนินงานประจ าปี 
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2.2 ควรจัดส่งเสริมกิจกรรมท่ีส่งผลในการพัฒนาผู้ เรียน ตามแนวทางการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

2.3 ควรมีการนิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
ตอ่เน่ือง  และผลการประเมินไปใช้การพฒันางาน 

3. มาตรฐานด้านการจดัการการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
3.1 ควรมีการนิเทศ ก ากับติดตาม ผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น

ระบบตอ่เน่ือง 
3.2 ควรพัฒนาครู โดยส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนาเพ่ือน าเอาเทคนิค  

วิธีการใหม ่ๆ ท่ีเน้นทกัษะกระบวนการมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ 
3.3 ครูควรปรับการเปลี่ยนแปลงการสอนโดยใช้หลกัการมีส่วนร่วมระหว่าง

ครูกบันกัเรียน และผู้เรียนด้วยกนัให้มากขึน้ 
3.4 ควรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตัิการ ศึกษาดงูาน เพ่ือพฒันาการเรียนการ

สอนสูก่ารเป็นครูมืออาชีพ 
4. มาตรฐานด้านการประกนัคณุภาพภายใน 

4.1 ควรจดัพิมพ์มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา เป็นสว่นแรกของข้อมลู
สารสนเทศ 

4.2 ควรจดัอบรม สมัมนาครูและบคุคลากรทางการศกึษาในด้านการประกัน
คณุภาพภายในอย่างตอ่เน่ือง 

สรุปได้ว่า จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม เมื่อวันท่ี 30-31เดือน
สิงหาคม และ 1 กนัยายน พ.ศ.2554 มีผลการประเมินคณุภาพภายนอกในภาพรวมการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน : มัธยมศึกษา ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาโดยพบว่า ตวับ่งชีท่ี้ 5 มีคะแนน 
5.39 อยู่ระดบัคณุภาพต้องปรับปรุง 

6.2 โรงเรียนท่ี 2 
ได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสาม  เมื่อวนัท่ี 4-6  กรกฎาคม 2555 ได้รับ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาตามกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาตามกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และ
วิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 
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1. ด้านผลการจดัการศกึษา 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูขึน้  โดยได้รับ
การสอนซ่อมเสริมอย่างจริงจงั  ควรได้รับการพฒันาให้มีทกัษะในการอา่น ฟัง ด ูพดู เขียน และตัง้
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน  และควรมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และน าเสนอผลงานอย่าง
จริงจงั 

2. ด้านการบริหารจดัการศกึษา 
ผู้บริหารควรใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม  โดยเปิดโอกาสให้ครู ผู้ เรียน  

ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานอ่ืนได้รับข้อมลูสารสนเทศ  ให้ความคิดเห็น  เสนอแนะและเลือก
แนวทางประกอบการตดัสินใจ  ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน ด าเนินงาน  
ติดตามตรวจสอบ  ปรับปรุงพัฒนา และใช้ข้อมลูผลการประเมิน หรือผลการวิจยัมาใช้การบริหาร
จดัการศกึษา  และสง่เสริมพฒันาคณุภาพของผู้เรียน 

3. ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
3.1 ครูควรมีการประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดบัพัฒนาการของผู้ เรียน รวมทัง้การวางเง่ือนไขให้ผู้ เรียน
ประเมินความก้าวหน้าของตนเองและน ามาใช้ปรับปรุงและพฒันาตนเอง 

3.2 ครูควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและ
พฒันาผู้เรียน รวมทัง้ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 

3.3 ครูควรมีการศึกษาค้นคว้า วิจยั เพ่ือพฒันาสื่อกระบวนการจดัการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

4. ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 
สถานศึกษาควรเผยแพร่ผลงานในด้านกระบวนการท่ีสะท้อนให้เกิดการ

พฒันาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสงักัด  ได้บรรลเุป้าหมาย โดย
การพัฒนากิจกรรมท่ีท าให้เกิดพัฒนาการของการประกันคณุภาพภายใน  และด าเนินการจัดท า
โครงการวิจัยและสร้างนวตักรรมท่ีเกิดจากกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบการประกัน
คณุภาพภายใน  และด าเนินการเผยแพร่ให้เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางเพ่ือให้ส่งผลสูค่วามเป็น
เลิศ 
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สรุปได้ว่า จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม เมื่อวันท่ี 4-6 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2555 มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน : 
มธัยมศึกษา ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยพบว่า ตวับ่งชีท่ี้  5 มีคะแนน 6.76 อยู่
ระดบัคณุภาพต้องปรับปรุง 

6.3 โรงเรียนท่ี 3 
เปิดสอนตัง้แต่ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการประเมิน

คณุภาพภายนอกรอบท่ีสาม เมื่อวนัท่ี 4 ถึงวนัท่ี 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้รับข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 

1. ด้านผลการจดัการศกึษา 
1.1 ผู้บริหารสถานศกึษา ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศกึษา ควรมีการ

ประชมุเพ่ือวางแผนก าหนดเปา้หมายในการยกระดบัคณุภาพสมัฤทธ์ิทางการเรียนในทกุกลุม่สาระ
การเรียนรู้ ก าหนดให้ครูท่ีมีวฒุิตรงตามวิชาเอกในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ก าหนดรายละเอียด วิธีการด าเนินงานเพ่ือ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้ครอบคลมุทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการติดตาม ก ากับ ควบคมุ 
และดแูลการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการน าผลการด าเนินงานมาสรุปเมื่อสิน้ปีการศกึษาให้เป็น
ระบบบริหารคณุภาพ (PDCA) 

1.2 ผู้บริหารและครูผู้สอนควรสร้างความตระหนักให้กับผู้ เรียนได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัในการเข้ารับการทดสอบระดบัชาติในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ มีการกระตุ้น และจงูใจ
ให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ รักการเรียน และเห็นถึงความส าคญัในการศึกษาให้
มากย่ิงขึน้ เช่น มอบรางวัลให้ส าหรับผู้ เรียนท่ีมีผลการเรียนท่ีพัฒนาขึน้ มีการยกย่องชมเชย 
ประกาศรายช่ือผู้ เรียนหน้าเสาธงอย่างสม ่าเสมอ จัดกิจกรรมตอบปัญหาตามกลุม่สาระการเรียนรู้
ในกิจกรรมหน้าเสาธงโดยให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมหมนุเวียนสบัเปลี่ยนให้ครบ 8 กลุ่มสาระ
ในแตล่ะวนั พร้อมกบัมอบรางวลัส าหรับผู้ เรียนท่ีตอบค าถามถกู เป็นต้น 

1.3 การจัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมเติมประสบการณ์ให้กับผู้ เรียนในทุก
ระดบัชัน้ เช่น การน าแบบวดัแบบทดสอบทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีหลากหลายจาก สทศ. ในแตล่ะ
ปี มาฝึกให้ผู้ เรียนได้ท าและวิเคราะห์ร่วมกนักบัครูผู้สอนในชัว่โมงสดุท้ายของแตล่ะวนั (ซึ่งได้จาก
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การทดเวลาในคาบเรียนแต่ละคาบในตารางให้ลดลงจากคาบเรียนละ 1 ชัว่โมง ให้เหลือคาบเรียน
ละ 50 นาที) ควรด าเนินงานดงักลา่วเป็นประจ าทกุวนัอย่างตอ่เน่ืองตลอดปีการศกึษา 

1.4 การจัดกิจกรรมเข้าค่ายเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบ
ระดบัชาติ O-Net ของผู้เรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และ 6 ท่ีสถานศกึษาด าเนินการอยู่แล้วให้
ต่อเน่ือง และควรท าการวิเคราะห์จุดด้อยของผู้ เรียนจากแบบทดสอบ มาปรับปรุงและพัฒนา
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกบัสภาพจริงของผู้เรียนแตล่ะคน 

2. ด้านการบริหารจดัการศกึษา 
2.1 สถานศึกษาควรเอือ้อ านวยความสะดวก จัดหางบประมาณ เคร่ืองมือ

อปุกรณ์ ส าหรับจัดเก็บรวบรวมสารสนเทศ ให้ครูผู้สอนได้ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 
สง่เสริมการท าวิจยัในชัน้เรียนโดยสร้างแรงจงูใจ ให้ก าลงัใจ ยกย่องชมเชย ให้รางวลั ส าหรับครูท่ีมี
ผลงาน จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งเพ่ือนครูท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีเป็นครูแกนน า ครู
ต้นแบบ เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน การแลกเปลี่ยนระหว่าง
โรงเรียนในสงักดัเดียวกนั ระหวา่งโรงเรียนตา่งสงักดั หรือระหวา่งโรงเรียนกบับคุคล และหน่วยงาน
ภายนอก การแบ่งกลุ่มการท างานเป็นทีม ผนึกก าลงัระหวา่งกลุม่วิชาการ กลุ่มงบประมาณ กลุ่ม
งานบุคคลากร และกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปอย่างเสมอภาค สร้างทีมงานในการติดตาม 
ตรวจสอบการท างาน ปัญหา อุปสรรคของการท างานแต่ละฝ่าย เพ่ือน ามาช่วยกันปรับปรุงแก้ไข 
ให้งานบรรลไุด้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด สร้างบรรยากาศการท างานท่ีมีส่วนร่วมมากย่ิงขึน้ โดย
ประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศกึษาเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารทัง้โดยตรง และโดยอ้อม 
เพ่ือพฒันาผลการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานหลกัสตูร และจะสง่ตอ่การพฒันางานของสถานศกึษาแบบ
ยัง่ยืนตลอดไปย่ิงขึน้ 

2.2 สถานศึกษาควรมีการระดมความคิด มีการวางแผนในการพัฒนา 
ปรับปรุงสภาพภมูิทัศน์ ความสะอาด ความสวยงาม ของอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร 
บริเวณพืน้ตามจดุตา่ง ๆ เช่น ท่ีจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ขยะให้เป็นสดัสว่น ถกูสขุลกัษณะ มีรัว้ล้อมรอบ
เพ่ือป้องกนัการกระจายกลิ่น โดยมอบหมายให้ครู และนกัเรียนทกุระดบัชัน้ได้มีสว่นร่วมรับผิดชอบ 
ดแูล เอาใจใส่ และรักษาความสะอาดทุกพืน้ท่ี ควรรีบด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานต้น
สงักดัให้เห็นถึงความส าคญัในการพฒันา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารให้มีความใหมแ่ละใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ชุมชนและท้องถ่ิน น าไปสู่ความรักความผูกพันระหว่าง
โรงเรียนกับลกูศิษย์ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาสู่การประกันคณุภาพ
การศกึษา ตามแนวทางปฏิรูปการศกึษาให้ชดัเจนย่ิงขึน้ พฒันาแหลง่เรียนรู้ภายนอกห้องเรียน เช่น 
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การท าสวนสมนุไพร โดยน าพืชสมนุไพรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน และจากแหล่งอ่ืน ๆ มาปลกู แต่ละคน
ควรเขียนช่ือติดไว้เพ่ือให้ผู้ เรียนศึกษาสมนุไพร ลกัษณะ คณุประโยชน์ของสมนุไพรแต่ละชนิ เพ่ือ
เป็นการอนรุักษ์สมนุไพรในท้องถ่ินและของไทย ท่ีให้นกัเรียนและผู้สนใจศกึษา การจดัแหลง่เรียนรู้
แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนพัฒนาการศึกษาองสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาภมูิทัศน์ 
สภาพแวดล้อม สื่อเทคโนโลยี และแหลง่เรียนรู้ท่ีได้ก าหนดไว้อย่างชดัเจน และตามจดุเน้น จดุเด่น
ของสถานศึกษาท่ีต้องการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้
หลากหลายมากขึน้ 

2.3 ควรจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้สะอาดร่มร่ืน และบรรยากาศทาง
วิชาการทัว่ทัง้โรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน และทั่วถึงทกุส่วนของโรงเรียน รวมทัง้การจัดห้องพักครู 
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทุกห้อง ท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งาน ไม่ควรมีห้องใดท่ีปิดตายอย่าง
ลกึลบั ต้นไม้ทุกต้นในโรงเรียนทัง้ครูและนักเรียนควรรู้จกั การก าหนดเอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์
ของโรงเรียนควรก าหนดให้เห็นภาพชดัเจน ไมค่วรก าหนดกว้างเกินไป แผนพฒันา/แผนปฏิบตัิการ/
โครงการ ควรเขียนให้สอดคล้องกับการปฏิบตัิจริงและสอดคล้องกันทกุปี และสอดคล้องกบัผลการ
ประเมิน การประเมินผลการด าเนินงานแตล่ะโครงการควรมีเคร่ืองมือประเมินและวิธีการประเมินท่ี
แตกต่างกันตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ แต่ละโครงการควรประเมินให้ครบทัง้ 3 ส่วน คือ 
เป้าหมาย ความพึงพอใจ ระบบและกลไก 

2.4 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูไม่ค่อยมีบันทึกหลังสอน หรือ
บนัทึกก็ไม่ชัดเจน จึงควรบันทึกให้ครบทัง้ 3 ประเด็น คือ ผลการจดัการเรียนรู้ ปัญหาท่ีพบ/จุดท่ี
ควรพฒันาเพ่ิมเติม และข้อเสนอแนะหรือสิ่งท่ีปรับปรุงพัฒนาแล้ว เพ่ือการน าแผนไปใช้จริง และมี
การปรับปรุงพัฒนาต่อเน่ืองตามวงจรบริหารแบบ PDCA และควรมีบันทึกการซ่อมเสริมนักเรียน
ด้วยโดยผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายวิชาการควรเข้ามาดแูลเป็นพิเศษและต่อเน่ือง วงจรบริหารแบบ 
PDCA ไม่ใช่ปฏิบัติแต่ผู้บริหารเท่านัน้ ควรมีหลกัฐานในการปฏิบัติงานของทัง้ผู้บริหาร ครู และ
นกัเรียน ด้วย จึงจะเป็นการบริหารและการท างานท่ีเป็นระบบและต่อเน่ืองทั่วทัง้โรงเรียนและให้
นกัเรียนได้แสดงออกอย่างเตม็ท่ี 

3. ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
3.1 สถานศึกษาควรมีการประเมินการจดัการเรียนรู้ของครูทกุคนอย่างน้อย

ภาคเรียนละ 2 ครัง้ และควรมีการสรุปผลคะแนนการนิเทศของคณะกรรมการนิเทศ ให้กบัครูทุก
คนได้รับทราบว่าอยู่ในระดับคณุภาพใดเพ่ือให้ครูได้น าไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ปรับการเรียน 
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เปลี่ยนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั และควรมีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานดงักลา่วอย่าง
ตอ่เน่ืองเป็นระบบ 

3.2 ครูควรน าผลการวิเคราะห์ผู้ เรียนมาวางแผนในการจดัการเรียนรู้ท่ีท้าทาย
ความสามารถของผู้ เรียนตามระดบัความรู้ความสามารถของผู้ เรียนในกลุ่มเรียนเก่ง ปานกลาง 
ออ่น เช่น การจัดกิจกรรมกลุม่เพ่ือนช่วยเพ่ือน กิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นของผู้เรียน ได้แก่ การคิดหวัข้อของรายงานโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กบัเนือ้หาในแผนการสอนของครูตามความสนใจของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทกุคนได้มีโอกาส
น าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน ควรด าเนินงานให้ครอบคลมุผู้ เรียนทกุระดบัชัน้อย่างตอ่เน่ือง 

3.3 ครูควรจัดสภาพบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้และดชู่วยเหลือผู้ เรียนให้
เกิดการเรียนรู้ เช่น การพดูคยุทกัทายกบัผู้ เรียนก่อนน าเข้าสูบ่ทเรียนเพ่ือสร้างความรู้สึกความเป็น
กันเองให้กับผู้ เรียนได้ผ่อนคลาย การน าเพลง หรือเกมต่าง ๆ มาสอดแทรกระหว่างเรียน 
โดยเฉพาะในวิชาหลกัท่ีมีเนือ้หาท่ียาก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์    
เป็นต้น 

3.4 ครูควรวางเง่ือนไขให้ผู้ เ รียนได้ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง เพ่ือ
น ามาปรับปรุงและพัฒนาผลงาน ชิน้งานในครัง้ต่อไปให้ดีย่ิงขึน้ เช่น การประเมินผลงานตนเอง 
ประเมินผลงานกลุม่ จากใบงาน รายงานและโครงงานท้ายเลม่ ควรด าเนินงานให้ครอบคลมุผู้ เรียน
ทกุคนทกุระดบัชัน้ อย่างตอ่เน่ือง 

3.5 ครูควรมีการจัดท าผลงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนาผู้ เรียน 
หรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ครอบคลมุครูทุกคนตามท่ีสถานศกึษาก าหนด ภาคเรียนละ 1 
ครัง้ 

4. ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 
4.1 สถานศกึษาควรน าผลจากการด าเนินการและการประเมินตนเองในรอบ

ปีท่ีผ่านมา เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการพฒันา โดยบุคคลากรทกุคนในสถานศึกษาต้องได้รับการ
เตรียมความพร้อมให้มองเห็นคณุค่าและมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายใน 
และด าเนินการอย่างตอ่เน่ืองร่วมกบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานต้นสงักดั ต้องติดตาม
ความเคลื่อนไหวของระบบ มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน ตวัชีว้ดัของการประเมินภายนอกอยู่
เสมอ โดยมีการติดตามและก ากับดแูลการด าเนินการประกันคณุภาพภายในอย่างมีระบบ PDCA 
พร้อมทัง้จดัสรรงบประมาณ อปุกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและเพียงพอ 
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4.2 สถานศึกษาควรมีการเตรียมการเพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่บุคคลากร 
และจดัให้มีกลไกในการด าเนินงาน บคุคลากรทกุคนในสถานศกึษา และผู้เก่ียวข้องทกุฝ่ายร่วมกัน
วางแผน ต้องร่วมกนัปฏิบัติ ร่วมกันตรวจสอบ และร่วมกันปรับปรุง โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงาน
การประเมินผลการด าเนินงานก็เป็นวิธีหนึ่งท่ีจะท าให้ทราบว่าการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอนมี
ปัญหา อุปสรรค จะมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนัน้ ๆ อย่างไร และเคร่ืองมือท่ี
น ามาใช้ต้องมีความเท่ียงตรง น่าเช่ือถือ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ต้องมีการ
ประเมินผลเป็นระยะ ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือปรับปรุง แก้ไขปัญหาอปุสรรคไปด้วย โดยเน้นท่ีเป้าหมาย 
คือตวันกัเรียนเป็นส าคญั การเชิญผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษามาช่วยระดมความคิดให้
เป็นส่วนหนึ่งของบุคคลากรทางการศึกษา เพ่ือการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต้องมีความ
ใกล้ชิดกบัชมุชนเป็นหน่วยงานขององค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน ต้องประสานงานกบัชมุชนท้องถ่ิน
เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมมากท่ีสดุ และเพ่ือให้ได้บรรลตุามแผนยุทธศาสตร์ท่ี 5 การประกัน
คณุภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมาก
ท่ีสดุ 

จากผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสาม เมื่อวนัท่ี 4-6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2555 มีผลการประเมินคณุภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน : มธัยมศึกษา ไมไ่ด้รับ
การรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยพบว่า ตัวบ่งชี ท่ี้ 5 มีคะแนน 3.98 อยู่ระดับคุณภาพต้อง
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน และคะแนนรวมทัง้หมด 70.68 อยู่ในระดับคณุภาพพอใช้ ท าให้ต้องหา
แนวทางในการพฒันาคณุภาพ 

6.4 โรงเรียนท่ี 4 
ได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสาม  เมื่อวนัท่ี  2-4  กรกฎาคม 2555 ได้รับ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาตามกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพ
การศกึษา พ.ศ. 2553ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และ
วิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 

1. ด้านผลการจดัการศกึษา 
1.1 ผู้ เรียนควรได้รับองค์ความรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนมี

ความรู้ครอบคลุมทัง้เนือ้หาความรู้และทักษะปฏิบัติโดยครูควรสอนให้ครอบคลมุตัวชีว้ดัตามท่ี
หลกัสตูรก าหนด  ค านึงถึงธรรมชาติวิชาพร้อมทัง้ด าเนินการพฒันาผลจาก O-NET ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ระดบัคณุภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 3 กลุ่ม  ระดบัคณุภาพต้องปรับปรุง 2 กลุ่ม ระดบั
คณุภาพพอใช้  2 กลุม่สาระ  และระดบัคณุภาพดี 1 กลุ่ม  คือ  กลุม่สาระสขุศึกษาและพลศึกษา  
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โดยผลการสอบ O-NET  ของ สทศ. ได้สรุปรายละเอียดตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแตล่ะวิชาแล้ว
สรุปผลเดก็เป็นรายบคุคลไว้อย่างเรียบร้อยแล้วมาวิเคราะห์วางแผนพฒันาผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจัง
หรือพฒันาผู้เรียนทัง้ระบบ 

1.2 ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านการคิดแก้ปัญหาและส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ินทัง้ใน และนอกสถานศกึษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมดุควรปรับปรุงให้เป็นศนูย์ข้อมลู E-learning กิจกรรมส่งเสริมการ
อา่น และติดตามผลอย่างตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ 

2. ด้านการบริหารจดัการศกึษา 
สถานศึกษาควรให้ความส าคญัในการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดนัน้  ในการบริหารตามโครงสร้างของสถานศกึษาให้มีประสิทธิภาพครบ
ทัง้ 8 แผน ควรน าผลการประเมินไปใช้พฒันาการด าเนินงานด้านบริหารตอ่ไปให้ครบทกุขัน้ตอน 

3. ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
3.1 ครูทุกคนควรบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครอบคลุม

ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน วิธีแก้ไข และประเมินผลการด าเนินงานโดยผู้บริหารควร
ติดตามเพ่ือให้เกิดประโยชน์กบัผู้ เรียนอย่างตอ่เน่ือง 

3.2 ครูส่วนใหญ่ควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
แตค่รูทกุคนควรเพ่ิมเติมความรู้ เก่ียวกบัการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นรายบคุคล เพ่ือข้อมลูมาใช้ในการ
วางแผนการจดัการเรียนรู้และน าผลการประเมินท่ีวิเคราะห์มาใช้สอนซอ่มเสริมพร้อมพฒันาผู้เรียน 

4. ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 
สถานศกึษาให้ความส าคญัในการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษานัน้

ได้ด าเนินการบริหารสถานศึกษาท่ีใช้เคร่ืองมือการบริหารแบบระบบคุณภาพ (PDCA)  ท่ี
ด าเนินงานให้ครบทุกขัน้ตอนโดยการท่ีน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง  
วางแผนในปีตอ่ไป 

สรุปได้ว่า จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม เมื่อวันท่ี 2-4 เดือน
มกราคม พ.ศ.2555 มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน : 
มธัยมศึกษา ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยพบว่า ตัวบ่งชีท่ี้ 5 มีคะแนน 7.03 อยู่
ระดบัคณุภาพต้องปรับปรุง 
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6.5 โรงเรียนท่ี 5 
เปิดสอนตัง้แต่ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีบคุคลากรครู จ านวน 

15 คน ผู้ เรียน จ านวน 290 คน ได้รับข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตาม
กฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 

1. ด้านผลการจดัการศกึษา 
1.1 ผู้ เรียนควรได้รับการสอนซ่อมเสริมทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการ

ก าหนดเป็นนโยบายของสถานศกึษา ด าเนินการตอ่เน่ืองเป็นระบบทกุปี 
1.2 สถานศกึษาควรหาวิธีการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนทุก

วิชาให้สูงขึน้  เช่น การจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียนก่อนทดสอบ หรือการจัดหา
แบบทดสอบระดบัชาติจากปีท่ีผ่าน ๆ มาฝึกฝนพร้อมด้วยการอธิบายเชิงเหตผุลท่ีมาของค าตอบท่ี
ถกูต้องร่วมกับผู้ เรียน เป็นต้น อีกทัง้สร้างความเข้าใจในการทดสอบระดบัชาติให้เดก็และผู้มีสว่น
เก่ียวข้องเข้าใจ เพ่ือให้ทกุฝ่ายรับรู้ถึงผลกระทบและเกิดการพฒันาร่วมกนัอย่างจริงจงัตอ่ไป 

1.3 ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาความเข้าใจเพ่ิมขึน้อย่าง
หลากหลายจากแหลง่เรียนรู้มากกวา่การจดจ าเรียนรู้จากต าราเพียงส านกัพิมพ์ใดส านกัพิมพ์หนึ่ง 
โดยครูอาจสง่เสริมด้วยการจดัการหนงัสือ ต าราเรียนจากหลาย ๆ ส านกัพิมพ์ มาสง่เสริมให้ผู้ เรียน
วิเคราะห์ความแตกต่างและเพ่ือให้เกิดความหลากหลายในมมุมองความคิด ก่อนน ามาสรุปเป็น
องค์ความรู้ของตนเอง เพ่ือเพ่ิมมมุมองความคิดไปสู่ความหลากหลายในการเรียนรู้ต่อไปเข้าใจ 
เพ่ือเตรียมพร้อมในการทดสอบตอ่ไป 

2. ด้านการบริหารจดัการศกึษา 
สถานศึกษาควรบริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน

อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบของวงจรคณุภาพ (PDCA) ทัง้ 4 ด้าน และยึดหลกัความคุ้มค่า คือ มี
การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ แก่สว่นร่วม สง่เสริมให้
บคุคลากรใช้วสัด ุอปุกรณ์อย่างประหยดั และคุ้มคา่ รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยัง่ยืน
ตลอดไป 

3. ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
3.1 ครูควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกนัในการจดัการเรียนการ

สอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนทกุสปัดาห์ 
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3.2 ครูควรน าข้อมลูจากการประเมินการปฏิบตัิงานของครู มาเป็นแนวทางใน
การพฒันาตนเอง พร้อมกบัเสริมสร้างความเข้าใจให้ครูเห็นความส าคญัในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั เช่น การก าหนดเป้าหมายของหลกัสตูร การวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล การ
ออกแบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การซ่อมเสริมผู้ เรียนจากผลการ
ประเมินการเรียนรู้ และท าการวิจัยท่ีแก้ไขสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดกับตัวผู้ เรียน อันเป็นเหตใุห้
ผู้ เรียนมีอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ 

4. ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 
สถานศึกษาควรส่งเสริมบุคคลากรให้พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน

ตามหลกัเกณฑ์และปฏิบตัิเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายใน ท่ียึดหลกัการมีสว่นร่วมของชุมชน 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยการสง่เสริมสนบัสนุนและก ากบัดแูล จากหน่วยงานต้นสงักัด ทัง้ท่ี
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการให้ครอบคลุมทุกตัวบ่งชีต้ามกฎกระทรวง เร่ืองการประเมินจะ
สามารถสะท้อนประสิทธิภาพของคณุภาพการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ของสถานศกึษา 

จากผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสาม เมื่อวนัท่ี 20-22 เดือนมกราคม พ.ศ.
2557 มีผลการประเมินคณุภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน : มธัยมศึกษา ไมไ่ด้รับ
การรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยพบว่า ตัวบ่งชี ท่ี้ 5 มีคะแนน 7.55 อยู่ระดับคุณภาพต้อง
ปรับปรุง 

6.6 โรงเรียนท่ี 6 
เปิดสอนตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 มีบคุคลากรสายบริหาร 

1 คน ได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสาม เมื่อวนัท่ี 24 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มี
การจัดการศกึษา 1 ระดบั คือ ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน : มธัยมศึกษา มีบุคคลากร จ านวน 16 
คน ผู้ เรียน จ านวน 329 คน  ได้รับข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 

1. ด้านผลการจดัการศกึษา 
1.1 ผู้ เ รียนควรได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้มีความสามารถด้านทักษะ

กระบวนการคิดมากย่ิงขึน้ โดยครูจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นการกระตุ้นและท้าทายให้
ผู้ เรียน เกิดความสนใจอยากเรียนรู้ เช่น กิจกรรมทดลอง กิจกรรมสืบค้นความรู้จากข้อมูล
สารสนเทศ ข่าวประเภทต่าง ๆ กิจกรรมสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ทัง้ในและนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมเช่ือมโยงความรู้ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้จากการฟัง อ่าน พูด เขีย น จาก
ประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถสร้างองค์ความรู้พัฒนาทักษะ แสดง
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ความคิดผ่านการพูด ทักษะการเขียนสื่อสาร สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

1.2 ผู้ เรียนควรได้รับการเสริมสร้างลักษณะให้มีนิสัยรักการอ่านมากย่ิงขึน้ ใช้
กระบวนการอ่านสร้างองค์ความรู้ สามารถใช้ความคิดหรือทักษะ วิเคราะห์ประเมิน วิพากษ์ 
วิจารณ์ ความสมเหตสุมผล เห็นคุณค่า เร่ืองท่ีอ่าน งานเขียน น ามาเป็นแนวคิดในการพัฒนา
กระบวนการความคิด 

2. ด้านการบริหารจดัการศกึษา 
2.1 สถานศึกษาควรจดัประชุมปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้ บริหาร ครู กรรมการ

สถานศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการก าหนดเป้าหมายผลของการบริหารจัดการยึด
คณุภาพผลท่ีเกิดขึน้กับผู้ เรียนเป็นส าคญั ส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิดของครูท่ีเกิดจากการ
ปฏิบตัิกิจกรรมการพัฒนาตามวตัถปุระสงค์ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และกิจกรรมตามหลักสตูร
สถานศกึษา 

2.2 สถานศกึษาควรจัดกระบวนการในการพัฒนาครูและบคุคลากร ส่งเสริมต่อ
ยอดความคิดในการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสนบัสนนุให้ครูน าไปใช้สอนจริงในการพฒันา
ผู้เรียนให้หลากหลาย สอดคล้องกบัความต้องการ ความสนใจครอบคลมุพฒันาทัง้ความรู้ทกัษะท่ี
จ าเป็น คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ และความคิดรวบยอดอย่างตอ่เน่ือง 

3. ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
3.1 ครูควรมีการประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชา และระดบัพฒันาการของผู้เรียน รวมทัง้ให้ผู้ เรียนได้ประเมินตนเอง
และน าผลมาปรับปรุงพฒันาตนเอง 

3.2 ครูควรมีการวิเคราะห์ผลประเมินและน าผลประเมินมาใช้พฒันาผู้ เรียน และ
วิจยัเพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

4. ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 
4.1 สถานศึกษาควรจดัประชมุปฏิบตัิการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเป้าหมาย

การประกันคณุภาพให้ชัดเจน สอดคล้องตรงกันทัง้ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาส่งเสริม
สนบัสนุนครูในการพัฒนาบรูณาการเช่ือมโยงการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และใช้แผนการ
จดัการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองตลอดปีการศกึษา 

4.2 สถานศึกษาควรพัฒนาวิธีคิด วิธีปฏิบัติของครูโดยการนิเทศติดตาม
เสริมสร้างกระบวนการเช่ือมโยงเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนจากมาตรฐานของกรม
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ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
มาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัสตูรสถานศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน 
ปรับโครงสร้างการบริหารยึดเป้าหมายผู้เรียนเป็นส าคญั 

4.3 สถานศึกษาควรพัฒนาระเบียบวดัผลตามหลกัสตูรสถานศึกษาให้เอือ้และ
สอดคล้องกับการใช้ผลท่ีเกิดขึน้กับผู้ เรียนจริงในทุกด้านจากการประเมินระหวา่งเรียน  ปลายปี
ปลายภาค โดยปรับปรุงแบบ ปถ. 05 ให้สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้บริหารและคณะกรรมการ
วิชาการนิเทศก ากับติดตามการปฏิบัติ ส่งเสริมการพัฒนาการวดัผลตามสภาพจริงด้านความรู้
ทกัษะท่ีจ าเป็น คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ และความคิดรวบยอดในคราวเดียวกนั 

จากผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสาม เมื่อวนัท่ี 24-26 เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2557 มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน : มัธยมศึกษา 
ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยพบว่า ตวับ่งชีท่ี้ 5 มีคะแนน 6.59 อยู่ระดบัคณุภาพ
ต้องปรับปรุง 

สรุปได้ว่า จากการประเมินภายนอกรอบสามของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  และ
พฒันาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศกึษาและต้นสงักดั อยู่ในระดบัพอใช้ ซึ่งจดุท่ี
ควรพฒันาของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร  ได้แก่ 1) ด้านผลจดัการศกึษา  
ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ให้สงูขึน้  2) ด้าน
การบริหารจัดการศกึษา ควรน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาบริหารทัว่ไป 3) ด้านการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ควรมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  การก ากับ
ติดตามกิจกรรมผู้เรียน และการน าผลประโยชน์ไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 4) ด้านการประกัน
คณุภาพภายใน ขาดการน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือพฒันาและปรับปรุงการวางแผน 
 
7. งานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา  มีดงันี ้
กัญญา ศรีติง้ (2556: 58) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาคณุภาพ

ผู้เรียนในวิทยาลยัการอาชีพวงัไกลกังวล พบว่า สภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนา
คณุภาพผู้ เรียนด้านการจดัท าแผนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณารายข้อพบวา่มี
การก าหนดเทคนิกการสอนให้มีเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและมีการก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องสมัพนัธ์กบัหลกัการจดุหมายมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนรายวิชา 
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เก็จกนก  เอือ้วงศ์ (2546: 343) ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเป็นอปุสรรคต่อการด าเนินการประกันคณุภาพของสถานศึกษา 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. สภาพการด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษา ข้อค้นพบเชิงปริมาณ 
พบว่า สถานศึกษาทัง้ 2 กลุ่มคณุภาพ ส่วนใหญ่ด าเนินการครบกระบวนการ คือ มีการวางแผน 
การด าเนินการ และการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงคณุภาพ ข้อค้นพบเชิงคณุภาพ พบวา่การ
ด าเนินกการแต่ละด้านยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษาในกลุ่มคณุภาพท่ี 1 
ด าเนินการครบถ้วนกกวา่โรงเรียนท่ีเป็นกรณีศกึษาในกลุม่คณุภาพท่ี 5 

วราภรณ์  บุญเจียม (2546: 135-139) ได้ศึกษาสภาพการใช้ผลการประเมินภายนอก 
เพ่ือพฒันาคณุภาพของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การใช้ผลการประเมิน
ภายนอก เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือ 
แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างประกอบด้วยสถานศกึษาท่ีได้รับรายงานการประเมนิคณุภาพภายนอก 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ การศึกษาในรอบแรกจ านวน 147 โรงเรียน 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติบรรยายและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบพหวิุภาค ผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี ้1) สถานศึกษาใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงแนวคิดอย่างครบถ้วน ใช้ผลการ
ประเมินภายนอก ในเชิงแนวคิดเพียงบางสว่น และไมใ่ช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงแนวคิด คิด
เป็นร้อยละ 70.75, 23.81 และ 5.44 ตามล าดับ สถานศึกษาใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิง
ตรวจสอบยืนยนัอย่างครบถ้วน ใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงตรวจสอบยืนยันเพียงบางส่วน 
และไมใ่ช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงตรวจสอบยืนยนั คิดเป็นร้อยละ 73.47, 19.73 และ 6.80 
ตามล าดบั สถานศึกษาใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงสญัลักษณ์อย่างครบถ้วน ใช้ผลการ
ประเมินภายนอกในเชิงสัญลักษณ์เพียงบางส่วน และไม่ใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิง
สญัลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 71.43, 22.45 และ 6.12 ตามล าดบั และสถานศกึษาใช้ผลการประเมิน
ภายนอกในเชิงปฏิบตัิเพียงบางสว่น ใช้ผลการประเมนิภายนอกในเชิงปฏิบตัิอย่างครบถ้วน และไม่
ใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 54.42, 35.37 และ 10.20 ตามล าดบั 2) 
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การใช้ผลการประเมินภายนอก เพ่ือพฒันาคณุภาพของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้ 
4 รูปแบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 คือ สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
ภายนอกในระดับ ควรปรับปรุง และทัศนคติต่อการประเมินภายนอกของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามล าดบั นอกจากนีส้ถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดบัพอใช้ มีอิทธิพลต่อการใช้
ผลการประเมินภายนอกอย่างครบถ้วนในเชิงแนวคิด ในเชิงตรวจสอบยืนยนั และในเชิงสญัลกัษณ์
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เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้ และทักษะการสื่อสารของผู้ประเมินภายนอก มีอิทธิพลต่อการใช้ผลการ
ประเมินภายนอกในเชิงปฏิบัติอย่างครบถ้วนเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้ โมเดลการถดถอยโลจิสติกพหุ
วิภาค การใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงตรวจสอบยืนยนั การใช้ผล การประเมินภายนอกในเชิง
สญัลกัษณ์ การใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงแนวคิด และการใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิง
ปฏิบัติ สามารถจ าแนกกลุ่มสถานศึกษาท่ีใช้ผลการประเมินภายนอกได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 
80.27, 79.59, 75.51 และ 72.79 ตามล าดบั  

ปราโมทย์ ค าโถ (2550: 159-161) ได้ศึกษาเก่ียวกบัการใช้ผลการประเมินภายนอกเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
นนทบุรี จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการใช้ผลการประเมินภายนอกเพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานนทบรีุ ใน 4 รูปแบบ คือ การใช้ผล
การประเมินภายนอกในเชิงแนวคิด การใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงตรวจสอบยืนยนั การใช้
ผลประเมินภายนอกในเชิงสญัลกัษณ์ และการใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงปฏิบตัิ เคร่ืองมือท่ี
ใช้เก็บข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ( t – test) ผลการศึกษาการศึกษา
การใช้ผลการประเมินภายนอกเพ่ือการพัฒนาคณุภาพของโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานนทบรีุ พบวา่  

1. ผู้บริหารและหัวหน้างานมีความคิดเห็นต่อการใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิง
แนวคิด การใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงตรวจสอบยืนยัน การใช้ผลการประเมินภายนอกใน
เชิงสญัลกัษณ์ และการใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคณุภาพของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาสงักัดเขตพืน้ท่ีการศึกษานนทบุรี พบว่าทัง้ 4 รูปแบบ อยู่ในระดบัมาก 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.97, 3.90, 3.88 และ 3.87 ตามล าดบั 

2. ผู้บริหารและครูท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้ผลการประเมิน
ภายนอกเพ่ือพัฒนาคณุภาพ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดเขตพืน้ท่ีการศึกษา
นนทบรีุ ในรูปแบบการใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงแนวคิด การใช้ผลการประเมินภายนอกใน
เชิงตรวจสอบยืนยนัและการใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงปฏิบัติ ไมแ่ตกต่างกนั แต่การใช้ผล
การประเมินภายนอกในเชิงสญัลักษณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
บคุคลากรท่ีมีสถานภาพเป็นผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อการใช้ผลการประเมินภายนอกเพ่ือพัฒนา
คณุภาพ ของโรงเรียนขยายโอกาสมากกวา่ผู้ ท่ีมีสถานภาพเป็นหวัหน้างาน 



  133 

3. ผู้บริหารและครูท่ีมีวฒุิการศกึษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใช้ผลการประเมิน
ภายนอกเพ่ือพัฒนาคณุภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดเขตพืน้ท่ีการศึกษา
นนทบุรีในรูปแบบการใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงแนวคิด การใช้ผลการประเมินภายนอกใน
เชิงตรวจสอบยืนยัน การใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงสญัลกัษณ์และการใช้ผลการประเมิน
ภายนอกในเชิงปฏิบตัิ ไมแ่ตกตา่งกนั 

4. ผู้บริหารและครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การ
ใช้ผลการประเมินภายนอกเพ่ือพัฒนาคณุภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาสงักัดเขต
พืน้ท่ีการศึกษานนทบุรีในรูปแบบการใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงแนวคิด การใช้ผลการ
ประเมินภายนอกในเชิงตรวจสอบยืนยัน การใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงสญัลกัษณ์และการ
ใช้ผลการประเมินภายนอกในเชิงปฏิบตัิ ไมแ่ตกตา่งกนั 

พะยอมศรี วรุณวนารักษ์ (2543) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการ
ด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาจังหวดัเชียงใหม่ พบว่า สภาพปัญหา
การด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ประเดน็ท่ีมีคา่เฉล่ียสงู คือ 
การพัฒนาความเช่ือ ความคิด และการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมในการท างานของบุคคลากร การ
ส ารวจความต้องการผู้ปกครอง ชมุชน เพ่ือน าข้อมลูมาประกอบการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
การเตรียมความพร้อมของบุคคลากร งบประมาณ และวสัดอุปุกรณ์ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ  
การน าข้อมลูสารสนเทศมาก าหนดเกณฑ์ ระดบัคณุภาพของสถานศึกษา ท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน การจดัท ามาตรฐานการปฏิบตัิงานของบคุคลากรและของโรงเรียน และจัดท าหลกัสตูร 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
พฒันาบุคคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติท่ีดีตอ่การประกนัคณุภาพการศกึษาและการ
แสดงความคิดเห็นของชมุชนตอ่การเรียนการสอน สว่นประเดน็ท่ีเป็นปัญหารุนแรง คือ บคุคลากร
ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจดัท าข้อมลูสารสนเทศให้เป็นระบบ การจดัท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน การจัดท าธรรมนญูโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 
เอกสารและสื่อด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไม่เพียงพอและไม่ชัดเจน และชุมชนไม่มี
ศกัยภาพท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา ส าหรับแนวทางการแก้ปัญหา คือ จดัเอกสารและ
สื่อด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาให้ชดัเจน และเพียงพอ สร้างความตระหนักและจัดอบรมให้
ความรู้แก่ครูและบุคคลากรอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึงตามเวลาท่ีเหมาะสมในด้านการจัดท า
มาตรฐานการศกึษา การจดัข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศให้เป็นระบบ การจดัท ามาตรฐาน
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การปฏิบตัิงาน การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง และจดัท าโครงการท่ีจะสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน 

ปรีชา รอดมณี (2550 : 103-104) ได้ศกึษาเก่ียวกบั การน าผลการประเมินภายนอกไปใช้
ในการพัฒนาโรงเรียนของเครือขา่ยโรงเรียนท่ี 40 ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร การ
วิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) ศึกษาการน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการ
พัฒนาโรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 40 และ 2) ศึกษาระดบักระบวนการน าผลการประเมิน
ภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 40 ส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานครใน 4 ด้านคือ การน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในเชิงแนวคิด การน าผลการ
ประเมินภายนอกไปใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน การน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในเชิง
สญัลกัษณ์ และการน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในเชิงปฏิบัติ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ ผลการวิจยัพบวา่ 

1. การน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพฒันาโรงเรียนของเครือขา่ยโรงเรียนท่ี 40 
ในแต่ละมาตรฐานดงันี ้มาตรฐานด้านผู้ เรียน พัฒนาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมพฒันาผู้เรียนให้มีคณุลกัษณะตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการศกึษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
มาตรฐานท่ี 4 และ 5 เน้นกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และก าหนดนโยบายปรับปรุง
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ด้านครู พัฒนาโดยสนับสนนุให้ครูได้รับการศึกษา อบรมเพ่ิมเติม เน้นให้
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั จัดครูเข้าสอนตามความรู้ความสามารถ 
ความถนัดและสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ด้านผู้บริหาร พัฒนาโดยจัดโครงสร้างองค์กรการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ครูใช้วิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน ใช้ศักยภาพด้าน
วิชาการท่ีเป็นจดุเดน่ของสถานศกึษามาให้บริการด้านการศกึษาแก่ชมุชน 

2. ระดับกระบวนการน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนของ
เครือขา่ยโรงเรียนท่ี 40 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดบัมากเรียงตามล าดบัดงันี ้การน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยนั การ
น าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในเชิงสญัลักษณ์ การน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในเชิง
ปฏิบตัิและการน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในเชิงแนวคิด 

นภาภร ส่งแสง (2550 : 159-161) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยด้านผู้ บริหาร
สถานศึกษาและด้านบริบทของสถานศกึษา ท่ีสง่ผลตอ่การน าผลการประเมินคณุภาพภายนอกไป
ใช้ในเชิงปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขัน้พื น้ฐาน สังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการน าผลการประเมินคุณภาพ
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ภายนอกไปใช้ในเชิงปฏิบตัิเพ่ือพัฒนาคณุภาพของสถานศึกษา และศึกษาความสมัพันธ์ระหวา่ง
ปัจจัย ด้านผู้ บ ริหารสถานศึกษา (ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  ภาวะผู้ น าตามสถานการณ์ 
ความสามารถในการตัดสินใจ ความสามารถ ในการสื่อสาร เจตคติต่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และการมีสว่นร่วมในการประเมิน) และปัจจยัด้านบริบทของสถานศกึษา (ประกอบด้วย 
การรับรู้ความสามารถของตนเองของครู และวฒันธรรมองค์กรของสถานศกึษา) กบัการน าผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอกไปใช้ในเชิงปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคณุภาพของสถานศึกษา รวมทัง้ศึกษา
น า้หนักความส าคัญของกลุ่มตัวแป รต่าง ๆ เค ร่ืองมือท่ี ใช้ในการวิจัยมี  2 ชุด  ได้แก่  1) 
แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศกึษาเก่ียวกบัปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อการ
น าผลการประเมินคณุภาพภายนอกไปใช้ในเชิงปฏิบตัิเพ่ือพฒันาคณุภาพของสถานศกึษา และ 2) 
แบบสอบถามส าหรับครูเก่ียวกบัปัจจยัด้านบริบทของสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การน าผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกไปใช้ในเชิงปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ข้อมูลท่ีได้น ามา
ด าเนินการวิเคราะห์หาค่าสถิติพืน้ฐานและวิธีวิเคราะห์สหสมัพนัธ์พหุคณู (Multiple Regression 
Analysis) โดยวิธี Blockwise selection และผู้ วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ใน
การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมลู  

ผลการวิจยัสรุปได้ ดงันี ้ 
1. สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีการน าผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในเชิงปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
คอ่นข้างสงูทัง้ในสถานศกึษาขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และรวมทกุขนาดสถานศกึษา โดย
สถานศึกษาท่ีมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในเชิงปฏิบัติมากท่ีสุด คือ 
สถานศกึษาขนาดกลาง รองลงมาคือ ขนาดใหญ่ และขนาดเลก็ ตามล าดบั  

2. ตวัแปรปัจจยัด้านผู้บริหารสถานศกึษาและด้านบริบทของสถานศกึษาสามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนและร่วมกันส่งผลต่อการน าผลการประเมินคณุภาพภายนอกไปใช้ใน เชิง
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคณุภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดบัค่อนข้างสงูทัง้ในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และรวมทุกขนาดสถานศกึษา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 และ 
.05 โดยตัวแปรปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาและด้านบริบทของสถานศึกษาสามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนและร่วมกันส่งผลต่อการน าผลการประเมินคณุภาพภายนอกไปใช้ในเชิง
ปฏิบตัิเพ่ือพัฒนาคณุภาพสถานศกึษาของสถานศกึษาขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และรวม
ทกุขนาดสถานศกึษา ได้เท่ากบัร้อยละ 62.0, 76.8, 78.2 และ 72.9 ตามล าดบั  
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3. ตวัแปรปัจจยัด้านผู้บริหารสถานศกึษาและด้านบริบทของสถานศกึษาร่วมกันอธิบาย 
ความแปรปรวนและร่วมกันส่งผลต่อการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในเชิงปฏิบัติ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 โดยเป็น
อิทธิพลทางบวกทัง้หมดทกุตวัแปร และปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การน าผลการประเมินคณุภาพภายนอก
ไปใช้ใน เชิงปฏิบตัิมากท่ีสดุ คือ ปัจจยัด้านผู้บริหารสถานศกึษา 

รุ่งรัตน์  ดวงสร้อยทอง.(2559) ได้ศึกษาเร่ืองการน านโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติกรณีศึกษา:มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม จากการน าโยบายการประกัน
คณุภาพการศกึษาไปปฏิบตัิ รวมทัง้ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การน านโยบายการ ประกนัฯไปปฏิบตัิภายใน
มหาวิทยาลยัฯ เป็นงานวิจัยเชิงคณุภาพ เก็บรวบรวมข้อมลูจากการ สมัภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ 
และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 14 คน ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Analysis) พร้อมทัง้ให้ ข้อเสนอแนะจาก
ผลการวิจยั ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาคณุภาพการจดั การศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ ได้ผล
ดงันี ้ ผลการวิจยัพบวา่  1. การน านโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษาไปปฏิบตัิในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษม ประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากมีการพัฒนากระบวนการ (Process) ในแต่ละ
ภารกิจของ มหาวิทยาลยัฯ อย่างเป็นรูปธรรม โดยผลผลิต (Output) ด้านการวิจยัมีคะแนนน้อยท่ี
สดุแตค่ะแนนมี แนวโน้มท่ีดีขึน้ สว่นด้านการผลิตบณัฑิตมีคะแนนน้อยรองลงมาและมีคะแนนขึน้
ลงในแต่ละปี การศกึษาไม่คงท่ี ต่อมาเป็นด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคมมีคะแนนขึน้ลง
ในแตล่ะปีการศึกษา ไม่คงท่ี และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมมีคะแนนมากท่ีสดุและ
คะแนนมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม ควรส่งเสริมการส ารวจแหล่งงาน หรือ
ประเภทงานท่ี เหมาะสมกับบัณฑิตของมหาวิทยาลยัฯ เพ่ือหาช่องทางสนับสนุน และผลกัดนัให้
นกัศกึษาเป็นท่ี ต้องการของแหลง่งาน หรือประเภทงานนัน้ๆได้ รวมถึงการหามาตรการ หรือวิธีจูง
ใจให้อาจารย์เกิด ความสนใจท าผลงานวิจัยให้มีคณุภาพ จนสามารถเผยแพร่ในช่องทางท่ีได้
มาตรฐานในระดบัชาติ หรือ นานาชาติ  2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาไปปฏิบตัิ ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ได้แก่ ความชดัเจนใน
วตัถปุระสงค์ของนโยบาย การ มอบหมายงาน การก าหนดมาตรฐาน ระบบวดัผลการปฏิบัติงาน 
และการให้คุณให้โทษ ส่วนสมรรถนะ องค์กร ด้านบุคคลากร เป็นปัจจัยท่ีส่งผลมากท่ีสุด  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม จึงต้องพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทัง้ ทางด้าน
การบริหาร และทางเทคนิคการปฏิบตัิงานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาอย่างเพียงพอ 

สุภาพ  โพธิสุวรรณ (2553: 121-128) ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ภายนอกสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
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สงัเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน รอบท่ีสอง ของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักเขตพืน้ท่ีการศึกษาขอนแก่น มีประเด็นท่ีศึกษา คือ 1) เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวม มาตรฐานรายข้อ 3) เพ่ือศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูผลการประเมิน 

คณุภาพแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงสถานศกึษา 4) เพ่ือศึกษาผลสรุปการรับรองคณุภาพ
ภายน อกของสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน รอบท่ี 2 เป็นรายมาตรฐานของสถานศึกษา 
5) เพ่ือศึกษาผลสรุปจุดเดน่และจดุท่ีควรพัฒนาของสถานศึกษา และ 6) เพ่ือศกึษาผลการค้นหา
นวตักรรมหรือการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็น
รายงานการประเมินคณุภาพภายนอก สถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ระดบัมธัยมศกึษา) 
รอบท่ี 2 ท่ีได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษาให้การรับรองรายงานผลการประเมินแล้ว พ.ศ.2549 – 2553 สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาขอนแก่น เขต 1-5 จ านวน 340 แห่ง สถิติท่ีใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉล่ีย สว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่ 

1. สถานศึกษาส่วนใหญ่สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 และเปิด
สอนในระดบัประถมศกึษา-มธัยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาได้รับการประเมินคณุภาพภายนอก 
ระดับ การศึกษาขัน้พืน้ฐาน รอบท่ีสอง จาก สมศ. มากท่ีสุด ในปี พ.ศ. 2549 ส่วนใหญ่เป็น
สถานศกึษาขนาดเลก็ (นกัเรียน 1 –300 คน) และมีจ านวนครูน้อยกวา่ 50 คน 

2. สถานศกึษาในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขอนแก่น มีระดบัคณุภาพมาตรฐาน
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ระดบัมธัยมศกึษา) ในภาพรวมและรายด้าน (ด้านผู้เรียน ด้านครู และด้าน
ผู้บริหาร) อยู่ในระดบัดี โดยด้านครูมีคา่เฉลี่ยสงูสดุและด้านผู้ เรียนมีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ภาพรวมราย
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดี ยกเว้นมาตรฐานท่ี 5 คา่เฉลี่ย 2.48 ส าหรับ
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ มาตรฐานท่ี 2 คา่เฉล่ีย 3.47 

3. ในภาพรวมและรายมาตรฐาน พบว่า ค่าเฉลี่ยแบบอิงสถานศึกษาสูงกว่าแบบอิง
เกณฑ์ ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ยกเว้น มาตรฐานท่ี 4 และ 9-13 ท่ีคา่เฉล่ียแบบอิงเกณฑ์สงูกว่า
แบบอิงสถานศกึษาเท่ากบั -0.25, -0.2, -0.4, -0.5, -0.11, และ -0.21 ตามล าดบั 

4. ผลการรับรองคณุภาพภายนอกของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นราย
มาตรฐานในรายมาตรฐานสถานศกึษาได้รับการรับรองมากท่ีสดุในมาตรฐานท่ี 2 และ 8 จ านวน 
339 แห่ง และไมไ่ด้รับการรับรองมากท่ีสดุในมาตรฐานท่ี 5 จ านวน 80 แห่ง 
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5. ผู้ เรียนมีจดุเดน่ คือ ผู้ เรียนไมเ่สพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดหรือสิ่งมอม
เมาหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภยั และอบุัติเหต ุรวมทัง้ปัญหาทางเพศ จดุท่ีควร
พัฒนา คื อ  ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนในกลุ่มสาระการเรียน รู้คณิ ตศาสต ร์ 
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใน
ระดบัชัน้ ม.3 และ ม.6 จุดเดน่ด้านครู คือ ครูจบปริญญาตรีขึน้ไป จดุท่ีควรพัฒนา คือ จ านวนครู
ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก .ค.ศ. ก าหนด ผู้บริหารมีจดุเดน่ คือ มีกิจกรรมท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือกบัชมุชน จดุท่ีควรพฒันา คือ การบริหารเชิงกลยทุธ์ 

6. นวตักรรมหรือการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษาคดัเลือกจากสถานศึกษาท่ีได้รับ
รองมาตรฐานตามคุณภาพท่ี สมศ . ก าหนด อยู่ในระดับดีมาก 19 แห่ง ระดับดี 11 แห่ง และ
ทัง้หมดผา่นการ รับรองทัง้ 14 มาตรฐาน 

อทุัยวรรณ  สอนเจริญ (2556) ได้ศกึษาเร่ืองการด าเนินงานการประกันคณุภาพภายใน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่ น: พหุ
กรณีศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพนีม้ีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปรากฎการณ์การด าเนินงานการ
ประกันคณุภาพภายใน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 
จังหวดัขอนแก่น โดยใช้วิธีพหุกรณีศึกษา (Multi-Cases Study) จ านวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เก็บข้อมูลจาก การศึกษาเอกสาร การสังเกต และการ
สมัภาษณ์ โดยมีผู้ ให้ข้อมลูส าคัญ ได้แก้ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ สอน ครูผู้ รับผิดชอบงานประกัน
คณุภาพการศึกษาคุณภาพภายในโรงเรียน และกรรมการสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี
พรรณนา วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามกรอบแนวคิดการวิจัย และตรวจสอบข้อมลูด้วย
เทคนิควิธีการแบบสามเส้า (Triangulation Technique) ผลการวิจัย สรุปได้ดงันี ้โรงเรียนทัง้สอง
ขนาดมีการด าเนินงานการประกันคณุภาพภายใน ตามขัน้ตอนของ  PDCA ในทุกด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่าโรงเรียนทัง้สองขนาดมี การก าหนด
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาท่ีสะท้อนอตัลกัษณ์ของแต่ละโรงเรียน โดยโรงเรียนขนาดเล็ก
ก าหนด ให้บุคคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วม และให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
เห็นชอบแตไ่มไ่ด้มีสว่นร่วม โดยตรงในการก าหนด สว่นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษก าหนดให้ตวัแทน
บุคคลากรแต่ละฝ่ายภายในโรงเรียนร่วม รับผิดชอบ และคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม
โดยตรง 2) ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ  สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กจัดท าแผนตามปีการศึกษา สว่น
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจัดท าแผนตามปีงบประมาณและแบ่งเป็นแผนระยะสัน้และแผนระยะ



  139 

ยาว โดยโรงเรียน ขนาดเล็กมีการติดตามตรวจสอบด้วยการสอบถามทางวาจา แตโ่รงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษมีการนิเทศติดตามตรวจสอบ 3) ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบว่า
โรงเรียนขนาดเลก็ได้ก าหนดให้ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคณุภาพการศกึษาคณุภาพ ภายในเป็น
ผู้รับผิดชอบรับผิดชอบ สว่นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษได้ก าหนดให้กลุม่บคุคลากรในฝ่ายแผนงาน
ร่วมกนั รับผิดชอบ 4) ด้านการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา พบวา่ 
โรงเรียนทัง้สองขนาด มีการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสูก่ารปฏิบตัิตามปฏิทินการปฏิบตัิงาน โดย
โรงเรียนขนาดเลก็มีการตรวจสอบการ ด าเนินงานตามแผนจากการสอบถามหรือนิเทศติดตามจาก
หวัหน้างาน สว่นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีการตรวจสอบ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมิน

คณุภาพภายนอกรอบสาม ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่น
จงัหวดัสกลนคร โดยใช้วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative  Research) มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศกึษา
สภาพ ปัญหา และกระบวนการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัสกลนคร 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสาม ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสกลนคร ผู้ วิจยัได้ด าเนินตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดและเลือกผู้ให้ข้อมลูหลกั 
2. การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. การก าหนดและเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 

โรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนครมีจ านวนทัง้สิน้ 6 โรงเรียน ซึ่งเข้ารับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามทุกโรงเรียน โดยผลการประเมินจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  พบว่าโรงเรียนต้องแก้ไขปรับปรุง
ภายในห้วงเวลาท่ีก าหนดทุกโรงเรียน จากผลการประเมินดงักล่าว โรงเรียนทัง้ 6 โรงเรียน มีการ
ด าเนินการ 2 ลกัษณะคือ  

1)โรงเรียนท่ีย่ืนแก้ไขปรับปรุงในห้วงเวลาท่ีก าหนด มีจ านวน 4 โรงเรียน ซึ่งได้ผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามเป็น 2 กรณี คือ 

1.1)ย่ืนประบปรุงแก้ไขแล้ว “ผา่น” มีจ านวน 3 โรงเรียน 
1.2)ย่ืนแก้ไขปรับปรุงแล้ว “ไมผ่า่น” มีจ านวน 1 โรงเรียน 

2)โรงเรียนท่ีไมย่ื่นแก้ไขปรับปรุง ซึ่งได้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามเป็น 
“ไมผ่า่น” มีจ านวน 1 โรงเรียน 

การวิจยัครัง้นีเ้ลือกศกึษาโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร จ านวน 3 
โรงเรียน ซึ่งมีลกัษณะ แตกตา่งกนั 3 ลกัษณะ ดงันี ้
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1)โรงเรียนท่ีย่ืนแก้ไขปรับปรุงแล้วได้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม เป็น 
“ผา่น” จ านวน 1 โรงเรียน 

2)โรงเรียนท่ีย่ืนแก้ไขปรับปรุงแตย่ังคงได้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
เป็น “ไมผ่า่น” จ านวน 1 โรงเรียน 

3)โรงเรียนท่ีไมย่ื่นแก้ไขปรับปรุง ซึ่งได้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม เป็น 
“ไมผ่า่น” จ านวน 1 โรงเรียน 

ผู้ให้ข้อมลูหลกั (Key Informants) ในการวิจยัครัง้นี ้ก าหนดโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ผู้ วิจัยเลือกโดยยึดหลกัว่าต้องเป็นบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของโรงเรียนและ
รับผิดชอบงานประกันและเก่ียวข้องกับงานประกันมากท่ีสุด  ในโรงเรียนทัง้ 3 ลักษณะ 
ประกอบด้วย ผู้ อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน รองผู้ อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนละ 1 คน หวัหน้าฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนละ 1 คนคน หวัหน้าฝ่ายงานบริหาร
งบประมาณ 3 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป โรงเรียนละ 1คน หวัหน้าฝ่ายบคุคลโรงเรียนละ 1 คน 
ผู้ รับผิดชอบงานแผนงาน โรงเรียนละ 1 คน และผู้ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณุภาพการศกึษา โรงเรียนละ 1 คน รวมโรงเรียนละ 8 คน รวมทัง้สิน้ 24 คน โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

1) ผู้อ านวยการสถานศกึษา/รองผู้อ านวยการสถานศกึษา 
- บริหารจัดการสถานศึกษาหรือดูแลพัฒนาสถานศึกษาในด้านการประกัน  

คณุภาพการศกึษา 
- มีประสบการณ์บริหารสถานศกึษา 3 ปีขึน้ไป 
- จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีเทียบเท่าหรือสงูกวา่ 

2) หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ/หวัหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณ/หัวหน้า
ฝ่ายบริหารทัว่ไป/หวัหน้าฝ่ายบคุคล 

- รับผิดชอบงานหวัหน้าฝ่ายงานของโรงเรียน 
- รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนของโรงเรียน 
- มีประสบการณ์ท างาน 1 ปีขึน้ไป  
- จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีเทียบเท่าหรือสงูกวา่ 

3) ผู้ รับผิดชอบงานแผนงาน/ผู้ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาคุณภาพ
การศกึษา 

- รับผิดชอบงานแผน หรืองานประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียน 
- รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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- มีประสบการณ์ท างาน 1 ปีขึน้ไป  
- จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีเทียบเท่าหรือสงูกวา่ 

 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นี ้เป็นแบบสมัภาษณ์ โดยเป็นแบบสมัภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคณุภาพการศกึษา
โดยใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนใน
สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ให้สมัภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 ศึกษาเก่ียวกับสภาพ ปัญหา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการ

ประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักัดองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร 

ตอนท่ี 3 แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโดยใช้ผลการประเมินคณุภาพภายนอก
รอบสาม ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ผู้ วิจัยได้ก าหนดวิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือ ดงันี ้
1. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการออกแบบและสร้างแบบ

สมัภาษณ์  
2. ศกึษาเกณฑ์การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จาก

ส านกัรับรองมาตรฐานการประกนัคณุภาพสถานศกึษา (สมศ.) 
3. ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ของโรงเรียนสงักัด

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร  
4. น าข้อสรุปท่ีได้จากการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา มาเป็นกรอบในการสร้างแบบ

สัมภาษณ์ กึ่ งโครงสร้าง ตามประเด็นการประกันคุณภาพภายใน 8 องค์ประกอบ ดังนี ้ 
1) การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 2) การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 5) การจดัให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 6) การจัดให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
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การศึกษาของสถานศึกษา 7) การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 8) การจดัให้มีการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ก าหนดโครงสร้างและประเด็น
การสัมภาษณ์เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารสว่นจังหวดั
สกลนคร ในประเด็นผลกระทบท่ีเกิดขึจ้ากปัญหา และแนวทางการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิในด้าน 1) 
การจดัการเรียนรู้ 2) การประเมินผลผู้ เรียน 3) ระบบประเมินและพัฒนาครู 4) ระบบการประเมิน
คณุภาพสถานศึกษา 5) ระบบการเงินเพ่ือการศกึษาเสนอท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาปรับปรุง
แก้ไข   

5. เสนอผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) ด้านภาษาท่ีใช้  น า วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของเค ร่ืองมือ ( Index of Item  
Objective Congruence : IOC) โดยการก าหนดเกณฑ์พิจารณาคือ 

-แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1  
-ไมแ่น่ใจวา่สอดคล้อง ให้คะแนน 0  
-ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1  

โดยเลือกข้อค าถามท่ีมีได้ค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ซึ่งถือว่าข้อค าถามนัน้ มี
ความเท่ียงตรงและสามารถน าไปใช้ได้ พบวา่ คา่ IOC มีคา่อยู่ระหวา่ง 0.60 ถึง 1.00 ทัง้นีผู้้ วิจยัได้
น าแบบสมัภาษณ์มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ  

6. น าแบบสัมภาษณ์  ไปสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ ให้ ข้อมูลส าคัญ  (Key 
Informants)  

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล 

1) ใช้การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (Indepth interview) เพ่ือให้ได้ข้อมลูในเชิงลึกเก่ียวกับ
สภาพ ปัญหาของโรงเรียนสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร โดยด าเนินการสมัภาษณ์ด้วย
ตนเอง ใช้เวลาในการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูคนละ 45 นาที ผู้ วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1.1) ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือออกหนังสือถึง
ผู้อ านวยการโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 3 
โรงเรียน เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการการตอบแบบสมัภาษณ์  

1.2 ) ผู้ วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ไปด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ในช่วงวันท่ี 1 
เมษายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมแบบสมัภาษณ์
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จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานงานกบัผู้อ านวยการ โรงเรียนในสงักัดองค์การบริหาร
สว่นจังหวดัสกลนคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการให้สมัภาษณ์ พร้อมนัดหมายวนัเวลาท่ีจะมา
สมัภาษณ์ โดยก าหนดระยะเวลาหลงัจากแจ้งประเดน็สมัภาษณ์แล้ว 3 วนั  

 
ตาราง 5 ก าหนดการและแผนการในการเก็บข้อมลู 

 

ก าหนดการ กิจกรรม 
1-5 เมษายน 2562 ติดตอ่ประสานงานขอความอนเุคราะห์กบัทาง

โรงเรียนในการเก็บข้อมลูเพ่ือท าการวิจยัจากกลุม่
ตวัอย่าง โดยแจ้งประเดน็สมัภาษณ์ก่อนลว่งหน้า 3 
วนัก่อนการสมัภาษณ์ 

29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 ผู้ วิจยัติดตอ่สมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่าง จากโรงเรียนท่ี 
1 จ านวน 8 คน  

13 -16 พฤษภาคม 2562 ผู้ วิจยัติดตอ่สมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่าง จากโรงเรียนท่ี 
2 จ านวน 8 คน 

21 -23 พฤษภาคม 2562 ผู้ วิจยัติดตอ่สมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่าง จากโรงเรียนท่ี 
3 จ านวน 8 คน 

 
การตรวจสอบข้อมลู การตรวจสอบเพ่ือหาความเช่ือถือได้ของข้อมลู และตรวจสอบความ

ครบถ้วนและคุณภาพของข้อมูล ด าเนินการโดย การตรวจแบบสามเส้า (Triangulation) ตาม
วิธีการตรวจสอบข้อมลูเชิงคณุภาพ (สภุางค์  จนัทวานิช. 2542 : 34) ด าเนินการ 2 วิธีการ คือ  

1) การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล คือ การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งเวลา 
แหลง่สถานท่ี และแหลง่บคุคลท่ีแตกต่างกนั ได้แก่ การสงัเกตการณ์ปฏิบัติงานของครูในช่วงเวลา
หรือสถานท่ีต่างกัน การสมัภาษณ์บุคคลกลุ่มต่าง ๆ เก่ียวกับสภาพ ปัญหา การพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาของสถานศกึษา  

2) การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมลู คือ การใช้วิธีการตา่ง ๆ เก็บ
รวบรวมข้อมลูในเร่ืองเดียวกัน ได้แก่ การศึกษาถึงแบบแผนการปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมลูโดย
การสงัเกต การสมัภาษณ์ เก่ียวกบัด าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
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4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการตามขัน้ตอนการวิเคราะห์โดยมีการตรวจสอบและตีความข้อมูล

ตลอดเวลาขณะท่ีปฏิบัติการภาคสนาม มีการจัดท าบันทึกภาคสนามไว้อย่างละเอียดและเป็น
ระบบ พร้อมทัง้ได้มีการท าดชันี (Index) ตามกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีได้ก าหนดไว้อย่างกว้างเพ่ือ
ตอบปัญหาการวิจัย ส าหรับวิธีวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ วิจัยใช้การ
วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)   
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิจัย แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสาม ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่น
จงัหวดัสกลนคร นีแ้บ่งการน าเสนอผลการวิจยัออกเป็น 2 ตอนตามวตัถปุระสงค์ การวิจยั ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษา สภาพปัญหา และกระบวนการพัฒนา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ของโรงเรียนในสงักดั องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร  

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสาม ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสกลนคร 

 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษา สภาพปัญหา และกระบวนการพัฒนา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  

 
ผลการวิจัยในส่วนนีเ้ป็นการศึกษาสภาพปัญหา และกระบวนการพัฒนา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักดั องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร จากสถานศกึษา 3 แห่ง ท่ี
ได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ.2555 ผู้ ได้รับการสมัภาษณ์จ านวน 24 คนเป็น 
ชาย 16 คน หญิง 8 คน มีผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุม่ตวับ่งชีร้ะดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตวับ่งชีท่ี้ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดงันี ้
 
ตาราง 6 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุม่ตวับ่งชีร้ะดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 

โรงเรียน ตวับ่งชี ้ ระดบัคณุภาพ 
โรงเรียนท่ี 1 

ตวับ่งชีท่ี้ 5  
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ต้องปรับปรุง 
โรงเรียนท่ี 2 ต้องปรับปรุง 
โรงเรียนท่ี 3  ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
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โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ียื่นแก้ไขปรับปรุงแล้วได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม เป็น “ผ่าน” 

โรงเรียนท่ี 1 เปิดสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 6 ในขณะท่ีรับการประเมินรภาพ
ภายนอกรอบสามมีบุคคลากรครู จ านวน 34 คน นกัเรียน จ านวน 751 คน ได้ด าเนินการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกพบสภาพ ปัญหาในการ
ด าเนินคณุภาพภายใน ดงันี ้

1.การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานและตวับ่งชีเ้พ่ือการประกันคณุภาพ
ภายใน เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคณุภาพของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 24 มาตรฐาน 106 ตวับ่งชี ้แบ่งเป็นมาตรฐาน ด้านปัจจัย 
มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านผลผลิต ซึ่งแต่ละมาตรฐานจะมีค าสัง่แต่งตัง้แบ่ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดท ากิจกรรม และเก็บเอกสารต่าง ๆ เพ่ือเตรียมรับการประเมิน ซึ่งมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้มีการ
ประกาศใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทัง้ภายในภายนอก แต่
ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ไม่ได้ความหลากหลายทางความเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
เน่ืองจากไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลากรในการวิเคราะห์จัดท ามาตรฐานการศึกษา แลผู้มี
สว่นได้สว่นเสียในการร่วมก าหนดมาตรฐานการศกึษา  

 “..โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามองค์ประกอบ
และมีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา..” 

(ผูรั้บผิดชอบงานแผนงานโรงเรียนที่ 1. 3 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
 "..ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษายังไม่ชัดเจน ครูขาดการวิเคราะห์
หลกัสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 หลกัสูตรสถานศึกษาเพ่ือมาจัดท าค าอธิายรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชา เพ่ือเป็นกรอบในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ มีการจดัการเรียน
การสอนแบบบรรยาย ใช้เทคนิคเดิม ๆ และยงัขาดความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
ส่วนมากเป็นแนวคิดจากบคุคลากรบางกลุ่ม..” 

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่ 1. 30 เมษายน 2562: การสมัภาษณ์) 
 “..เนื่องจากในการก าหนดมาตรฐานที่ผ่านมาส่วนใหญ่มาจากบคุคลากรในสถานศึกษา 
ท าใหข้าดความหลากหลายในมมุมองของผูมี้ส่วนเก่ียวของทกุภาคส่วนในการใหข้อ้เสนอแนะ..”  

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562: การสมัภาษณ์) 
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2.การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา แผนพฒันาการศึกษาสามปี แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์ และ
วิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร เป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของ
สถานศึกษา เช่น ผู้ เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บคุคลากรทางการศึกษาตลอดจน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้นสงักัด ฯลฯ แล้วยัง
ต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ด้วย สถานศกึษายงัให้ความส าคญัของการจดัท าและปฏิบตัติามแผนพฒันาการศกึษาอย่าง
มีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน สอดคล้องกับนโยบายการศกึษาของชาติ  
โรงเรียนมีการจดัท าแผนอย่างเป็นระบบ ด าเนินการตามขัน้ตอนการจดัท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ แผนพฒันาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผลท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาท าให้โรงเรียนได้รับรางวลัการประกวด
แผนพฒันาการศกึษาดีเดน่ ในระดบัดี จากกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 รางวลั 35,000 บาท และรางวลัสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ินดีเด่น (SBMLD) ในระดบัดีมาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็น
เงิน 120,000 บาท แม้จะมีการด าเนินการท่ีเป็นขัน้ตอนและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเก่ียว
ของแตย่งัขาดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทกุด้านจากผู้มีสว่นได้สว่นเสีย และตวัแทนองค์กร 

 “..การจัดท าแผนพฒันาการจัดศึกษาของโรงเรียนนี้ ได้รับความร่วมมือกับชุมชนเป็น
อย่างดี ยืนยนัไดจ้าก การเขา้ร่วมประกวดหลกัสูตร SBMLD (School Based Management for 
Local Development) และไดรั้บรางวลัทัง้ยงัมีหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มชุมชน เช่น 
การท าผ้าย้อมดินแดง โดยน าวัสดุที่มีในชุมชนอย่างดินตับม้ามาท าเป็นสีย้อมผ้า เป็นการ
ร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนในการสร้างความรู้ โดยมีวิทยากรเป็นผูมี้ความรู้จากชุมชน..” 

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนที ่1. 30 เมษายน 2562: การสมัภาษณ์) 
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 “..โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์
พฒันา แผนพฒันาการศึกษาสามปีแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบติั
การประจ าปีการศึกษาโดยการจดัท าแผน จากการ SWOT หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค โดยได้รับความร่วมมือ จากครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก่อนหน้านี้โรงเรียนไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากชุมชนผู้ปกครองย้ายนกัเรียนออก
จ านวนมากเนื่องจากไม่ไวใ้จในคณุภาพครู และโรงเรียน เนื่องจากย้ายเข้ามาในสงักัด
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและเป็นช่วงเดียวกบัการเข้ารับการประเมินภายนอก จึง
ต้องมีการออกประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพ่ือสร้างความมั่นใจ ความเช่ือมั่นในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน โดยจัดการออกพบปะประชาสมัพนัธ์กับชุมชนน าเสนอการ
ท างานของโรงเรียนทกุเดือน และประชาสมัพนัธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บา้น..”  

(ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562: การสมัภาษณ์) 
 “..แผนพฒันาที่จัดข้ึน ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการ
ที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะส่วนใหญ่มาจาก ครู หัวหน้างาน ผู้อ านวยการ 
กรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานบางท่าน..” 

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562: การสมัภาษณ์) 
3.การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ การจดัระบบบริหารและสารสนเทศนัน้เป็น

กลไกท่ีมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  เน่ืองจากการบริหารการศึกษานัน้ เป็นภารกิจท่ี
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดแบบแผน วิธีการ ขัน้ตอน หากการ
บริหารนัน้ไมด่ีจะกระทบตอ่สว่นอ่ืนของสถานศกึษา ในสว่นระบบสารสนเทศท่ีเป็นการเกบ็รวบรวม
ข้อมลู หากมีการจดัเก็บอย่างเป็นระบบและสะดวกตอ่การน าไปใช้จะเป็นสว่นสนบัสนนุการบริหาร
และตดัสินใจได้ดี พบว่า โรงเรียนมีการจัดท าระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลมุ 
ทนัสมยั พร้อมใช้ในการวางแผนการจดัการศกึษาท่ีครอบคลมุภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบคุคล และงานบริหารทัว่ไป รวมทัง้งานสนบัสนนุอ่ืน ๆ โดยเกิด
จากความร่วมมือของบุคคลากรทกุฝ่ายและสามารถให้บริการแก่ผู้ ต้องการใช้ โดยให้ผู้ รับผิดชอบ
งานแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศติดตาม
งานอย่างต่อเน่ือง แต่บุคคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลบางส่วนยังไม่เป็นระบบท่ี
สามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวก จากการท่ีข้อมลูจะอยู่กบัผู้รับผิดชอบ ไมไ่ด้อยู่ในฐานข้อมลูรวม 
บางส่วนเป็นรูปเล่มเอกสารท่ีไม่มีการส ารองข้อมูล รวมถึงการขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตท่ี
ขดัข้องบ่อย 
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 “..การจดัท าระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ถูกตอ้ง ครอบคลมุ ทนัสมยั พร้อม
ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจงานทุกฝ่าย รวมทัง้งานอ่ืน ๆ 
โดยได้รับความร่วมมือของบุคคลากร และใครต้องการใช้ ก็สามารถน าไปได้ มี
ผูรั้บผิดชอบงานโครงการ/กิจกรรม มีการรายงานผลการด าเนินงาน มีการนิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่องโดยผูรั้บผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ต้องมีการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่
ตอ้งด าเนินการอย่างนอ้ย 15 วนัท าการ และเม่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแลว้
ตอ้งรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมต่อผูบ้ริหารภายใน 7 วนั..” 

(ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562: การสมัภาษณ์) 
 “..การจดัสารสนเทศภายในโรงเรียนไม่เป็นระบบเอกสารต่างๆยงักระจัดกระจายอยู่กับ
ผูรั้บผิดชอบบา้ง อยู่ในห้องเก็บเอกสารบ้างระบบอินเตอร์น็ตมีปัญหา ท าใหก้ารจดัเก็บหรือดึง
ขอ้มูลไม่สามารถใช้งานได ้ส่งผลไปถึงระบบการเรียนการสอนในหอ้งเรียน....” 
         (ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนที่ 1. 3 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
 “..เอกสารบางรายการช ารุด สูญหาย เสนอว่าควรมีการจัดเก็บเอกสารที่
ทนัสมยัมากข้ึน เช่นการจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกในระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือ
การคน้หาและการน าออกมาใช้ที่มีความสะดวกมากข้ึน..” 

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562: การสมัภาษณ์) 
 “..การจัดเก็บเอกสารสารสนเทศยงัไม่เป็นระบบ ส่ือและเทคโนโลยียงัไม่ได้มาตรฐาน 
มกัพบปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตขดัขอ้ง ส่งผลต่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล..” 

(หวัหนา้ฝ่ายบคุคล. 2 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
4.การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียน

จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศึกษาท่ีแสดง 
โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ ทรัพยากร และผู้ รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเสนอ
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ตอ่คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานให้ความเหน็ชอบ ประกาศการใช้
แผนประจ าปี และน าแผนปฏิบตัิการประจ าปี สูก่ารปฏิบตัิตามกรอบ ระยะเวลา โครงการ กิจกรรม
ท่ี ก าหนดไว้ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติประจ าปี 
สามารถด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการได้ แต่ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษานัน้แม้จะมีการด าเนินงานตามแผนงาน แต่ไม่ครบทุกโครงการและ
กิจกรรมเน่ืองจากมีโครงการ/กิจกรรมท่ีเร่งด่วนเข้ามาแทรกท าให้ต้องเลื่อนไปท าในปีงบประมาณ
หรือปีการศกึษาถดัไป 
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 “..สามารถด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการได้ เนื่องจากได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชน ผูป้กครอง คณะครูและบคุคลากร..”  

(ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562: การสมัภาษณ์) 
 “..สามารถด าเนินโครงการตามกิจกรรมตามแผนที่วางไวไ้ด ้เพราะไดร้ับความ
ร่วมมือจากทกุฝ่ายทัง้ในส่วนของชุมชน ครู บคุคลากร และนกัเรียน..”  

 (หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่ 1. 30 เมษายน 2562: การสมัภาษณ์) 
 “..องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการจดัสรรค์งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม
และโรงเรียนสามารถขอแผนพัฒนาเพ่ิมเติมได้หลายฉบับ ท าให้บางโครงการไม่
สามารถท าไดใ้นปีงบประมาณตอ้งไดด้ าเนินการไปปีงบประมาณต่อไป..” 
          (รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562: การสมัภาษณ์) 

5.การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีการแต่งตัง้ 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาระดบัสถานศกึษา วางระบบการท างานและ
มอบหมายการติดตามตรวจสอบระดบัสถานศกึษา โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวแทนคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ครูและบุคคลากรท่ีปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ตามปฏิทินการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนเป็น
ระยะ ๆ ตลอดช่วงเวลาท่ีปฏิบัติ และจัดท ารายงานเสนอเพ่ือด าเนินการพฒันาคณุภาพ พบว่าใน
การนิเทศ ก ากบัติดตามขาดความตอ่เน่ือง การนิเทศก ากบัติดตามจากหน่วยงานต้นสงักดัท่ีไมต่รง
ตามปฏิทินปฏิบตัิงาน 

 “..มีการจัดตัง้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการตามแผนพฒันาการศึกษา
ทกุภาคเรียน ๆ ละ 2 ครั้งแต่บางครั้งไม่ติดตามตรวจสอบตรงตามเวลาเนื่องจากติดภารกิจ
อ่ืนแต่จะมีการด าเนินการภายหลงัไม่เกินในเดือนที่ก าหนดไว.้.”  

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562: การสมัภาษณ์) 
 “..การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสงักัด มีปฏิทินในการติดตาม 
แต่ไม่ได้ด าเนินการตามปฏิทินที่วางไว้ เนื่องจากมักจะมีภารกิจอ่ืนๆ เข้ามาแทรก ท าให้
มกัจะด าเนินการล่าช้า..”  

(ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนที ่1. 3 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์.) 
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“..มีการแต่งตัง้คณะท างานประกนัคณุภาพและมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

การประกนัคณุภาพทางการศึกษาจากหน่วยงานตน้สงักดัและมีการออกติดตามอยู่เป็น
ประจ าแต่บางครั้งอาจไม่ตรงตามปฏิทินที่แจ้งเนื่องจากหน่วยงานตน้สงักดัมีภาระอ่ืนที่ตอ้ง

ด าเนินการก่อน..”  
(หวัหนา้ฝ่ายงบประมาณโรงเรียนที่ 1. 3 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 

6.การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โรงเรียนมีการประชุมชีแ้จงสร้างความตระหนกัความเข้าใจในการประเมินคณุภาพ
ภายในนัน้เป็นสิ่งส าคัญ ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายของการประเมินอย่างชัดเจน จัดท า
เคร่ืองมือการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าผลการประเมินคณุภาพ
ภายในมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานของสถานศึกษา  แต่ยังพบว่ามี
บุคคลากรบางส่วนท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน และมองว่าเป็นภาระหน้าท่ีของ
ผู้ รับผิดชอบงานประกันคณุภาพการศึกษาเท่านัน้ การจัดการประเมินไม่เป็นไปตามปฏิทินการ
ปฏิบตัิงานและมีเอกสารท่ีไมเ่ป็นปัจจบุนั 

 “การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานัน้ 
มีปฏิทินงานอย่างชัดเจน และมีการแต่งตั้งมอบหมายภาระงาน ให้ครูได้รับผิดชอบครู 
บคุคลากรหลายคนยงัไม่ให้ความส าคญัในเร่ืองการประกนัคณุภาพภายในงานส่วนใหญ่จึงเป็น
หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ถึงแม้จะมีการแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน ครูบางคนก็ไม่ให้
ความร่วมมือ”  

(ผูรั้บผิดชอบงานแผนงานโรงเรียนที ่1. 2 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
 “เอกสารประกอบการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาไม่เป็นปัจจุบนั การ
ด าเนินงานมกัไม่เป็นตามปฏิทินการปฏิบติังาน เนื่องจากมีงานเร่งด่วนเขา้มาแทรก” 

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไปโรงเรียนที่ 1. 3 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
7.การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน โรงเรียน

น าผลการด าเนินงานในรอบปีทัง้หมดของโรงเรียนมาน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน ส าหรับเป็นข้อมลูในการท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปรผล ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
คณุภาพตรงตามสภาพมาตรฐานของสถานศึกษา เพ่ือจดัท ารายงานประจ าปี ได้อย่างเหมาะสม 
เข้าใจง่ายทัง้เชิงปริมาณ และคณุภาพ น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและ



  153 

รับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และรายงานประจ าปีต่ อผู้ เก่ียวข้อง 
หน่วยงานต้นสงักดั  

 
 “ไม่มีปัญหาดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 
เพราะมีการจดัท ารายงานประจ าปีส่งตามก าหนดเวลาเป็นประจ าทกุปี”  
   (ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนที่ 1. 3 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์.) 

8.การจดัให้มีการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง สถานศกึษามีการน า
ผลการประเมินท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา น ามาใช้เป็นกรอบ
ความคิดในการด าเนินงานของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โครงการ กิจกรรม มีการก ากบั ติดตาม และควบคมุการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง พบว่า โรงเรียนมีการประชุมก ากับติดตามน าผลการประเมินท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
คณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใช้เป็นกรอบความคิดในการด าเนินงานของสถานศกึษา การ
จดัท าแผนพัฒนาการจดัการศกึษา แผนปฏิบตัิการประจ าปี โครงการ กิจกรรม การก ากบั ติดตาม 
และควบคมุการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง แต่ยังไม่ครอบคลมุข้อเสนอแนะไม่มีการ
สรุปจดุเดน่ จดุด้อยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาตอ่ไป และขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองใน
การเสนอความเห็น 

 “มีการประชุม สรุปผลและวิเคราะห์ ผลการประเมินคณุภาพของสถานศึกษาจาก
หน่วยงานตน้สงักดั และจากการประเมินคณุภาพของคณะผู้ประเมินคณุภาพภายใน เพ่ือ
น ามาใช้ในการจดัท าแผนพฒันาแผนประจ าปีและโครงการกิจกรรมของสถานศึกษามีการ

น าขอ้มูลที่ไดม้าปรับปรุงแต่ไม่ไดป้รับปรุงทัง้หมด”  
(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562: การสมัภาษณ์) 

 “ขาดความร่วมมือ จากผูป้กครองบางกลุ่มในการพฒันาคณุภาพการศึกษา เพราะ
มองว่าเป็นเร่ืองที่ไม่เก่ียวข้องกบัตนเอง”  

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562: การสมัภาษณ์) 
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โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ียื่นแก้ไขปรับปรุงแต่ยังคงได้ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม เป็น “ไม่ผ่าน” 

โรงเรียนท่ี 2 เปิดสอนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ในขณะท่ีรับการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสาม มีบคุคลากรครูจ านวน 25 คน นกัเรียน จ านวน 320 คน ได้ด าเนินการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคณุภาพภายนอกพบสภาพ ปัญหาใน
การด าเนินคณุภาพภายใน ดงันี ้

1.การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานและตวับ่งชีเ้พ่ือการประกันคณุภาพ
ภายใน เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคณุภาพของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 24 มาตรฐาน 106 ตวับ่งชี ้แบ่งเป็นมาตรฐาน ด้านปัจจัย 
มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านผลผลิต ซึ่งแต่ละมาตรฐานจะมีค าสัง่แต่งตัง้แบ่ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดท ากิจกรรม และเก็บเอกสารต่าง ๆ เพ่ือเตรียมรับการประเมิน ซึ่งมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้มีการ
ประกาศใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทัง้ภายในภายนอก ไม่
พบปัญหาในด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

 “ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาก
บคุคลากรในโรงเรียนเป็นอย่างดี”  

(ผูรั้บผิดชอบงานแผนงาน โรงเรียนที ่2. 16 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
2.การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โรงเรียนมีการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาของสถานศกึษาใน
สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ประกอบด้วย แผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา แผนพฒันา
การศกึษาสามปี แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตาม
แนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศกึษาไปจัดสรร เป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัการศกึษาในสถานศกึษาสงักัดองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา เช่น ผู้ เรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคคลากรทางการศึกษา
ตลอดจน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้นสังกัด ฯลฯ แล้วยังต้องสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ด้วย 
สถานศึกษายังให้ความส าคัญของการจัดท าและปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างมี
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ประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนมีแผนพฒันาการศกึษาท่ีน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน สอดคล้องกบันโยบายการศกึษาของชาติ พบว่า 
โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาดังท่ีกล่าวข้างต้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนา
การศึกษาของชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรท่ีเก่ียวข้องจึงไม่พบปัญหาในการจัดท า
แผนพฒันาการจดัการศกึษา 

 “ในการจดัท าแผนนัน้ไดร้ับความร่วมมือจากองค์กรที่เก่ียวขอ้งเป็นอย่างดี”  
(ผูรั้บผิดชอบงานแผนงานโรงเรียนที่ 2. 16 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 

3.การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ การจดัระบบบริหารและสารสนเทศนัน้เป็น
กลไกท่ีมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  เน่ืองจากการบริหารการศึกษานัน้ เป็นภารกิจท่ี
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดแบบแผน วิธีการ ขัน้ตอน หากการ
บริหารนัน้ไมด่ีจะกระทบตอ่สว่นอ่ืนของสถานศกึษา ในสว่นระบบสารสนเทศท่ีเป็นการเกบ็รวบรวม
ข้อมลู หากมีการจดัเก็บอย่างเป็นระบบและสะดวกตอ่การน าไปใช้จะเป็นสว่นสนบัสนนุการบริหาร
และตดัสินใจได้ดี โรงเรียนมีการจกัระบบบริหารและสารสนเทศแตพ่บปัญหาการจดัสารสนเทศไม่
เป็นระบบ การจดัเอกสารไมเ่รียบร้อยเอกสารไมส่ามารถติดตามและประเมินผลได้  

 “เนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบงานชัดเจน การจัดเก็บเอกสารประกอบมาตรฐาน
การศึกษา มีเอกสารประกอบจ านวนมาก เม่ือส้ินสุดปีการศึกษาเอกสารบางรายการช ารุด 
บางรายการก็สูญหาย..”  
      (ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนที่ 2. 16 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
 “ ควรมีการจัดเก็บเอกสารที่ทนัสมยั เช่น การเก็บเอกสารในอินเตอร์เน็ตจะท าให้
การค้นหาและการน าออกมาใช้มีความสะดวกมากข้ึน การจัดเก็บเอกสารควรเป็นหมวดหมู่
มีสถานที่จดัเก็บ มกัพบปัญหากบัระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร”  

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนที ่2. 14 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
4.การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียน

จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศึกษาท่ีแสดง 
โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ ทรัพยากร และผู้ รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเสนอ
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ตอ่คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานให้ความเหน็ชอบ ประกาศการใช้
แผนประจ าปี และน าแผนปฏิบตัิการประจ าปี สูก่ารปฏิบตัิตามกรอบ ระยะเวลา โครงการ กิจกรรม
ท่ี ก าหนดไว้ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติประจ าปี 
สามารถด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการได้ พบวา่ โรงเรียนสามารถด าเนินโครงการกิจกรรมตาม
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แผนงานท่ีวางไว้ได้ เพราะได้รับความร่วมมือจากทกุฝ่าย ไมว่า่จะเป็นชมุชน ครูบุคคลากรนกัเรียน 
แต่พบปัญหามีการด าเนินงานตามแผนแต่ไม่ครบทุกโครงการ กิจกรรม เพราะโครงการ กิจกรรม
ท่ีตัง้ไว้ในแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษามีมากเกินท่ีจะท าให้เสร็จภายในปีงบประมาณ หรือปี
การศกึษานัน้ บางครัง้มีโครงการกิจกรรมอ่ืนท่ีมีความเร่งดว่นจากหน่วยงานต้นสงักดัท่ีไมไ่ด้อยู่ใน
แผนเข้ามาแทรกกิจกรรมของสถานศกึษาท่ีวางแผนไว้ 

 “โรงเรียนสามารถด าเนินโครงการกิจกรรมตามแผนงานที่วางไวไ้ด ้เพราะไดร้ับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ครูบุคคลากรนักเรียนเนื่องจากเป็น
โรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ท าให้มีการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการกิจกรรมไดง้่าย ท าใหส้ามารถจดัท าแผนพฒันาเพ่ิมเติมไดห้ลายฉบบั”  

(รองผูอ้ านวยการโรงเรียนที ่2. 13 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
 “มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ แต่การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาไม่เป็นไปตามแผน มีการประชุม อบรม สมัมนา ท าใหมี้การเล่ือนก าหนดการ
ในการจัดกิจกรรม มีโครงการ/กิจกรรมจากต้นสงักัดที่นอกเหนือจากแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี สัง่ใหด้ าเนินการเร่งด่วน ก็กระทบไปถึงการจดัการเรียนการสอนที่วางแผนไว้”  

(ผูรั้บผิดชอบงานแผนงานโรงเรียนที่ 2. 16 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
5.การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีการแต่งตัง้ 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาระดบัสถานศกึษา วางระบบการท างานและ
มอบหมายการติดตามตรวจสอบระดบัสถานศกึษา โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวแทนคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ครูและบุคคลากรท่ีปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ตามปฏิทินการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนเป็น
ระยะ ๆ ตลอดช่วงเวลาท่ีปฏิบตัิ และจดัท ารายงานเสนอเพ่ือด าเนินการพฒันาคณุภาพ และมีการ
แตง่ตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสงักดั ไม่พบปัญหา
ในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาระดบัโรงเรียน แตใ่นการ
ก ากับติดตามจากหน่วยงานต้นสงักัดไมเ่ป็นตามปฏิทินปฏิบัติงาน  และในการพิจารณาประเมิน
ควรมุง่ท่ีบริบทของผู้ เรียนตามสภาพท้องถ่ินมากกวา่มุง่ผลสมัฤทธ์ิด้านคะแนน O-net 

 “มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาระดบั
สถานศึกษา การติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานตน้สงักดัไม่ตรงตามปฏิทินปฏิบติังานที่

แจ้งไว”้  
(หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนที ่2. 14 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 

 “..ควรพิจารณาบริบทของผู้เรียนและสภาพท้องถ่ิน เช่น นกัเรียนจากครอบครัวที่
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ยากจนมีความสนใจการเรียนรู้เพ่ือการประกอบอาชีพ การเอาตัวรอดในสังคมมากกว่า 
มุ่งเนน้ผลสมัฤท์ิทางการเรียน คะแนน O-net และการเรียนต่อในระดบัที่สูงข้ึน..”  

(รองผูอ้ านวยการโรงเรียนที ่2. 13 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
6.การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา โรงเรียนมีการประชุมชีแ้จงสร้างความตระหนกัความเข้าใจในการประเมินคณุภาพ
ภายในนัน้เป็นสิ่งส าคัญ ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายของการประเมินอย่างชัดเจน จัดท า
เคร่ืองมือการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าผลการประเมินคณุภาพ
ภายในมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานของสถานศกึษา แตพ่บปัญหาการขาด
ความร่วมมือจากบคุคลากร 

 “มีการประชุมวางแผนงาน หน่วยงานตน้สงักดัใหค้ าแนะน าในการพฒันาและ
สนบัสนนุการจดักิจกรรมพฒันาด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เช่น จดัใหมี้ค่ายกิจกรรมการ

เรียนซ่อมเสริมเพ่ือพฒันาผูเ้รียน”  
  (ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนที่ 2. 16 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
 “ครูบคุคลากรหลายคนยงัไม่ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการประกนัคณุภาพภายในงาน
ส่วนใหญ่จึงเป็นหนา้ที่ของผูรั้บผิดชอบ ถึงแมจ้ะมีการแต่งตัง้ ผูรั้บผิดชอบงาน อย่างชดัเจน 

ครูบางคนก็ไม่ใหค้วามร่วมมือ”  
(หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนที ่2. 14 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 

7.การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน โรงเรียน
น าผลการด าเนินงานในรอบปีทัง้หมดของโรงเรียนมาน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน ส าหรับเป็นข้อมลูในการท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปรผล ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
คณุภาพตรงตามสภาพมาตรฐานของสถานศึกษา เพ่ือจดัท ารายงานประจ าปี ได้อย่างเหมาะสม 
เข้าใจง่ายทัง้เชิงปริมาณ และคณุภาพ น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและ
รับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และรายงานประจ าปีต่อผู้ เก่ียวข้อง 
หน่วยงานต้นสงักดัไมพ่บปัญหาด้านการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพ
ภายใน  

 “..มีการจัดท ารายงานประจ าปีเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินการของ
โรงเรียนแก่ตน้สงักดัโดยจดัท าเสร็จในหว้งเวลาที่ก าหนด..”  
  (ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนที่ 2. 16 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
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8.การจดัให้มีการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง สถานศกึษามีการน า
ผลการประเมินท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา น ามาใช้เป็นกรอบ
ความคิดในการด าเนินงานของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โครงการ กิจกรรม มีการก ากบั ติดตาม และควบคมุการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง พบว่า โรงเรียนมีการประชุม สรุปผลและวิเคราะห์ ผลการประเมินท่ีเก่ียวข้องกับการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในการจัดท าแผนพฒันาคณุภาพประจ าปี
และโครงการกิจกรรมของสถานศึกษา มีการก ากับ ติดตาม และควบคมุการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด มีการน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงแตไ่มไ่ด้ปรับปรุงทัง้หมดและไมม่ีความต่อเน่ือง
ในการน าผลการประเมินมาใช้ 

 “..ขาดความต่อเนื่อง ในการสรุปวิเคราะห์การประชุมเพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ 
ในบางครั้งก็มีการประชุมสรุปหลังจากมีการประเมิน บางครั้งก็ไม่มีการสรุปจนถึงรอบ
ประเมินใหม่..”  

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนที ่2. 14 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
โรงเรียนท่ี 3 โรงเรียนท่ีไม่ยื่ นแก้ไขปรับปรุง ซึ่ งได้ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม เป็น “ไม่ผ่าน” 
โรงเรียนท่ี 3 เปิดสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 6 มีบุคคลากรครู จ านวน 23 คน 

นกัเรียน จ านวน 474 คน ได้ด าเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน
คณุภาพภายนอกพบสภาพ ปัญหาในการด าเนินคณุภาพภายใน ดงันี ้

1.การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานและตวับ่งชีเ้พ่ือการประกันคณุภาพ
ภายใน เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคณุภาพของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 24 มาตรฐาน 106 ตวับ่งชี ้แบ่งเป็นมาตรฐาน ด้านปัจจัย 
มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านผลผลิต ซึ่งแต่ละมาตรฐานจะมีค าสัง่แต่งตัง้แบ่ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดท ากิจกรรม และเก็บเอกสารต่าง ๆ เพ่ือเตรียมรับการประเมิน ซึ่งมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้มีการ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทัง้ภายในภายนอก 
พบวา่ ในการการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาไมเ่ป็นระบบ ไมต่อ่เน่ือง การก าหนด
มาตรฐานยงัไมไ่ด้ความร่วมมือจากบคุคลากร  

 “..การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขาดความต่อเนื่อง และความ
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เป็นระบบ บคุคลากรไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นและใหค้วามร่วมมือในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา..”  

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนที ่3. 21 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
 
 

 “..การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทบัซ้อนหลกัสูตรแกนกลาง ถา้มี
หลกัสูตรแกนกลางอยู่แลว้ ไม่ควรมีหลกัสูตรสถานศึกษาอีก..”  

(หวัหนา้ฝ่ายบคุคลโรงเรียนที่ 3. 22 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
2.การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โรงเรียนมีการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาของสถานศกึษาใน
สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ประกอบด้วย แผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา แผนพฒันา
การศกึษาสามปี แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตาม
แนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศกึษาไปจัดสรร เป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัการศกึษาในสถานศกึษาสงักัดองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา เช่น ผู้ เรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคคลากรทางการศึกษา
ตลอดจน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้นสังกัด ฯลฯ แล้วยังต้องสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ด้วย 
สถานศึกษายังให้ความส าคัญของการจัดท าและปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนมีแผนพฒันาการศกึษาท่ีน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน สอดคล้องกบันโยบายการศกึษาของชาติ พบว่า 
โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาดังท่ีกล่าวข้างต้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนา
การศกึษาของชาติแต ่ขาดการจดัท าแผนอย่างเป็นระบบ จึงท าให้การจดัท าแผนพฒันาการศกึษา
ของสถานศกึษานัน้ไม่ครอบคลมุสภาพปัญหาและความต้องการของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย และขาด
ความร่วมมือในการด าเนินงานจากบคุคลากร ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง  

 “แผนพฒันาการจดัการศึกษาที่จดัท าข้ึนยงัขาดการมองปัญหารอบด้านและไม่มี
ความครอบคลมุกบัสภาพปัญหาความตอ้งการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ครอบคลมุปัจจยั

ภายในปัจจยัภายนอก”  
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(หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนที ่2. 10 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
 
 
 

 “แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ยงัไม่มีความครอบคลมุ เพราะครู
ส่วนใหญ่ไม่ไดใ้หค้วามร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันา เพราะมองว่าเป็นภาระงานเพ่ิมเติม 
ควรแต่งตัง้ผูที้่มารับผิดชอบ โดยตรง เป็นหวัหนา้ในการด าเนินงาน ที่สามารถโนม้นา้วและ
ชกัจูง ใหค้รู กรรมการสถานศึกษาและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมองว่าเป็นส่ิงที่ตอ้งร่วมมือกนั เพ่ือ

จดัท าแผนข้ึนมา”  
 (ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศึกษา โรงเรียนที่ 3. 23 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 

3.ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
นัน้เป็นกลไกท่ีมีความสอดคล้องและสมัพันธ์กัน เน่ืองจากการบริหารการศึกษานัน้เป็นภารกิจท่ี
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดแบบแผน วิธีการ ขัน้ตอน หากการ
บริหารนัน้ไมด่ีจะกระทบตอ่สว่นอ่ืนของสถานศกึษา ในสว่นระบบสารสนเทศท่ีเป็นการเกบ็รวบรวม
ข้อมลู หากมีการจดัเก็บอย่างเป็นระบบและสะดวกตอ่การน าไปใช้จะเป็นสว่นสนบัสนนุการบริหาร
และตดัสินใจได้ดี พบว่าโรงเรียนมีการจัดท าระบบสารสนเทศไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่เป็นระบบ ไม่
ครอบคลมุ สง่ผลให้ไมพ่ร้อมใช้ในการวางแผนการจดัการศกึษาท่ีครอบคลมุภารกิจด้านการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบคุคล และงานบริหารทัว่ไป รวมทัง้งานสนับสนุน
อ่ืน ๆ ขาดความร่วมมือของบคุคลากร  

 “..ขาดการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ มีความล่าช้าในการส่งโครงการ/กิจกรรม
ของผู้รับผิดชอบมีต้องมีการทวงติดตามนอกรอบ ข้อมูลมีจ านวนมากบางครั้งเกิดการ
สูญหายของเอกสาร ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ลดจ านวนเอกสาร 
และสะดวกต่อการน าไปใช้..”  

(ผูรั้บผิดชอบงานแผนงานโรงเรียนที่ 3. 23 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์)  
4.ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีแสดง 
โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ ทรัพยากร และผู้ รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเสนอ
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ตอ่คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานให้ความเหน็ชอบ ประกาศการใช้
แผนประจ าปี และน าแผนปฏิบตัิการประจ าปี สูก่ารปฏิบตัิตามกรอบ ระยะเวลา โครงการ กิจกรรม
ท่ี ก าหนดไว้ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติประจ าปี 
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สามารถด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการได้ พบว่า โรงเรียนขาดการการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศกึษา เน่ืองจากมีโครงการ/กิจกรรมเร่งดว่นจากหน่วยงานต้นสงักัดท่ีไมไ่ด้
อยู่ในแผนเข้ามาแทรกกิจกรรมของสถานศึกษาท่ีวางแผนไว้ การก ากับติดตามโครงการ กิจกรรม
ไมเ่ป็นระบบ  

 “ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ไม่สามารถท าได้
ครอบคลุมทุกกิจกรรม เนื่องจากเงื่อนไขของเวลาและกิจกรรมที่มีอยู่มาก บางคร้ังมี
กิจกรรมจากทางต้นสังกัดเข้ามาให้ด าเนินการซ่ึงอยู่นอกเหนือจากแผนงานของ
โรงเรียนที่วางไว”้  

(หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนที ่3. 21 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์)  
 “โครงการมีจ านวนมากจึงท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัไดห้มด และขาดการติดตาม

โครงการ กิจกรรมอย่างเป็นระบบ จึงท าใหไ้ม่บรรลผุลในการด าเนินงานตามแผน” 
(หวัหนา้ฝ่ายบคุคลโรงเรียนที่ 3. 22 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 

5.ด้านการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา โรงเรียนมีการแตง่ตัง้ 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาระดบัสถานศกึษา วางระบบการท างานและ
มอบหมายการติดตามตรวจสอบระดบัสถานศกึษา โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวแทนคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ครูและบุคคลากรท่ีปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ตามปฏิทินการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนเป็น
ระยะ ๆ ตลอดช่วงเวลาท่ีปฏิบตัิ และจัดท ารายงานเสนอเพ่ือด าเนินการพฒันาคณุภาพ และการ
แตง่ตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสงักดั ไม่พบปัญหา
ในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาระดบัโรงเรียน แตใ่นการ
ก ากบัติดตามจากหน่วยงานต้นสงักดัไมเ่ป็นตามปฏิทินปฏิบตัิงาน  

 “มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบจาก
หน่วยงานตน้สงักดัและในระดบัโรงเรียนแต่ยงัขาดความต่อเนื่อง”  

(หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนที ่3. 21 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสงักัดส่วนใหญ่ไม่
ตรงตามปฏิทิน ท าใหเ้กิดความล่าช้า  

(ผูรั้บผิดชอบงานแผนงานโรงเรียนที่ 3. 23 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
6.ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา โรงเรียนมีการประชุมชีแ้จงสร้างความตระหนกัความเข้าใจในการประเมินคณุภาพ
ภายในนัน้เป็นสิ่งส าคัญ ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายของการประเมินอย่างชัดเจน จัดท า
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เคร่ืองมือการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าผลการประเมินคณุภาพ
ภายในมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานของสถานศึกษา พบว่า ขาดความ
ร่วมมือจากบคุคลากรท่ีมองวา่การประเมินคณุภาพภายในเป็นการเพ่ิมภาระงาน  

 
 “..โรงเรียนมีการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายใน มีการ
ก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมิน เคร่ืองมือประเมินตามมาตรฐานการศึกษา มีการน า
ผลการประเมิ นทั้ งของโรงเรียน  และของหน่ วยงานต้ นสั งกั ด มาวิ เคราะห์  
เพ่ือแก้ไขปัญหาในแต่ละปีการศึกษา แต่ครูหลายคนมองว่า เป็นการสร้างภาระทางเอกสาร
เพ่ิม..”  
           (ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนที่ 23. 10 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
 “..นอกจากมีการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน ยังมีการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์วางแผนเพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินงานของสถานศึกษา ซ่ึงมีเอกสารมากเป็นภาระในการท าเอกสาร..”  

(หวัหนา้ฝ่ายบคุคล. 22 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
7.ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

โรงเรียนน าผลการด าเนินงานในรอบปีทัง้หมดของโรงเรียนมาน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศกึษา หน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน ส าหรับเป็นข้อมลูในการท า
แผนพัฒนาสถานศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปรผล ให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีคณุภาพตรงตามสภาพมาตรฐานของสถานศึกษา เพ่ือจดัท ารายงานประจ าปี ได้
อย่างเหมาะสม เข้าใจง่ายทัง้เชิงปริมาณ และคุณภาพ น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบและรับรองผลการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา และรายงานประจ าปีต่อ
ผู้ เก่ียวข้อง หน่วยงานต้นสงักดั พบวา่ โรงเรียนมีการจดัจดัท ารายงานประจ าปีตามก าหนด แตพ่บ
ปัญหาเก่ียวเน่ืองจากการจดัการระบบบริหารและสารสนเทศ คือหาเอกสารรายงานโครงการไมพ่บ 
และบางกิจกรรมจะไมไ่ด้ท าเน่ืองจากเง่ือนไขของเวลา  

 “บางคร้ังในการรายงานโครงการที่เป็นส่วนหน่ึง ของ sar มีเอกสารจ านวน
มากหาเอกสารไม่เจอมีบางรายการช ารุด ตอ้งจดัท าข้ึนใหม่”  

(ผูรั้บผิดชอบงานแผนงาน โรงเรียนที ่3. 23 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
8.ด้านการจดัให้มีการพัฒนาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง สถานศกึษามีการ

น าผลการประเมินท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา น ามาใช้เป็นกรอบ
ความคิดในการด าเนินงานของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
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ประจ าปี โครงการ กิจกรรม มีการก ากบั ติดตาม และควบคมุการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง พบว่า โรงเรียนมีการประชุมก ากับติดตามน าผลการประเมินท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
คณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใช้เป็นกรอบความคิดในการด าเนินงานของสถานศกึษา การ
จดัท าแผนพัฒนาการจดัการศกึษา แผนปฏิบตัิการประจ าปี โครงการ กิจกรรม การก ากับ ติดตาม 
และควบคมุการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานพัฒนาคณุภาพการศึกษา ยังขาดความต่อเน่ืองและความเป็นระบบในการน า
ข้อเสนอแนะมาใช้ในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

 “ในการสรุปวิเคราะห์หรือการประชุมเพ่ือหาความคิดเหน็ร่วมกนัในการน า
ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการประเมินต่างๆมาใช ้ขาดความตอ่เนื่องและไม่เป็นระบบควร

ท าอย่างจริงจงั”  
       (ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนที่ 3. 23 พฤษภาคม 2562: การสมัภาษณ์) 
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ตาราง 7 สรุปสภาพ ปัญหา การด าเนินประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนในสงักดั องค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร  ท่ี ไมผ่า่นการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสาม 
 

การด าเนินการประกนั
คณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

1.การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

โรงเรียน สภาพ ปัญหา 
โรงเรียนท่ี 1 มีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาตาม

มาตรฐานการศกึษาของกรมสง่เสริม
การปกครองท้องถ่ิน จ านวน 24 
มาตรฐาน 106 ตวับ่งชี ้

- ขาดความร่วมมือในการก าหนด
มาตรฐานการศกึษาจากผู้มีสว่น
เก่ียวข้อง 

โรงเรียนท่ี 2 มีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาตาม
มาตรฐานการศกึษาของกรมสง่เสริม
การปกครองท้องถ่ิน จ านวน 24 
มาตรฐาน 106 ตวับ่งชี ้

-ไมพ่บปัญหาในการก าหนดมาตรฐาน
การศกึษา 

โรงเรียนท่ี 3 มีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาตาม
มาตรฐานการศกึษาของกรมสง่เสริม
การปกครองท้องถ่ิน จ านวน 24 
มาตรฐาน 106 ตวับ่งชี ้

- ขาดความร่วมมือในการก าหนด
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา
จากผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ทุกโรงเรียนมีการก าหนด

มาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 24 
มาตรฐาน 106 ตวับ่งชี ้แตบ่างโรงเรียนขาดความร่วมมือจากครู บุคคลากร และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ในการก าหนดมาตรฐานการศกึษา  
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

การด าเนินการประกนั
คณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

2.การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุง่คณุภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

โรงเรียน สภาพ ปัญหา 
โรงเรียนท่ี 1 มีการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาของ

สถานศกึษา ตามระเบียบ กฎเกณฑ์
ของโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง
สว่นท้องถ่ิน 

-ขาดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจาก
ผู้มีสว่นได้สว่นเสียท่ี  

โรงเรียนท่ี 2 มีการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาของ
สถานศกึษา ตามระเบียบ กฎเกณฑ์
ของโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง
สว่นท้องถ่ิน 

-ไมพ่บปัญหาในการจดัท า
แผนพฒันาการศกึษาของสถานศกึษา 

โรงเรียนท่ี 3 มีการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาของ
สถานศกึษา ตามระเบียบ กฎเกณฑ์
ของโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง
สว่นท้องถ่ิน 

-ขาดการจดัท าแผนอย่างเป็นระบบ 
ไมค่รอบคลมุสภาพปัญหา และความ
ต้องการของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
-ขาดความร่วมมือในการด าเนินงาน
จากบคุคลากรในโรงเรียน ผู้มีสว่นได้
สว่นเสีย 

 
การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศกึษา พบว่า ทุกโรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามระเบียบ กฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บาง
โรงเรียน ขาดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากผู้มีสว่นได้สว่นเสียท่ี จึงไมค่รอบคลมุสภาพปัญหา 
ขาดการจดัท าแผนอย่างเป็นระบบ และความต้องการของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย บางโรงเรียนไมไ่ด้รับ
ความร่วมมือในการด าเนินงานจากบคุคลากรในโรงเรียน  

 
 



  166 

ตาราง 7 (ตอ่) 
 

การด าเนินการประกนั
คณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

โรงเรียน สภาพ ปัญหา 
โรงเรียนท่ี 1 มีการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ -การจดัเก็บข้อมลูบางสว่นยงัไม่

สามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวก เป็น
รูปเลม่เอกสารท่ีไมม่ีการส ารองข้อมลู 
-ข้อมลูจะอยู่กบัผู้รับผิดชอบ ไมไ่ด้อยู่
ในฐานข้อมลูรวม  
-ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีขดัข้องบ่อย ท า
ให้การจดัเก็บหรือดงึข้อมลูไม่
สามารถใช้งานได้ และยงัมีผลตอ่การ
เรียนการสอนในห้อง 

โรงเรียนท่ี 2 มีการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ -การจดัสารสนเทศไมเ่ป็นระบบ 
-ไมส่ามารถติดตามเอกสาร และ
ประเมินผลได้ 

โรงเรียนท่ี 3 มีการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ -การจดัท าระบบสารสนเทศไมเ่ป็น
หมวดหมู ่ไมค่รอบคลมุ 
-ขาดความร่วมมือของบคุคลากร 

 
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบว่า ทุกโรงเรียนมีการจัดระบบบริหารและ

สารสนเทศ แตย่งัไมเ่ป็นระบบ ไมเ่ป็นหมวดหมู ่ไมส่ามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวก ไมไ่ด้รับความ
ร่วมมือในการจดัระบบบริหารและสารสนเทศจากบุคคลากร ข้อมลูไม่ได้อยู่ในฐานข้อมลูรวม ไม่
สามารถติดตามเอกสาร และประเมินผลได้ ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีขดัข้องบ่อย ท าให้การจดัเก็บหรือ
ดงึข้อมลูไมส่ามารถใช้งานได้ และยงัมีผลตอ่การเรียนการสอนในห้อง 
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ตาราง 7 ตอ่ 
 
การด าเนินการประกัน
คณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

4.การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

โรงเรียน สภาพ ปัญหา 
โรงเรียนที่ 1 มีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีที่

สอดคล้องกบัแผนพฒันาการจดัการศกึษา
ของสถานศึกษาที่แสดง โครงการ กิจกรรม 
วิธีการ งบประมาณ ทรัพยากร และ
ผู้ รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเสนอ
แผนปฏิบติัการประจ าปี ต่อคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานให้ความเห็นชอบ
และประกาศใช้แผนพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 

-การด าเนินงานตามแผนพฒันาการศกึษา
ของสถานศึกษาไม่ครบทกุโครงการ มี
โครงการมากเกินที่จะท าให้เสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 

โรงเรียนที่ 2 มีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีที่
สอดคล้องกบัแผนพฒันาการจดัการศกึษา
ของสถานศึกษาที่แสดง โครงการ กิจกรรม 
วิธีการ งบประมาณ ทรัพยากร และ
ผู้ รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเสนอ
แผนปฏิบติัการประจ าปี ต่อคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานให้ความเห็นชอบ
และประกาศใช้แผนพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 

-การด าเนินงานตามแผนพฒันาการศกึษา
ของสถานศึกษาไม่ครบทกุโครงการและ
กิจกรรม มีโครงการ/กิจกรรมมากเกินที่จะท า
ให้เสร็จภายในปีงบประมาณ  
-มีโครงการ/กิจกรรมอื่น จากหน่วยงานต้น
สงักัดมาแทรกกิจกรรมของสถานศกึษาที่
วางแผนไว้ 

โรงเรียนที่ 3 มีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีที่
สอดคล้องกบัแผนพฒันาการจดัการศกึษา
ของสถานศึกษาที่แสดง โครงการ กิจกรรม 
วิธีการ งบประมาณ ทรัพยากร และเสนอ
แผนปฏิบติัการประจ าปี ต่อคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานให้ความเห็นชอบ
และประกาศใช้แผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษา 

-การด าเนินงานตามแผนพฒันาการศกึษา
ของสถานศึกษาไม่ครบทกุโครงการและ
กิจกรรม มีโครงการ/กิจกรรมมากเกินที่จะท า
ให้เสร็จภายในปีงบประมาณ 
-มีโครงการ/กิจกรรมอื่นที่จากหน่วยงานต้น
สงักัดมาแทรกกิจกรรมของสถานศกึษาที่
วางแผนไว้ 
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การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีแสดง 
โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ ทรัพยากร และผู้ รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเสนอ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานให้ความเห็นชอบ  แต่การ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษาไมค่รบทุกโครงการ มีโครงการมากเกินท่ีจะ
ท าให้เสร็จภายในปีงบประมาณ มีโครงการ/กิจกรรมอ่ืน จากหน่วยงานต้นสงักัดมาแทรกกิจกรรม
ของสถานศกึษาท่ีวางแผนไว้ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

การด าเนินการประกนั
คณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

5.ด้านการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 

โรงเรียน สภาพ ปัญหา 
โรงเรียนท่ี 1 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบคณุภาพการศกึษาระดบั
สถานศกึษา และหน่วยงานต้นสงักดั 

-การนิเทศติดตามขาดความตอ่เน่ือง 
-การนิเทศก ากบัตดิตามจาก
หน่วยงานต้นสงักดัท่ีไมต่รงตาม
ปฏิทินปฏิบตัิงาน 

โรงเรียนท่ี 2 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพการศกึษาระดบั
สถานศกึษา และหน่วยงานต้นสงักดั 
 
 

-ไมพ่บปัญหาในการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คณุภาพการศกึษาระดบัโรงเรียน  
-การก ากบัติดตามจากหน่วยงานต้น
สงักดัไมเ่ป็นตามปฏิทินปฏิบตัิงาน 

โรงเรียนท่ี 3 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพการศกึษาระดบั
สถานศกึษา และหน่วยงานต้นสงักดั 
 
 

-ไมพ่บปัญหาในการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คณุภาพการศกึษาระดบัโรงเรียน  
-การก ากบัติดตามจากหน่วยงานต้น
สงักดัไมเ่ป็นตามปฏิทินปฏิบตัิงาน 

 
ด้านการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา พบวา่ ทกุโรงเรียนมีการแตง่ตัง้

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาระดบัสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสงักดั แต่
การนิเทศตามขาดความต่อเน่ือง ไม่ตรงตามปฏิทินปฏิบัติงาน การนิเทศก ากับติดตามจาก
หน่วยงานต้นสงักดัท่ีไมต่รงตามปฏิทินปฏิบตัิงาน 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 
การด าเนินการประกัน
คณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

6.ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

โรงเรียน สภาพ ปัญหา 
โรงเรียนที่ 1 มีการประชมุชีแ้จงสร้างความตระหนกัความ

เข้าใจในการประเมินคณุภาพภายใน 
ก าหนดวัตถปุระสงค์ เป้าหมายของการ
ประเมินอย่างชัดเจน จดัท าเคร่ืองมือการ
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา และน าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข ปรับปรุง
การด าเนินงานของสถานศกึษา 

-บคุคลากรบางสว่นที่ไม่ให้ความร่วมมือใน
การด าเนินงาน และมองว่าเป็นภาระหน้าที่
ของผู้ รับผิดชอบงานประกนัคณุภาพ
การศกึษา 
-เอกสารไม่เป็นปัจจบุนั 

โรงเรียนที่ 2 มีการประชมุชีแ้จงสร้างความตระหนกัความ
เข้าใจในการประเมินคณุภาพภายใน น าผล
การประเมินคณุภาพภายในมาวิเคราะห์ 
ปรับปรุงการด าเนินงานของสถานศกึษา 

-บคุคลากรขาดความเข้าใจในการประเมิน
คณุภาพภายใน 
-ขาดความความร่วมมือจากบุคคลากรใน
การประเมินคณุภาพภายใน 

โรงเรียนที่ 3 มีการจดัการประชมุชีแ้จงสร้างความ
ตระหนักความเข้าใจในการประเมินคณุภาพ
ภายใน และน าผลการประเมินคณุภาพ
ภายในมาวิเคราะห์ ปรับปรุงการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

-บคุคลากรขาดความเข้าใจในการประเมิน
คณุภาพภายใน 
-ขาดความความร่วมมือจากบุคคลากรใน
การประเมินคณุภาพภายใน 

 
ด้านการจัดให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

พบวา่ มีการประชุมชีแ้จงสร้างความตระหนกัความเข้าใจในการประเมินคณุภาพภายใน ก าหนด
วตัถุประสงค์ เป้าหมายของการประเมินอย่างชัดเจน จัดท าเคร่ืองมือการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข 
ปรับปรุงการด าเนินงานของสถานศึกษา แต่บุคคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน ไม่มี
ความเข้าใจในการประเมินคณุภาพภายใน เอกสารไมเ่ป็นปัจจบุนั 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 
การด าเนินการประกัน
คณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

7.ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

โรงเรียน สภาพ ปัญหา 
โรงเรียนที่ 1 มีการน าผลการด าเนินงานในรอบปีทัง้หมด

ของโรงเรียนมาน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศกึษาให้ความเห็นชอบและรับรองผล
การประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
รายงานต่อหน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานที่
เก่ียวข้องและสาธารณชน 

ไมพ่บปัญหาด้านการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่ 

โรงเรียนที่ 2 มีการน าผลการด าเนินงานในรอบปีทัง้หมด
ของโรงเรียนมาน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศกึษาให้ความเห็นชอบและรับรองผล
การประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
รายงานต่อหน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานที่
เก่ียวข้องและสาธารณชน 

ไม่พบปัญหาด้านการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่ 

โรงเรียนที่ 3 มีการน าผลการด าเนินงานในรอบปีทัง้หมด
ของโรงเรียนมาน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศกึษาให้ความเห็นชอบและรับรองผล
การประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
รายงานต่อหน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานที่
เก่ียวข้องและสาธารณชน 

-ไม่พบปัญหาด้านการจดัท ารายงาน
ประจ าปี แต่พบปัญหาเก่ียวเนื่องจากการ
จดัระบบบริหารและสารสนเทศ ข้อมูล
โครงการ กิจกรรมสญูหาย  

 
ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  พบว่า 

โรงเรียน มีการน าผลการด าเนินงานในรอบปีทัง้หมดของโรงเรียนมาน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบและรับรองผลการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา รายงาน
ตอ่หน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน แตบ่างโรงเรียนปัญหาเก่ียวเน่ืองจาก
การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ข้อมลูโครงการ กิจกรรมสญูหาย  
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

การด าเนินการประกนั
คณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

8.ด้านการจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 

โรงเรียน ข้อค้นพบ สภาพ ปัญหา 
โรงเรียนท่ี 1 มีการน าผลการประเมินท่ีเก่ียวข้องกบั

การพฒันาคณุภาพการศกึษาของ
สถานศกึษา มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานพฒันา
คณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 

-การน าผลการประเมิน ไปปรับปรุง
การด าเนินงานพฒันาคณุภาพ
การศกึษาไมค่รอบคลมุข้อเสนอแนะ 
 

โรงเรียนท่ี 2 มีการน าผลการประเมินท่ีเก่ียวข้องกบั
การพฒันาคณุภาพการศกึษาของ
สถานศกึษา มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานพฒันา
คณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 

-การน าผลการประเมิน ไปปรับปรุง
การด าเนินงานพฒันาคณุภาพ
การศกึษาไมค่รอบคลมุข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนท่ี 3 มีการน าผลการประเมินท่ีเก่ียวข้องกบั
การพฒันาคณุภาพการศกึษาของ
สถานศกึษา มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานพฒันา
คณุภาพการศกึษา 

-การน าผลการประเมิน ไปปรับปรุง
การด าเนินงานพฒันาคณุภาพ
การศกึษาไมค่รอบคลมุข้อเสนอแนะ 
-ขาดความตอ่เน่ืองและการวางแผนใน
การด าเนินงาน 

 
ด้านการจดัให้มีการพัฒนาคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ือง พบว่าโรงเรียนมีการน าผล

การประเมินท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานพฒันาคณุภาพการศกึษา สว่นใหญ่ด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง แต่
การน าผลการประเมิน ไปปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ครอบคลุม
ข้อเสนอแนะ  
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ผลกระทบจากสภาพ ปัญหา ตอ่กระบวนการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่หาก
โรงเรียนไมม่ีการจดัท าประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบตามกระบวนการประกัน
คณุภาพภายในทัง้ 8 องค์ประกอบ ไม่มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ไม่ก าหนดทิศทางและแนว
ทางการพัฒนาท่ีชัดเจน ก็จะท าให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพไร้ทิศทางในการพัฒนา และ
ส่งผลถึงการก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษา โครงการกิจกรรมท่ีโรงเรียนด าเนินการต้อง
สอดคล้องและบรรจไุว้ในแผนพฒันาการจดัการศกึษาซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจาก บุคคลากร
ในสถานศกึษา นกัเรียน ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียงข้องผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทกุภาค
สว่น เพ่ือให้สอดคล้องกบับริบทของโรงเรียน ชมุชน ท้องถ่ิน น าไปสูก่ารปฏิบตัิท่ีมีประสิทธิภาพรวม
ไปถึงระบบบริหารและสารสนเทศมีผลตอ่การการวางแผนการจดัการศึกษา โครงการ/กิจกรรรม ท่ี
ไม่เป็นไปตามแผนงานของสถานศกึษาสง่ผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ส่งผล
ตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษา  

 
ตอนท่ี 2 ผลการศกึษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  

ในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาผู้ วิจัยได้ศึกษาตามองค์ประกอบการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาโดยประยุกต์ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) ใน 5 องค์ประกอบ คือ 1) การจัดการเรียนรู้ 2) ระบบการประเมินผลผู้ เรียน 3) ระบบ
ประเมินและพฒันาครู 4) ระบบการประเมินคณุภาพสถานศกึษา 5) ระบบการเงินเพ่ือการศกึษา 

1. การจดัการเรียนรู้  
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนต้องจัดท าแผนการจัดการศึกษาให้ตรงตามมาตรฐาน

การเรียนรู้หลกัสตูรแกนกลาง และหลกัสตูรสถานศึกษา ใช้สื่อนวตักรรมท่ีเหมาะสม จัดท าแผน
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม สอนเพ่ิมเติม เตรียมความพร้อมในการทดสอบระดบัชาติ มีระบบติดตาม
และประเมินผลการจดัการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจดัการเรียนการสอนในแตล่ะกลุม่สาระ 
ให้ตรงตามมาตรฐานตัวชีว้ัดตามหลักสตูรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน จัดการสอนเสริมและค่ายกิจกรรมให้กับนักเรียนตามสภาพจริงและตามความ
ต้องการของนกัเรียน  

 “โรงเรียนควรวางแผนจดักิจกรรมสอนเพ่ิมเติมความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การทดสอบระดับชาติ  สร้างความตระหนักแก่ผู้เรียนให้เห็นความส าคัญของการ
ทดสอบระดบัชาติ จัดการสอนซ่อมเสริมให้กบันกัเรียนตามความตอ้งการ โดยครูและ
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นกัเรียนดว้ยกัน เช่น กิจกรรมรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง จดัค่ายการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ ค่าย
พฒันาผูเ้รียน(ค่ายทศปัญญา) กิจกรรมสอนซ่อมเสริมและติวเขม้ O-Net” 

(ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562:สมัภาษณ์) 
 “มีการวิเคราะห์ร่วมกันในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาโดยต้องสอดคล้อง
กับหลกัสูตรสถานศึกษา และหลกัสูตรแกนกลาง ทัง้ครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
และชุมชน จัดการเรียนการสอนให้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามตวัช้ีวดัในแต่ละ
กลุ่มสาระ มีการผลิตส่ือนวตักรรมที่ทนัสมยัเพ่ือสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน มีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง”  

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562:สมัภาษณ์) 
“ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 

ตรงตามตัวช้ีวดัหลักสูตรแกนกลาง จัดการเรียนการสอนให้ตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามตวัช้ีวดั จดัสอนซ่อมเสริมและจดัค่ายการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ” 

(รองผู้อ านวยการสถานศกึษา โรงเรียนท่ี 2. 13 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
 “โรงเรียนควรวางแผนจดักิจกรรมสอนเพ่ิมเติมความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การทดสอบระดบัชาติเป็นการทบทวนความรู้ใหก้บันกัเรียนอีกทางหน่ึง”  

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนที ่2. 14 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์ 
 “ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 
ตรงตามตัวช้ีวดัหลักสูตรแกนกลาง จัดการเรียนการสอนให้ตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามตวัช้ีวดั จดัสอนซ่อมเสริมและจดัค่ายการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ” 

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนที่ 2. 13 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
 “จัดโครงการ/กิจกรรมให้ครูศึกษาดูงานอบรมหลกัสูตรการสอนคิดวิเคราะห์ 
จากโรงเรียนต้นแบบ จัดโครงการติวเข้มก่อนสอบในการสอบส าคัญเช่น o-net 
ปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนดว้ยวิธีการที่หลากหลายทนัสมยัตรงตามหลกัสูตร 
ตรงตามตวัช้ีวดัในกระบวนการเรียนรู้” 

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนที ่3. 21 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
2. ระบบการประเมินผลผู้เรียน 

แนวทางการพฒันาโรงเรียนต้องจดัให้มีการประเมินผลท่ีหลากหลาย มีคณุภาพ ตรง
ตามมารตฐานตัวชีว้ัด มีการประเมินผู้ เรียนรายบุคคลพร้อมทัง้แก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง  โดย
โรงเรียนต้องจัดให้มีการประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู้ เรียน มีคุณภาพ ตรงตาม 
มารตฐานตวัชีว้ดั มีการประเมินผู้ เรียนรายบุคคลพร้อมทัง้แก้ไขปัญหาของผู้ เรียนอย่างต่อเน่ือง 
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โดยมีการประเมินผลผู้เรียนด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างตอ่เน่ือง ตรงตามมาตรฐานตวัชีว้ดัตาม
หลักสตูรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินผู้ เรียนรายบุคคล เพ่ือแก้ไขปัญหา 
พฒันาและสง่เสริมผู้เรียนตามศกัยภาพ  

 “ประเมินผลการเรียนรู้ตามตวัช้ีวดัประเมินผลเม่ือจบแต่ละหน่วยอย่างต่อเนื่อง
ประเมินผลตามสภาพจริงของนกัเรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้วิธีการวดั
และประเมินที่มีความหลากหลายประเมินทัง้แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์” 

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562:สมัภาษณ์) 
 “เม่ือส้ินเทอมมีการประเมินระดับผลการเรียนตามรายวิชา ตามกลุ่มสาระ 
สรุปจ านวนนักเรียนที่ติด 0, ร, มส ให้เด็กที่มีปัญหาเข้าค่ายละลายพฤติกรรมและ
พัฒนาผลการเรียน โดยมีครูผู้สอนประจ ารายวิชา และครูประจ าชั้นก ากับติดตาม  
มีก าหนดระยะเวลาการด าเนินการภายในภาคการศึกษานัน้” 

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนที่ 1. 30 เมษายน 2562:สมัภาษณ์) 
 “ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียน  
ตรงตามตัวช้ีวดัหลักสูตรแกนกลาง จัดการเรียนการสอนให้ตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตามตวัช้ีวดั จัดสอนซ่อมเสริมและจัดค่ายการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ ตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน..” 

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนที่ 2. 13 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
 “ท าการประเมินผูเ้รียนรายบคุคลเพ่ือใหท้ราบจุดอ่อนจุดแข็งของผูเ้รียนเป็น

รายบคุคลน าขอ้มูลไปวางแผนแก้ไขปัญหาของผูเ้รียนเป็นรายบคุคลอย่างเหมาะสม
ตามศกัยภาพ เช่น ถา้พบว่าเด็กมีปัญหาดา้นกานอ่านจะไดเ้ขา้ชุมนมุอ่านออกเขียนได ้
ฝึกพฒันาทกัษะโดยมีรุ่นพ่ีดูแลและมีครูภาษาไทยรบัผิดชอบในการก ากบัติดตามผล

พฒันาการของนกัเรียน” 
            (ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศึกษา โรงเรียนที่ 1. 30 เมษายน 2562:สมัภาษณ์) 
 “..สร้างเคร่ืองมือแบบทดสอบที่ใช้วดัประเมินผลใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐาน  
มีการนิเทศติดตามที่สม ่าเสมอและต่อเนื่อง มีการจดัระบบการประเมินผลที่มีคณุภาพ
และมาตรฐาน ประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริง..” 

(ผูรั้บผิดชอบงานแผนงาน โรงเรียนที่ 1. 3 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
 “..จัดกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนและครู ให้นกัเรียนมีความ
กลา้แสดงออกกลา้เสนอความคิดเห็น และคิดวิเคราะห์ได้..” 

(หวัหนา้ฝ่ายบคุคลโรงเรียนที่ 3. 22 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
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3. ระบบประเมินและพฒันาครู 
แนวทางการพฒันาโรงเรียนต้องมีการพฒันาศกัยภาพครูด้านการเรียนการสอน ตาม

สาระการเรียนรู้ มีการประเมินคณุภาพครูด้วยวิธีท่ีหลากหลาย มีการจัดท าวิจัยในชัน้เรียนเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน โดย มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของครู โดย
ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และนักเรียน ครูมีการจัดท าวิจัยในชัน้เรียนเพ่ื อพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิของนักเรียนเทอมละ 1 ครัง้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเอง โดยการจัด
อบรมจากหน่วยงานต้นสงักัด การอบรมในระดับโรงเรียน หรือเข้าร่วมกิจกรรมในหน่วยงานอ่ืน
เก่ียวข้องกับการจดัการเรียนรู้เพ่ือจะได้เทคนิค และวิธีการสอน มีศกัยภาพในการจดัการเรียนการ
สอน ตามสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสตูรแกนกลาง และหลกัสตูรสถานศึกษาโดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั โรงเรียนมีการบรรจโุครงการสง่เสริมพฒันาศกัยภาพครู เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
การท าวิจยัในชัน้เรียน โครงการศกึษาดงูานโรงเรียนสง่เสริมการคิดจงัหวดัเชียงราย 

 “..สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสู่การเป็นมือ
อาชีพ ตามสาระการเรียนรู้ จดัเรียนการสอนดว้ยรูปแบบที่หลากหลาย อบรมคณุธรรม
จริยธรรมครูและบคุคลากรในโรงเรียนเพ่ือใหเ้ป็นตน้แบบที่ดีกบันกัเรียน..”  

(ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562:สมัภาษณ์) 
 “..มีการสร้างเคร่ืองมือประเมินคณุภาพครู มีการนิเทศก ากบัติดตามอย่างนอ้ย
ภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง โดยหัวหน้ากลุ่มสาระ ประเมินการสอนครูโดยดูผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน สมัภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรมรูปแบบการสอนของครู 
ใหน้กัเรียนร่วมประเมินครูในทา้ยภาคเรียน..” 

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562:สมัภาษณ์) 
 “..จัดกิจกรรมพัฒนาครูด้านทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน 
สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิต เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ นอกจากสนับสนุนให้อบรมเชิงปฏิบติัการในหลกัสูตรที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หน่วยงานตน้สงักัดแลว้ควรสนบัสนนุใหเ้ขา้ร่วมอบรมเชิง
ปฏิบติัการกบัหน่วยงานภายนอกดว้ย..” 

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนที่ 1.สมัภาษณ์. 30 เมษายน 2562) 
 “สนบัสนุนและส่งเสริมใหค้รูท าวิจยัในชั้นเรียนเทอมละ 1 คร้ัง เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ของนกัเรียน สนบัสนนุใหค้รูน านกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัวิชาการทัง้ในและนอกหน่วยงาน” 

(ผูรั้บผิดชอบงานแผนงานโรงเรียนที ่1. 3 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
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 “ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ของบุคคลากรและทีมงานเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เปล่ียนแปลง พฒันารูปแบบการนิเทศ ติดตามการสอนของครูโดยใช้เทคโนโลยีใหเ้หมาะสมตาม
บริบทของโรงเรียน” 

(หวัหนา้ฝ่ายบคุคล โรงเรียนที่ 1. สมัภาษณ์ 2 พฤษภาคม 2562) 
 “พฒันาศกัยภาพครูใหมี้การจดัการการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั อบรมครู
ด้านแนวทาง รูปแบบการจัดการสอนที่ทนัสมยั มีการประเมินนกัเรียนที่หลากหลาย 
และเนน้ใหน้กัเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์” 

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนที่ 2. 13 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
 “..มีการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพครูให้มีการจดัการการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั อบรมครูดา้นแนวทางการวดัประเมินผล โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริม
การคิดที่จงัหวดัเชียงราย..” 

(หวัหนา้ผ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนที่ 2. 14 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
4. ระบบการประเมินคณุภาพสถานศกึษา 

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนจัดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ 
PDCA สร้างความตระหนักรู้และน าสูก่ารปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพของบุคคลากรทุกระดบัโดยทุก
ภาคสว่นมีสว่นร่วม โดยโรงเรียนจดัท าการประกนัคณุภาพภายในตามกระบวนการ PDCA แตง่ตัง้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสภานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคคลากรใน
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง ผู้น าชมุชน  

 “สร้างความเข้าใจ และความตระหนกัแก่บุคคลากรทุกคน เร่ืองการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้แก่บุคคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา ตวัแทนชุมชน ช้ีแจงมอบหมายงานตามภาระหนา้ที่แก่ครูบคุคลากร 
มีการจดัระบบประกนัคณุภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA” 

(ผูอ้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562 :สมัภาษณ์) 
 “ควรมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ชดัเจน เพ่ือก าหนด
เป็นแนวทางในการพฒันา อบรมใหค้วามรู้แก่ครูและบุคคลากรทางการศึกษาในการ
ประกนัคณุภาพภายในอย่างต่อเนื่อง สร้างความเขม้แข็งให้บริหารการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ” 

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562:สมัภาษณ์) 
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 “สร้างความเข้าใจ และความตระหนักแก่บุคคลากรทุก เร่ืองการประกัน
คณุภาพภายใน มีการจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA มี
การติดตามก ากบัผลการประเมินคณุภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง” 
      (ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศึกษา โรงเรียนที่ 1. 3 พฤษภาคม 2562 :สมัภาษณ์) 
 “ช้ีแจงมอบหมายงานตามภาระหน้าที่ ประชุมก ากับผลการปฏิบติังาน มีการ
จดัระบบประกนัคณุภาพสถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA” 

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 2. 15 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
 “จดัอบรมและพฒันาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาใหท้นัสมยัอยู่เสมอ 
ประชุมช้ีแจงมอบหมายงาน ใหมี้ผูรั้บผิดชอบงานอย่างชดัเจน และสร้างความตระหนกั
ใหค้รูทกุคนร่วมรับรู้ถึงบทบาทของตนเอง” 

(หวัหนา้ฝ่ายบคุคลโรงเรียนที่ 3. 22 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
 “มีการประเมินตามสภาพ และพฒันาคณุภาพอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมผู้มี
ส่วนไดเ้สีย เพ่ือหาขอ้บกพร่องในการพฒันาร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง” 
            (ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนที ่3. 23 พฤษภาคม 2562สมัภาษณ์) 
5. ระบบการเงินเพ่ือการศกึษา 

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ติดตามตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี โดยมีวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามโครงการ กิจกรรมในแผนพฒันาการศกึษา 
ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา โดยพิจารณาจดัสรรงบประมาณการใช้จ่าย
ตามโครงการ กิจกรรมท่ีเหมาะสม  

 “โรงเรียนมีการสนับสนุนเงินเพ่ือการศึกษาตามแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิที่เพียงพอ มีการจดัท าแผนการใช้เงินงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัรายไดใ้นแต่ละ
ปี มีการติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง” 

(ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. สมัภาษณ์. 29 เมษายน 2562) 
 “มีการวางแผนการใช้เงินตามแผนกิจกรรมโครงการพฒันาผลสมัฤทธ์ิ และมีการใช้
งบประมาณตามความเหมาะสม เช่น ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนในด้านอาหาร
กลางวนั ค่าเดินทาง ทนุส าหรับนกัเรียนที่เรียนต่อระดบัอดุมศึกษา”  

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารงบประมาณโรงเรียนที่ 1. 30 เมษายน 2562:สมัภาษณ์) 
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 “มีการจัดท าแผนงานโครงการการใช้งบประมาณประจ าปี ตรวจสอบและติดตาม
การใช้งบประมาณตามแผนอย่างต่อเนื่อง”  

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนที่ 2. 14 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
จากการศึกษาค้นพบปัจจยัท่ีมีผลตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษา ด้านผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร โดยจ าแนกตามกลุม่ปัจจยั
ท่ีเก่ียวข้องและสง่ผลตอ่การด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาและการบริหารคณุภาพ แบ่งเป็น 
5 กลุ่มปัจจัย ดงันี ้1) กลุ่มปัจจัยด้านลกัษณะองค์การ ได้แก่ การก าหนดวิสยัทัศน์  กลยุทธ์ และ
นโยบายขององค์การ โครงสร้างและการออกแบบองค์การ วฒันธรรมองค์การและการสื่อสาร
ภายในองค์การ 2) กลุ่มปัจจัยด้านบุคคลากร ได้แก่ ปัจจัยท่ี เก่ียวข้องกับทัศนคติ  ความรู้
ความสามารถและทักษะของบุคคลากร ซึ่งกลา่วรวมตัง้แต่ ครู และผู้ เก่ียวข้องอ่ืน 3) กลุ่มปัจจัย
ด้านกระบวนการจัดการ ได้แก่ ระบบและกระบวนการบริหารจัดการ ทัง้ในเร่ืองการก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ การพัฒนาและฝึกอบรมบคุคลากร การก ากับติดตาม
และการประเมินผล 4) กลุ่มปัจจัยด้านภาวะผู้ น า ทัง้ในด้านบทบาท และรูปแบบภาวะผู้น า 
ตลอดจนข้อตกลงในการด าเนินงานขององค์การ รวมทัง้บทบาทของผู้บริหารระดบักลาง และ5) 
กลุ่มปัจจัยท่ีเก่ียวกบัอิทธิพลภายนอก ซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมสนบัสนนุในการปฏิบัติงานหรือเป็น
แรงกดดนัท่ีมาจากนโยบายของหน่วยงานภายนอกตา่ง ๆ พบปัจจยัแห่งความส าเร็จแยกตามกลุ่ม
ปัจจยัด้านตา่งๆได้ ดงันี ้

1) กลุม่ปัจจยัด้านลกัษณะองค์การ 
โรงเรียนมีนโยบายการประกันคณุภาพการศึกษา มีการจัดท ายุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ จัดท างบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการก ากับติดตาม ประเมินผลอย่าง
ตอ่เน่ือง 

 “..การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดท าการประกัน
คณุภาพตามกระบวนการ PDCA..” 

(ผูอ้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562:สมัภาษณ์) 
 “..ระบบการบริหารงานของโรงเรียนทัง้ 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ฝ่ายบุคคล มีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 
มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ..” 

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562:สมัภาษณ์) 
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 “..โรงเรียนมีนโยบายการพฒันาผู้เรียนตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และมีงบประมาณที่เพียงพอในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน มีการจดัการเรียนการสอน ส่ือการสอนที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัลกัษณะเนื้อหาวิชา เป็นปัจจุบนั..” 

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนที ่2. 14 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
 “..ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
จดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั..” 

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนที่ 3. 13 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
 “..ความเพียงพอของงบประมาณสนบัสนุนในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน..” 

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนที ่3. 21 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
2) กลุม่ปัจจยัด้านบคุคลากร 
ครูตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ี จดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลกัสตูรโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ นักเรียนตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ี มีระเบียบวินัย และ
คณุธรรมจริยธรรม 

 “..ครูใหค้วามส าคญั เอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ที่ และพฒันาศกัยภาพตนเอง
ให้มีความรู้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ตามแผนการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลกัสูตรสถานศึกษาอย่างสม ่าเสมอ และค านึงถึงความถนดัทางการเรียนของผูเ้รียน..” 

(ผูอ้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562:สมัภาษณ์) 
 “..ครูมีการพัฒนาศกัยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งเทคนิคการสอน เนื้อหา
สาระในการสอน ผู้เรียนต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน มีความใส่ใจในการ
เรียนรู้ มีระเบียบวินยั คณุธรรมจริยธรรม มีเป้าหมายในการเรียนที่ชดัเจน..” 

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562:สมัภาษณ์) 
 “..ครูผู้สอนมีความรู้ ความช านาญในเนื้อหาที่สอน มีการพัฒนาตัวเอง 
ติดตามการเป ล่ียนแปลงข้อมูลความรู้อยู่ เสมอ มีการจัดท าส่ือเอกสารและ
สภาพแวดลอ้มในการเรียนที่น่าสนใจ เหมาะแก่การเรียนรู้ของนกัเรียน..” 

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 2. 13 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
 “..นอกจากการเตรียมการของครูผู้สอนแล้วความพร้อมของผู้เรียน ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมก็มีผลกบัการเรียนของผูเ้รียนดว้ย..” 

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนที ่3. 21 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
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3) กลุม่ปัจจยัด้านกระบวนการจดัการ 
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย มีการนิเทศก ากับติดตามผลการ

จดัการเรียนการสอนอย่างเสม ่าเสมอ 
 “..มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย มีกิจกรรมนอก
หลักสูตรที่ผู้ เรียนสนใจ เช่น ชุมนุมโดรน ชุมนุมภาษาเวียตนาม กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์..” 

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562:สมัภาษณ์) 
 “มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนของครูผู้สอนอย่างสม ่าเสมอทั้งโดย  
ผูไ้ด้รับมอบหมายในการนิเทศก ากับติดตาม หวัหน้ากลุ่มสาระ และการสอบถามจาก
นกัเรียน” 

(หวัหนา้ฝ่ายบคุคล โรงเรียนที ่1. 2 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
 “..มีการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครู อย่างต่อเนื่องโดย
ก าหนดภาคเรียนละ 2 ครั้ง..” 

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนที ่2. 14 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
 “..นอกจากการเตรียมการของครูผู้สอนแล้วความพร้อมของผู้เรียน ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมก็มีผลกบัการเรียนของผูเ้รียนดว้ย..” 

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนที่ 3. 21 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
4) กลุม่ปัจจยัด้านภาวะผู้น า 
ผู้บริหารสนับสนนุโครงการ/กิจกรรมพัฒนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและบุคคลากรใน

การพฒันาตนเอง ก ากบัติดตามผลการด าเนินการงานท่ีมอบหมายและให้ข้อเสนอแนะ 
 “ผู้บริหารก ากับติดตามการด าเนินการทัง้ในส่วนงานพิเศษ งานสอน และให้
ขอ้เสนอแนะที่ถูกตอ้ง” 

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562:สมัภาษณ์) 
 “ผูบ้ริหารมีนโยบายสนบัสนุนและพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีโครงการ/
กิจกรรมส าหรับนกัเรียน และสนบัสนนุบคุคลากรในการพฒันาตนเอง” 

(หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนที ่3. 21 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
5) กลุม่ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัอิทธิพลภายนอก 
การจดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยได้รับการสนับสนุน

จาก ครอบครัว ชมุชน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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 “..ผู้มีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนให้การสนบัสนนุทกุดา้น ทัง้การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่
ทางโรงเรียนจดั การเป็นวิทยากรใหค้วามรู้ และสนนัสนนุดา้นแหล่งเรียนรู้ภายนอก..” 

(ผูอ้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนที่ 1. 29 เมษายน 2562:สมัภาษณ์) 
 “..สภาพแวดล้อม สภาพครอบครัว และความสมัพันธ์ภายในครอบครัวของ
นกัเรียนที่อบอุ่น ผูป้กครองสนบัสนนุดา้นการศึกษา..” 

(ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนที่ 1. 3 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
 “..ผูป้กครองให้ความใส่ใจการเรียนของนกัเรียนไม่ปล่อยใหเ้ป็นหน้าที่ของครู
ฝ่ายเดียว ใหค้วามร่วมมือในการก ากบัดูแลพฤติกรรมการขาดเรียน หนีเรียน..” 

(รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ 2. 13 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 
 “..มีการจดัท าส่ือเอกสารและสภาพแวดลอ้มในการเรียนทีน่่าสนใจ เหมาะแก่

การเรียนรู้ของนกัเรียน..” 
(หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนที ่ที่ 3. 21 พฤษภาคม 2562:สมัภาษณ์) 

จากผลการศึกษาผู้ วิจัยจึงได้สรุปแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา ด้านผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนครท่ีค้นพบได้ดงัตารางท่ี 8 
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ตาราง 8 แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักดัองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร 
 
สภาพปัญหา ปัจจยัสง่เสริม แนวทางพฒันา 
1. การจัดการเรียนรู้   
1.ไม่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
สว่นเสยีในการก าหนดมาตรฐาน
การศกึษา 
2.ไม่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
สว่นเสยีในการจดัท าแผนพฒันาการ
จดัการศึกษา 
3.จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาไม่
ครอบคลมุมาตรฐานการเรียนรู้หลกัสตูร
แกนกลาง โครงการ/กิจกรรมที่จดัท าไม่
สอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางและ
หลกัสตูรสถานศกึษา ไม่รองรับการ
ประเมินผลระดับชาติ 
4.มีการจดัการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย ใช้เทคนิคเดิม ๆ   
5.สือ่นวตักรรม ไมพ่ร้อมต่อการจดัการ
เรียนการสอน  
 

กลุม่ปัจจัยด้านลกัษณะองค์การ 
โรงเรียนมีนโยบายการประกนัคณุภาพ
การศกึษา มีการจดัท ายทุธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ จัดท างบประมาณ
อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการ
ก ากบัติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
กลุม่ปัจจัยด้านบุคคลากร ครูตระหนกั
ถงึบทบาทหน้าที่ จดัการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานหลกัสตูรโดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ มีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ 
นกัเรียนตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่ มี
ระเบียบวินัย และคุณธรรมจริยธรรม 
 

1.โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศกึษา
ให้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้
หลกัสตูรแกนกลาง และหลกัสตูร
สถานศกึษาโดยมีการร่วมกนัวิเคราะห์ 
จากครู คณะกรรมการสถานศกึษาและ
ชมุชน 
2.โรงเรียนจัดท าแผนพฒันาการจดั
การศกึษาให้ตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้หลกัสตูรแกนกลาง และหลกัสตูร
สถานศกึษาโดยมีการร่วมกนัวิเคราะห์ 
จากครู คณะกรรมการสถานศกึษาและ
ชมุชน 
3.โรงเรียนจัดหาสือ่นวัตกรรมให้
เพียงพอต่อความต้องการ มีการผลิตสือ่
นวตักรรมที่ทนัสมยั เพื่อสร้างความ
สนใจให้กบัผู้ เรียน  
4.โรงเรียนจัดท าแผนกิจกรรมสอนซ่อม
เสริม สอนเพิ่มเติม ตามความต้องการ
ของผู้ เรียน เตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบระดบัชาติ มีระบบติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
5.โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนตรง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั
หลกัสตูรแกนกลาง 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

สภาพปัญหา ปัจจยัสง่เสริม แนวทางพฒันา 
2.การประเมินผลผู้เรียน   
1.โรงเรียนใช้วิธีวัดประเมินผลไม่
หลากหลาย ไม่เหมาะกบัสภาพบริบท
ของผู้ เรียน 
2.ไม่มีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล  
 
 

กลุม่ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการ : 
จดัการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย มีการก ากับติดตามผลการ
จดัการเรียนการสอนอย่าสม ่าเสมอ 
กลุม่ปัจจัยด้านภาวะผู้น า :  
ผู้บริหารมีนโยบายสนบัสนนุและพฒัน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก ากบัติดตาม
ผลการด าเนินการและให้ข้อเสนอแนะ 

1.โรงเรียนจัดให้มีการประเมินผลที่
หลากหลาย มีคุณภาพ ตรงตามมารต
ฐานตวัชีว้ดั มีการประเมินผู้ เรียน
รายบุคคลเพื่อให้ทราบจดุอ่อนจุดแข็ง
ของผู้ เรียนเพื่อพฒันาและสง่เสริม
ผู้ เรียนตามศกัยภาพ 
2.โรงเรียนประเมินผลการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสทิธิภาพเหมาะสมกบั
สภาพของผู้ เรียน พร้อมทัง้แก้ไขปัญหา
อย่างต่อเนื่อง 

3. ระบบประเมินและพฒันาครู   
1.ขาดการสนบัสนนุอบรมในบาง
หลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบักระบวนการ
จดัการเรียนรู้ที่หน่วยงานภายนอกจัด  
3.ขาดงบประมาณที่น ามาใช้ในการ
อบรมเพื่อพฒันาบุคคลากร 
3.ครูมีการจดัการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย ใช้เทคนิคเดิม ๆ  
4.การนิเทศก ากบัติดตามไม่ตรงตาม
ก าหนดเวลา 
5.ครูไม่ใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึน้ในมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัชีว้ดั 

กลุม่ปัจจัยที่เก่ียวกบัอิทธิพลภายนอก : 
การจดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบั
การเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยได้รับการ
สนบัสนนุจาก ครอบครัว ชมุชน 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1.โรงเรียนมีการพฒันาศกัยภาพครูด้าน
การเรียนการสอน ตามสาระการเรียนรู้  
2.โรงเรียนมีประเมินคณุภาพครูโดยวิธี
ที่หลากหลาย จากผู้บริหาร หวัหน้า
กลุม่สาระ และนกัเรียน 
3.โรงเรียนมีการจัดท าวิจัยในชัน้เรียน
เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 
4.โรงเรียนมีการก าหนดแผนนิเทศภาค
เรียนละ 2 ครัง้ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

สภาพปัญหา ปัจจยัสง่เสริม แนวทางพฒันา 
4. ระบบการประเมินคณุภาพสถานศกึษา 
1.การด าเนินงานประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา ไมไ่ด้รับความ
ร่วมมือจากบคุคลากร ผู้มีสว่น
เก่ียวข้อง  
2.บคุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินการประกนั
คณุภาพการศกึษา 
 

กลุม่ปัจจยัด้านลกัษณะองค์การ : 
โรงเรียนมีนโยบายการประกนั
คณุภาพการศกึษา มีการจดัท า
ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
จดัท างบประมาณอย่างเหมาะสม
เพียงพอ และมีการก ากบัติดตาม 
ประเมินผลอย่างตอ่เน่ือง 

1.โรงเรียนจดัระบบประกนั
คณุภาพการศกึษาตาม
กระบวนการ PDCA โดยครู
บคุคลากรในสถานศกึษา 
กรรมการสถานศกึษา และ
ผู้ปกครองมีสว่นร่วม 
2.โรงเรียนจดัอบรม พฒันาให้
ความรู้ในการประเมินคณุภาพแก่
บคุคลากรเพ่ือให้เหน็ความส าคญั
และน าสูก่ารปฏิบตัิท่ีมี
ประสิทธิภาพของบคุคลากรทกุ
ระดบั 

5. ระบบการเงินเพ่ือการศกึษา:   
1.มีโครงการ/กิจกรรมท่ี
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ท าให้
ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
แผนพฒันาการจดัการศกึษา 
 
 

กลุม่ปัจจยัด้านลกัษณะองค์การ : 
โรงเรียนมีนโยบายการประกนั
คณุภาพการศกึษา มีการจดัท า
ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
จดัท างบประมาณอย่างเหมาะสม
เพียงพอ และมีการก ากบัติดตาม 
ประเมินผลอย่างตอ่เน่ือง 
 

1.โรงเรียนมีการวางแผนจดั
โครงการ/กิจกรรม ท่ีสนบัสนนุการ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิบรรจใุน
แผนพฒันาการจดัการศกึษาให้
สอดคล้องกบัรายได้ มีการติดตาม
รายงานผลอย่างตอ่เน่ือง 
2.โรงเรียนมีการควบคมุบริหารเงิน
ในการจดัโครงการกิจกรรมให้
เหมาะสม โดยมีการก ากบัติดตาม
ผลการด าเนินงานทัง้ก่อนและหลงั
การจดัท าโครงการ/กิจกรรม 
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สรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร ดงันี ้ 
การจดัการเรียนรู้ 

1.ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และแผนพัฒนาการจัดศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง และหลกัสตูรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง ครู บุคคลากรใน
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ปกครอง 

2.จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ตรงตามมาตรฐานตวัชีว้ดัตาม
หลกัสตูรแกนกลางและหลกัสตูรสถานศกึษาท่ีสอดคล้องกบับริบทของชมุชน ในแตล่ะกลุม่สาระ 

3.จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเตรียมพร้อมนักเรียนในการสอบ o- net มีการสอน
เสริม และการจดักิจกรรมให้กบันกัเรียนตามความต้องการ  

4.ผลิตสื่อการสอน และนวตักรรม ท่ีทันสมยั เหมาะสมกับเนือ้หาการเรียนรู้และ
ผู้เรียน 

การประเมินผลผู้เรียน 
5.ประเมินผลผู้ เรียนตามมาตรฐานตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรแกนกลางและหลกัสตูร

สถานศกึษาด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย  
6.ประเมินผู้ เรียนรายบุคคล เพ่ือรู้จดุแข็ง-จดุออ่น น าไปแก้ไขปัญหา พฒันาและ

สง่เสริมผู้เรียนตามศกัยภาพ 
การประเมินและพฒันาครู 

7.ส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน ตามสาระการเรียนรู้ ตาม
หลกัสตูรแกนกลาง และหลกัสตูรสถานศกึษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  โดยให้อบรมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการในเร่ืองเก่ียวกับ การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล หรือเร่ืองอ่ืนๆ ปีการศึกษาละ  
2 ครัง้ 

8.ประเมินคณุภาพการเรียนการสอนของครู โดย ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้า
กลุม่สาระ และนกัเรียน มีก าหนดแผนนิเทศภาคเรียนละ 2 ครัง้ 

9.ท าวิจัยในชัน้เรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา พัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเทอมละ 
1 ครัง้ 
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ระบบการประเมินคณุภาพสถานศกึษา 
10.มีการประกนัคณุภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCAโดยบุคคลาการผู้มี

สว่นได้สว่นเสียมีสว่นร่วม 
11.อบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการประกันคณุภาพภายใน กับครู

บคุคลากรในสถานศกึษา กรรมการสถานศกึษา และผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความตระหนกัในบทบาท
หน้าท่ีของตน 

ระบบการเงินเพ่ือการศกึษา 
12.จัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนการพัฒนา

ผลสมัฤทธ์ิ และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีก ากบัติดตามผลการด าเนินงานทัง้ก่อน
และหลงัการจดัท าโครงการ/กิจกรรม 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศกึษาแนวทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษาโดยใช้ผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งหมายการวิจัยดังนี ้1. เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และ
กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนครท่ี 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสาม ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร โดยมีผู้ให้ข้อมลูหลกั (Key Informants) ก าหนดโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเป็นบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของโรงเรียนและรับผิดชอบงานประกันและเก่ียวข้องกับ
งานประกันมากท่ีสดุ ในโรงเรียน 3 โรงเรียน ซึ่งมีลกัษณะดงันี ้โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ีย่ืนแก้ไขผล
การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามแล้วผ่าน โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ีย่ืนแก้ไขผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสามแล้วไมผ่่าน โรงเรียนท่ี 3 โรงเรียนท่ีไม่ย่ืนแก้ไขผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสาม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 3 คน รองผู้อ านวยการสถานศกึษา 3 
คน หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ 3 คน หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 3 คน หัวหน้า
ฝ่ายบริหารทัว่ไป 3 คน หัวหน้าฝ่ายบคุคล 3 คน ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน 3 คน และผู้รับผิดชอบ
งานประกนัคณุภาพการศกึษาคณุภาพการศกึษา 3 คน รวมทัง้สิน้ 24 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลครัง้นี  ้เป็นแบบสัมภาษณ์ โดยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview) เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสาม ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่น
จงัหวดัสกลนคร ส าหรับวิธีวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากเอกสารและการสมัภาษณ์ผู้ วิจยัใช้การวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis) มีผลดงันี ้
 
สรุปผลการวจิัย 

1.ผลการศึกษา สภาพปัญหา และกระบวนการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของ
โรงเรียนในสงักดั องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร  

1.1.การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
และตัวบ่งชี เ้พ่ือการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้เป็นเป้ามายในการพัฒนาคุณภาพของ
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สถานศกึษา ตามมาตรฐานการศกึษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 24 มาตรฐาน 
106 ตวับ่งชี ้แบ่งเป็นมาตรฐาน ด้านปัจจยั มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านผลผลิต 
แตบ่างโรงเรียนขาดความร่วมมือจากครู บุคคลากร และผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการก าหนดมาตรฐาน
การศกึษา 

1.2.การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โรงเรียนมีการจดัท าแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองท้องถ่ิน ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศกึษา แตพ่บปัญหาวา่บางโรงเรียนท่ีจดัท าแผนท่ียงัไมค่รอบคลมุบริบทของตนเอง ยงั
ไม่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก และบุคคลากร ผู้มีส่วนได้เสียยังไม่ให้
ความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 

1.3.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ แตพ่บปัญหาว่าโรงเรียนจดัท าระบบสารสนเทศไม่เป็นหมวดหมู ่ไม่ครอบคลมุ ไมเ่ป็น
ระบบ ไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวก ไม่ได้รับความร่วมมือในการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศจากบุคคลากร ข้อมูลไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลรวม ไม่สามารถติดตามเอกสาร และ
ประเมินผลได้ ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีขดัข้องบ่อย ท าให้การจดัเก็บหรือดงึข้อมลูไม่สามารถใช้งานได้ 
และยังมีผลต่อการเรียนการสอนในห้อง ส่งผลให้ไม่พร้อมใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาท่ี
ครอบคลมุภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงาน
บริหารทัว่ไป รวมทัง้งานสนบัสนนุอ่ืน ๆ  

1.4. การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีแสดง โครงการ กิจกรรม วิธีการ 
งบประมาณ ทรัพยากร และผู้ รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานให้ความเห็นชอบ พบวา่การก ากับติดตามมีผลให้งานบรรลุ
เป้าหมาย แตพ่บปัญหาวา่แตก่ารด าเนินงานตามแผนพฒันาการศกึษาของสถานศกึษาไมค่รบทุก
โครงการ มีโครงการมากเกินท่ีจะท าให้เสร็จภายในปีงบประมาณ มีโครงการ/กิจกรรมอ่ืน จาก
หน่วยงานต้นสงักดัมาแทรกกิจกรรมของสถานศกึษาท่ีวางแผนไว้ 

1.5. การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา โรงเรียนมีการจดัให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาซึ่งมีทัง้โดยสถานศกึษาเองและจากหน่วยงานต้นสงักดั มีการ
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แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มีปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน จัดท ารายงานเสนอเพ่ือด าเนินการพัฒนาคณุภาพ ส่วนมากยังขาดความต่อเน่ืองใน
การก ากบัติดตาม การนิเทศก ากบัติดตามไมต่รงตามปฏิทินปฏิบตัิงาน 

1.6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา โรงเรียนมีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานัน้
การประชุมชีแ้จงสร้างความตระหนกัความเข้าใจในการประเมินคณุภาพภายในนัน้เป็นสิ่งส าคญั 
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการประเมินอย่างชัดเจน จัดท าเคร่ืองมือการประเมินตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา และน าผลการประเมินคณุภาพภายในมาวิเคราะห์ วางแผน 
แก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานของสถานศึกษา แต่พบปัญหาว่ายังขาดความเข้าใจความร่วมมือ
จากบุคคลากรบางส่วน ครูบุคคลากรหลายคนยังไม่ให้ความส าคญัในเร่ืองการประกันคุณภาพ
ภายในงานส่วนใหญ่จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ รับผิดชอบ ถึงแม้จะมีการแต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบงาน อย่าง
ชดัเจน 

1.7. การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคณุภาพภายในของโรงเรียน น าผลการด าเนินงานในรอบปีทัง้หมดของโรงเรียนมาน าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสงักัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน ส าหรับ
เป็นข้อมลูในการท าแผนพัฒนาสถานศกึษาได้ตามห้วงเวลา แต่พบปัญหาว่าหาเอกสารรายงาน
โครงการไมเ่จอเป็นปัญหาเก่ียวเน่ืองจากการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  

1.8. การจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง โรงเรียนมีการน าผลการ
ประเมินท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาใช้เป็นกรอบความคิดใน
การด าเนินงานของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการ กิจกรรม มีการก ากับ ติดตาม และควบคมุการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
แต่พบปัญหาแม้มีการประชุมก ากับติดตามน าผลการประเมินท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา แต่ยังขาดความต่อเน่ืองในการน าผลการประเมิน ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานพฒันาคณุภาพการศกึษาให้ครอบคลมุข้อเสนอแนะ 

ผลกระทบจากสภาพ ปัญหา ตอ่กระบวนการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่หาก
โรงเรียนไมม่ีการจดัท าประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบตามกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในทัง้ 8 องค์ประกอบ ไม่มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ไม่ก าหนดทิศทางและ  
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แนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน ก็จะท าให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพไร้ทิศทางในการพัฒนา 
และส่งผลถึงการก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษา โครงการกิจกรรมท่ีโรงเรียนด าเนินการต้อง
สอดคล้องและบรรจไุว้ในแผนพฒันาการจดัการศกึษาซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจาก บุคคลากร
ในสถานศกึษา นกัเรียน ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียงข้องผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทกุภาค
สว่น เพ่ือให้สอดคล้องกบับริบทของโรงเรียน ชมุชน ท้องถ่ิน น าสูก่ารปฏิบตัิท่ีมีประสิทธิภาพรวมไป
ถึงระบบบริหารและสารสนเทศมีผลตอ่การการวางแผนการจดัการศึกษา โครงการ กิจกรรรม ท่ีไม่
เป็นไปตามแผนงานของสถานศกึษาส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน สง่ผลต่อ
การพฒันาคณุภาพการศกึษาซึ่งในการพฒันาคณุภาพการศกึษาผู้ วิจัยได้ศกึษาตามองค์ประกอบ
การพฒันาคณุภาพการศกึษาของ รัตนา ดวงแก้ว ท่ีเสนอให้ประยกุต์ข้อเสนอแนะจากงานวิจยัของ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ใน 5 องค์ประกอบ คือ 1) การจัดการเรียนรู้  
2) ระบบการประเมินผลผู้ เรียน 3) ระบบประเมินและพัฒนาครู 4) ระบบการประเมินคุณภาพ
สถานศกึษา 5) ระบบการเงินเพ่ือการศกึษา  

2 แนวทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบ
สาม ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร 

1.การจดัการเรียนรู้ 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และแผนพัฒนาการจัดศึกษาให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลาง และหลกัสตูรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง ครู บุคคลากรใน
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง จดัการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ตรงตามมาตรฐานตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรแกนกลางและหลกัสตูรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกบับริบท
ของชุมชน ในแต่ละกลุ่มสาระ จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเตรียมพร้อมนักเรียนในการสอบ o- net  
มีการสอนเสริม และการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนตามความต้องการ ผลิตสื่อการสอน และ
นวตักรรม ท่ีทนัสมยั เหมาะสมกบัเนือ้หาการเรียนรู้และผู้เรียน 

2.การประเมินผลผู้เรียน 
ประเมินผลผู้ เรียนตามมาตรฐานตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรแกนกลางและหลกัสตูร

สถานศกึษาด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย ประเมินผู้ เรียนรายบคุคล เพ่ือรู้จุดแขง็-จดุอ่อน น าไปแก้ไข
ปัญหา พฒันาและสง่เสริมผู้เรียนตามศกัยภาพ 

3.การประเมินและพฒันาครู 
ส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน ตามสาระการเรียนรู้ ตาม

หลกัสตูรแกนกลาง และหลกัสตูรสถานศกึษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั โดยให้อบรมสมัมนาเชิง
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ปฏิบัติการในเร่ืองเก่ียวกบั การจดัการเรียนรู้ การวดัประเมินผล หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ปีการศึกษาละ 2 
ครัง้ ประเมินคณุภาพการเรียนการสอนของครู โดย ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และ
นักเรียน มีก าหนดแผนนิเทศภาคเรียนละ 2 ครัง้ ท าวิจัยในชัน้เรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา พัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนเทอมละ 1 ครัง้ 

4.ระบบการประเมินคณุภาพสถานศกึษา 
มีการประกันคณุภาพการศกึษาตามกระบวนการ PDCAโดยบคุคลาการผู้มีสว่น

ได้สว่นเสียมีสว่นร่วม มีการอบรมพฒันาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการประกนัคณุภาพภายใน กับ
ครูบุคคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความตระหนักใน
บทบาทหน้าท่ีของตน 

5.ระบบการเงินเพ่ือการศกึษา 
จัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนการพัฒนา

ผลสมัฤทธ์ิ และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีก ากบัติดตามผลการด าเนินงานทัง้ก่อน
และหลงัการจดัท าโครงการ/กิจกรรม 

 
อภปิรายผล 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมิน
คณุภาพภายนอก ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
สกลนคร ซึ่งข้อค้นพบหลายประเดน็ท่ีผู้ วิจยัน ามาอภิปรายผล ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี  ้

1. การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
และตัวบ่งชี เ้พ่ือการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้เป็นเป้ามายในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศกึษา ตามมาตรฐานการศกึษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 24 มาตรฐาน 
106 ตวับ่งชี ้แบ่งเป็นมาตรฐาน ด้านปัจจยั มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านผลผลิต 
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการก าหนดมาตรฐานการศกึษา สอดคล้องกบัมาตรฐานการจดัการศกึษา
ท้องถ่ิน (2548 : 5) ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ขึน้ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาท้องถ่ินเดิม (มถ.) มาต รฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และมาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)โดยประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานของ
สถาบันการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี 24มาตรฐาน 106 ตัวบ่งชีป้ระกอบด้วย 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศกึษา (จ านวน 5 มาตรฐาน 24 ตวับ่งชี)้ มาตรฐานด้านกระบวนการ
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ทางการศึกษา (จ านวน 8 มาตรฐาน 40 ตวับ่งชี)้ และมาตรฐานด้านผลผลิต (ผู้ เรียน) (จ านวน 11 
มาตรฐาน 42 ตวับ่งชี)้ ซึ่งการการก าหนดมาตรฐานการศึกษานัน้มีข้อก าหนดในการด าเนินการ
ชดัเจนตามมาตรฐานการศกึษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินโรงเรียนจึงด าเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกันสอดคล้องกบัอทุัยวรรณ สอนเจริญ (2556 : 244 ) กล่าววา่การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา พบว่าโรงเรียนทัง้สองขนาดได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษาตามขัน้ตอนของ PDCA ท่ีสะท้อนอตัลกัษณของโรงเรียน มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ให้บุคคลากร โดยโรงเรียนขนาดเลก็ก าหนดให้บคุคลากรทกุคนในโรงเรียนร่วมรับผิดชอบ และให้
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการก าหนด ส่วน
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษก าหนดให้ตวัแทนบุคคลากรแต่ละฝ่ายภายในโรงเรียนร่วมรับผิดชอบ 
และคณะกรรมการสถานศกึษามีส่วนร่วมโดยตรงในการก าหนดมาตรฐานและตวับ่งชี ้พบปัญหา
บางโรงเรียนขาดความร่วมมือจากครู บุคคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการก าหนดมาตรฐาน
การศกึษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ พะยอมศรี วรุณวนารักษ์ (2543) พบวา่ สภาพปัญหาการ
ด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษาโดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง ประเด็นท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูคือ การ
พฒันาความเช่ือ ความคิด และพฤติกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมในการท างานของบุคคลากร 
การส ารวจความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือน าข้อมลูมาประกอบการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา การจัดท าหลกัสตูรเพ่ือตอบสนองความต้องการท้องถ่ิน การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง การพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติท่ีดีต่อการประกัน
คณุภาพการศึกษาและการแสดงความคิดเห็นของชมุชนตอ่การจดัการเรียนการสอน ความร่วมมือ
จากครู บคุคลากร ผู้มีสว่นเก่ียวข้องต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ ซึ่งผู้บริหารได้ท าการจดัการอบรม
พฒันาความรู้เพ่ิมพูนทกัษะ หรือการออกประชาสมัพนัธ์พบปะชุมชนเพ่ือสร้างความตระหนกัใน
การให้ความร่วมมือการท ากิจกรรมต่างของโรงเรียน และสร้างความเช่ือมั่นในการด างานของ
โรงเรียนตอ่ชมุชน 

2. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โรงเรียนมีการจดัท าแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองท้องถ่ิน ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศกึษา ทัง้นีก้ารจดัท าแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาจะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมโรงเรียน การก าหนดวิสยัทศัน์ การก าหนดพนัธกิจ การก าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ 
การก าหนดเป้าประสงค์ การก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จ การก าหนดกลยุทธ์โรงเรียน การน ากล
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ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินและการควบคุมกลยุทธ์  โดยมีการจัดตัง้คณะท างาน
ผู้รับผิดชอบในสว่นของการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาอย่างชดัเจน และมี
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้วยการให้ไปอบรม ศกึษาดงูาน ท่ีได้รับการสนับสนุนจากกรมการ
สง่เสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งสอดคล้องกบัรังสรรค์  มณีเล็ก (2549, หน้า 34-37) กล่าวว่า 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศกึษาประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์จดุแขง็และจดุอ่อนของ
สถานศึกษาควรเก็บข้อมลูจากหลาย ๆ แห่ง เช่น  จากระบบสารสนเทศของสถานศกึษาเอง จาก
ชุมชน  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน ส าหรับประเด็นท่ีจะ
น ามาศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โดยศึกษาปัจจัยและกระบวนการซึ่งเก่ียวกับ (1) Man มีครูและ
บคุคลากรอย่างพอเพียงและมีคณุภาพ (2) Money มีเงินพอเพียงท่ีจะน าไปใช้ในการบริหารจดัการ
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย (3) Materials  มีวสัดอุปุกรณ์เพียงพอและมีคณุภาพตอ่การน าไปใช้งาน (4) 
Management  หมายถึง การจัดโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  ส่วนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในของสถานศกึษา มีประเดน็ท่ีน ามาพิจารณา คือ (1) โครงสร้าง ได้แก่ ล าดบั
ชัน้ของการบังคบับญัชา การส่ือสารภายใน การจัดองค์กรและการมอบหมายงาน (2) วฒันธรรม 
ได้แก่ ความเช่ือ  ความคาดหวัง  และค่านิยมของคนในหน่วยงาน (3) การบริการ  ได้แก่ การ
ให้บริการความสะดวกของหน่วยงาน (4) ทรัพยากร ได้แก่ ปริมาณและคณุภาพของนักเรียนท่ีจบ
การศึกษาจากสถานศึกษา 2) การศึกษาโอกาสและอปุสรรคในการด าเนิน งานของสถานศึกษา 
เป็นการศึกษาสภาพ แวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย (1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของ
ประชากรภาวะเงินเฟ้อ การมีงานท า (2) ด้านสงัคมวฒันธรรม ได้แก่ ค่านิยม ความเช่ือ เจตคติ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม (3) ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงด้านนวตักรรม
และเทคโนโลยีด้านตา่ง ๆ  ความทนัสมยัของอปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการด าเนินงาน และ (4) 
ด้านการเมือง กฎหมาย ได้แก่ นโยบายทางการเมือง  เสถียรภาพของรัฐบาล ระเบียบกฎหมายตา่ง 
ๆ สอดคล้องกับ บุญเลีย้ง  ค าชู (2544, หน้า 44-45) กล่าววา่ การวิเคราะห์  SWOT 1) เป็นการ
ส ารวจถึงปัจจยัเพ่ือหา จุดแข็ง จุดออ่น  โอกาสและอปุสรรค ท่ีจะต้องด าเนินงานตามภารกิจของ
โรงเรียน คือ (1) ศึกษาปัจจัยท่ีจ าเป็นในการบริหารโรงเรียน (2) วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของ
โรงเรียน (3) วิเคราะห์ปัญหาอปุสรรคในการจดัการ ศึกษาของโรงเรียน (4) ศึกษาแนวทางท่ีดีใน
การปรับปรุงการบริหารงาน (5) วิเคราะห์และประสานงานในการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงานระดับสูงและนโยบายของโรงเรียน (6) ประสานการวางแผนกับฝ่าย
แผนงานของโรงเรียน หมวดวิชาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (7) ก ากับดูแล  ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลงานโครงการ 2) เป็นความคาดหวงัและความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง มุ่งหวัง



  195 

ผลส าเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ (1) การเตรียมการด าเนินงาน  การพัฒนาและ
แก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าให้การท างานมีเป้าหมายก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา ช่วยให้ภารกิจได้รับ
การพฒันาอยู่เสมอ (2) การปฏิบตัิงานท่ีมีแผน ระบบ ขัน้ตอน ระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ชดัเจน (3) กรณีเกิดปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก ปรับปรุงแก้ไขได้
ทนัท่วงที (4) เป็นเคร่ืองมือให้ผู้ เก่ียวข้องวินิจฉยัตดัสินใจได้อย่างมีหลกัเกณฑ์และถูกต้อง (5) ท า
ให้รู้อดีต ปัจจุบันและอนาคต เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนา (6) มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและได้ผลอย่างคุ้ มค่า (7) ก่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานงานทัง้ภายในและ
ภายนอก  เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกนัประหยัดเวลา ประสบความส าเร็จในเวลาท่ีรวดเร็ว
แต่พบปัญหาว่าบางโรงเรียนจัดท าแผนยังไม่ครอบคลมุบริบทของตนเอง ยังไม่มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก บุคคลากร และผู้มีส่วนได้เสียยงัไมใ่ห้ความร่วมมือในการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให้ขาดข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

3. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ แต่
พบปัญหาว่าจดัท าระบบสารสนเทศไม่เป็นหมวดหมู ่ไมค่รอบคลมุ สง่ผลให้ไมพ่ร้อมใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป รวมทัง้งานสนับสนนุอ่ืน ๆ และสอดคล้องกับ จีรภา เพชร
สงคราม (2554) ท่ีกล่าวว่า ปัญหาในการพัฒนาการด าเนินประกันคณุภาพการศึกษาโรงเรียนใน
สงักัดกรุงเทพมหานครเขตบางขนุเทียน มีปัญหาด้านข้อมลูสารสนเทศขาดการจัดเอกสารท่ีเป็น
ระบบ ทัง้นีก้ารจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา นับว่ามีความส าคญัและจ าเป็น
อย่างย่ิงในการด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายในการ
พัฒนาคณุภาพของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานท่ีต้องการ และครอบคลมุภารกิจด้านการ
บริหารจดัการได้อย่างมีคณุภาพสถานศกึษาต้องมีระบบการบริหารและการจดัการศกึษาท่ีน าไปสู่
คณุภาพของผู้ เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์เป็น
ปัจจุบัน และสามารถเรียกใช้ข้อมลูสารสนเทศได้ตลอดเวลาโดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัส านกัทดสอบทางการศกึษาส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน (2553:4) กล่าวว่าในการด าเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีคณุภาพส าหรับการวางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู้ ท่ี เก่ียวข้องควรศึกษาแนวคิดและด าเนินการทัง้สองส่วน
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ควบคู่กันไปในขณะเดียวกัน เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารและ
การจัดการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพทัง้ภายในและภายนอก  และสอดคล้องกับ
อทุัยวรรณ สอนเจริญ (2556 : 244 ) กล่าวว่าการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบว่าโรงเรียน
ทัง้สองขนาดได้มีการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ตามขัน้ตอนของ PDCA มีการจัดโครงสร้าง
ในการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนอย่างชัดเจน โดยโรงเรียนขนาดเลก็ให้
เป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการของโรงเรียน ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษให้อยู่ในฝ่ายแผนงาน 
กลุม่งานงบประมาณ ในการก าหนดผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศโดยโรงเรียนขนาดเลก็ก าหนดให้
เป็นครูผู้ รับผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศึกษาคณุภาพภายใน ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ก าหนดให้เป็นกลุม่บคุคลากรของฝ่ายแผนงาน 

4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีแสดง โครงการ กิจกรรม วิธีการ 
งบประมาณ ทรัพยากร และผู้ รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานให้ความเห็นชอบ สอดคล้องกบัอทุยัวรรณ สอนเจริญ (2556 
: 244 ) กล่าววา่ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่าโรงเรียน
ทัง้สองขนาดได้มีการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาตามขัน้ตอนของ 
PDCA มีการน าแผนปฏิบตัิการประจ าปีสู่การปฏิบัติตามปฏิทินการปฏิบัติงานมีการตรวจสอบผล
การด าเนินงาน โดยโรงเรียนขนาดเล็กตรวจสอบจากการสอบถาม หรือนิเทศติดตามจากหวัหน้า
งาน สว่นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษตรวจสอบจากการสง่รายงานของผู้ด าเนินงาน แตพ่บปัญหาว่า
แต่การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาไม่ครบทุกโครงการ มีโครงการมาก
เกินท่ีจะท าให้เสร็จภายในปีงบประมาณท าให้ต้องน าไปปฏิบัติในปีการศกึษา หรือปีงบประมาณ
ตอ่ไป แตย่งัคงอยู่ในห้วงของแผนการจดัการศกึษา มีโครงการ/กิจกรรมอ่ืน จากหน่วยงานต้นสงักดั
มาแทรกกิจกรรมของสถานศึกษาท่ีวางแผนไว้ ซึงเป็นโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วนตามนโยบาย
การศึกษา โรงเรียนจะท าการบบรจุโครงการกิจกรรมเหล่านัน้เข้าไปในแผนการจัดการศึกษา
ภายหลงัจึงท าให้มีการปรับปรุงและพฒันาทกุปีด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาเสมอ 

5.การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา โรงเรียนมีการจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาซึ่งมีทัง้โดยสถานศกึษาเองและจากหน่วยงานต้นสงักดั มีการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มีปฏิทินการ
ปฏิบตัิงาน จดัท ารายงานเสนอเพ่ือด าเนินการพฒันาคณุภาพ สอดคล้องกบัอทุัยวรรณ สอนเจริญ 
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(2556 : 244 ) การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา พบว่าโรงเรียนทัง้สองขนาดได้
มีการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาตามขัน้ตอนของ PDCA มีการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในอย่างสม ่าเสมอและเป็นปัจจุบันจึงไม่ถือเป็นการเตรียมการในการ
ติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาจากหน่วยงานต้นสงักัด มีการก าหนดผู้ติดตามตรวจสอบโดย
โรงเรียนขนาดเลก็ ได้ก าหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายแตล่ะฝ่ายท าหน้าท่ีเป็นผู้ติดตาม
และตรวจสอบทัง้ในระดบับุคคล และในระดับโรงเรียน ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบในระดับโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายเป็น
ผู้ด าเนินการตรวจสอบในระดบับุคคล พบปัญหาขาดความตอ่เน่ืองในการก ากบัติดตาม การนิเทศ
ก ากบัติดตามไมต่รงตามปฏิทินปฏิบัติงาน แม้วา่การนิเทศก ากับติดตามไมไ่ด้ตรงตามปฏิทินการ
ปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว้เน่ืองจากการติดภาระกิจของคณะกรรมการแตจ่ะเลื่อนไปไมเ่กินห้วงก าหนด
ท่ีระบไุว้ 

6. การจัดให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนมีการจดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา จดัการ
ประชุมชีแ้จงสร้างความตระหนักความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายในนัน้เป็นสิ่งส าคัญ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการประเมินอย่างชัดเจน จัดท าเคร่ืองมือการประเมินตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา และน าผลการประเมินคณุภาพภายในมาวิเคราะห์ วางแผน 
แก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจยัของวินัย หร่ิมเทศ (2550) ท่ี
พบวา่สภาพการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ตามวงจร PDCA สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาพิจิตร เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดบัมากทุกด้านและสอดคล้องกับงานวิจยัของสมบัติ เสน
วิรัช (2550) ท่ีพบวา่การด าเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีผ่านการประเมิน
จาก สมศ.กรณีตวัอย่าง 3 โรงเรียน ปีการศกึษา 2548 ด าเนินการพัฒนาคณุภาพการศึกษาโดยใช้
วงจรคณุภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านผู้ เรียน กรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการพฒันาคณุภาพการศึกษา สาเหตดุงักล่าวท าให้โรงเรียน
ทัง้สองขนาดมีการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ตามขัน้ตอนของ PDCA ในทุกด้าน 
ในขณะท่ีอทุัยวรรณ สอนเจริญ (2556 : 244 ) กล่าวว่าการจัดให้มีการประเมินคณุภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา พบวา่ โรงเรียนทัง้สองขนาด ได้มีการจดัให้มีการประเมิน
คณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาตามขัน้ตอนของ PDCA มีการก าหนดผู้
ประเมินคณุภาพภายใน โดยโรงเรียนขนาดเลก็ก าหนดให้บคุคลากรทกุคนในโรงเรียนมีสว่นร่วมใน
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การประเมินคณุภาพภายในสว่นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษก าหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนและหวัหน้า
ฝ่ายทุกฝ่ายเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในในส่วนของการตรวจสอบผลการด าเนินงาน โรงเรียน
ขนาดเล็กตรวจสอบโดยการประชุม เพ่ือสอบถามความคืบหน้า และติดตามงาน ส่วนโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษตรวจสอบตามระยะเวลาและวตัถปุระสงค์ของงานท่ีตัง้ไว้ แตพ่บปัญหาวา่ยงัขาด
ความเข้าใจความร่วมมือจากบคุคลากร เน่ืองจาก ครูบคุคลากรหลายคนยังไมใ่ห้ความส าคญัใน
เร่ืองการประกันคณุภาพภายในงานสว่นใหญ่จึงเป็นหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบ ถึงแม้จะมีการแต่งตัง้ 
ผู้รับผิดชอบงาน อย่างชดัเจน สอดคล้องกบัจีรภา เพชรสงคราม (2554) ท่ีกล่าววา่ ปัญหาในการ
พัฒนาการด าเนินประกันคณุภาพการศึกษาโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานครเขตบางขนุเทียน 
ด้านบุคคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ ครูบางส่วนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการรายงานคณุภาพ
การศึกษา ด้านกระบวนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ส่วน
ข้อเสนอแนะควรมีการติดตามและน าข้อมลูมาใช้อย่างตอ่เน่ือง 

7. การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีท่ี เป็นรายงานการ
ประเมินคณุภาพภายในของโรงเรียน น าผลการด าเนินงานในรอบปีทัง้หมดของโรงเรียนมาน าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสงักัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน ส าหรับ
เป็นข้อมลูในการท าแผนพัฒนาสถานศกึษาได้ตามห้วงเวลา แต่พบปัญหาว่าหาเอกสารรายงาน
โครงการไม่เจอเป็นปัญหาเก่ียวเน่ืองจากการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ สอดคล้องกับ
อทุัยวรรณ สอนเจริญ (2556 : 245 ) กล่าวว่าการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คณุภาพภายใน พบวา่โรงเรียนทัง้สองขนาดได้มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คณุภาพภายในตามขัน้ตอนของ PDCA โดยจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคณุภาพ
ภายใน (SAR) โดยใช้รูปแบบตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนดให้ มีการตรวจสอบการจัดท า
รายงาน โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการจัดท ารายงาน ส่ วน
โรงเรียนขนาดใหญ่มีการตรวจสอบโดยบคุคลากรภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

8. การจัดให้มีการพัฒนาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง โรงเรียนมีการน าผลการ
ประเมินท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาใช้เป็นกรอบความคิดใน
การด าเนินงานของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการ กิจกรรม มีการก ากับ ติดตาม และควบคมุการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
สอดคล้องกับอทุัยวรรณ สอนเจริญ (2556) กล่าวว่าการจัดให้มีการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
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อย่างต่อเน่ือง พบว่าโรงเรียนทัง้สองขนาดได้มีการจัดให้มีการพัฒนาคณุภาพการ ศึกษาอย่าง
ตอ่เน่ือง ตามขัน้ตอนของ PDCA มีการสง่เสริมเร่ืองการประกันคณุภาพการศึกษา โรงเรียนขนาด
เลก็มีการส่งเสริมโดยการสง่บคุคลากรไปอบรม ศกึษาดงูาน สว่นโรงเรียนขนาดใหญ่สง่เสริมโดย
การจดัโครงสร้างงานให้เหมาะสม ให้ความรู้แก่บคุคลากรทกุคนในโรงเรียน หรือเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน และเผยแพร่ผลการปรับปรุงการด าเนินงานของโรงเรียนให้
สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ แตพ่บปัญหาแม้มีการประชมุก ากบัติดตามน าผล
การประเมินท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา แตย่งัขาดความต่อเน่ือง
ในการน าผลการประเมิน ไปปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุม
ข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับจีรภา เพชรสงคราม (2554) กล่าววา่ ปัญหาในการพฒันาการด าเนิน
ประกันคณุภาพการศึกษาโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานครเขตบางขนุเทียน ด้านบุคคลากรยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ ครูบางส่วนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการรายงานคุณภาพการศึกษา ด้าน
กระบวนการด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษาไมเ่ป็นไปอย่างตอ่เน่ือง สว่นข้อเสนอแนะควรมี
การติดตามและน าข้อมลูมาใช้อย่างตอ่เน่ือง  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ด้าน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร  

1.การจดัการเรียนรู้  
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และแผนพัฒนาการจัดศึกษาให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลาง และหลกัสตูรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง ครู บุคคลากรใน
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง จดัการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ตรงตามมาตรฐานตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรแกนกลางและหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกบับริบท
ของชุมชน ในแต่ละกลุ่มสาระ จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเตรียมพร้อมนักเรียนในการสอบ o- net  
มีการสอนเสริม และการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนตามความต้องการ ผลิตสื่อการสอน และ
นวตักรรม ท่ีทนัสมยั เหมาะสมกับเนือ้หาการเรียนรู้และผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจยัของ กัญญา 
ศรีติง้ (2556) พบว่า สภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนด้านการ
จดัท าแผนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณารายข้อพบวา่มีการก าหนดเทคนิกการ
สอนให้มีเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและมีการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องสมัพนัธ์
กบัหลกัการจดุหมายมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนรายวิชา สอดคล้องกบังานวิจัยของ ปรีชา รอด
มณี (2550) พบว่า การน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนของเครือข่าย
โรงเรียนท่ี 40 ใน มาตรฐานด้านครู พฒันาโดยสนบัสนนุให้ครูได้รับการศกึษา อบรมเพ่ิมเติม เน้น



  200 

ให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั จดัครูเข้าสอนตามความรู้ความสามารถ 
ความถนัดและสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภารัตน์ ธิติศุภกุล 
(2559:204) ท่ีกลา่ววา่พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน เป็นปัจจัยส่งผลทางบวกต่อผลการจดัการ
เรียน การสอนวิชาภาษาองักฤษ เน่ืองจากการกระท าของนกัเรียนในห้องเรียน ให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในเนือ้หาสาระหรือมีผลสมัฤทธ์ิท่ีดี กล้าถามครูในส่ิงท่ีไม่เข้าใจ กล้าตอบ กล้าท้วงติงการ 
สอนของครูอย่างสภุาพ อาสาน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน และรู้จักวางแผนและก าหนดวิธีการ
เรียน ในขณะท่ีเรียน พฤติกรรมเหลา่นีล้้วนสง่ผลให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีดี 

2.การประเมินผลผู้เรียน 
ประเมินผลผู้ เรียนตามมาตรฐานตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรแกนกลางและหลกัสตูร

สถานศกึษาด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย ประเมินผู้ เรียนรายบคุคล เพ่ือรู้จุดแขง็-จดุอ่อน น าไปแก้ไข
ปัญหา พัฒนาและส่งเสริมผู้ เรียนตามศักยภาพ สอดคล้องกับ ประภารัตน์ ธิติศุภกุล (2559) ท่ี
กล่าวว่า ควรมีการวัดประเมินผลท่ีหลากหลายกับสภาพความเป็นจริง และเหมาะสมกับ
ความสามารถผู้เรียน 

3.ระบบประเมินและพฒันาครู 
ส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน ตามสาระการเรียนรู้ ตาม

หลกัสตูรแกนกลาง และหลกัสตูรสถานศกึษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั โดยให้อบรมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการในเร่ืองเก่ียวกบั การจดัการเรียนรู้ การวดัประเมินผล หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ปีการศึกษาละ 2 
ครัง้ ประเมินคณุภาพการเรียนการสอนของครู โดย ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และ
นักเรียน มีก าหนดแผนนิเทศภาคเรียนละ 2 ครัง้ ท าวิจัยในชัน้เรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเทอมละ 1 ครัง้ สอดคล้องกับ รายงานติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาตามนโยบายการศกึษาของรัฐบาล ปี 2556 (2556) กลา่ววา่แนวทาง/มาตรการในการ
เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนใน 8 กลุ่มสาระวิชา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีคะแนนสูงขึน้ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับ
ค าแนะน าการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ โดยผู้ เช่ียวชาญ ได้แก่เพ่ือนครู ผู้บริหารสถานศึกษาด้วยกัน
เอง หรือผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก เช่น ศึกษานิเทศก์ของเขตพืน้ท่ีการศึกษา หรืออาจารย์
มหาวิทยาลยั เพ่ือจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กนัอย่างสม ่าเสมอ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปรีชา รอด
มณี (2550) พบว่า การน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนของเครือข่าย
โรงเรียนท่ี 40 ใน มาตรฐานด้านครู พฒันาโดยสนบัสนนุให้ครูได้รับการศกึษา อบรมเพ่ิมเติม เน้น
ให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั จดัครูเข้าสอนตามความรู้ความสามารถ 
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ความถนัดและสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ด้านผู้บริหาร พัฒนาโดยจัดโครงสร้างองค์ กรการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ครูใช้วิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน ใช้ศักยภาพด้าน
วิชาการท่ีเป็นจุดเด่นของสถานศกึษามาให้บริการด้านการศกึษาแก่ชมุชน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กัญญา ศรีติง้ (2556) พบว่า สภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาคณุภาพผู้ เรียน
ด้านการจัดท าแผนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีการก าหนดเทค
นิกการสอนให้มีเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและมีการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
สมัพนัธ์กบัหลกัการจดุหมายมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนรายวิชา  

4.ระบบการประเมินคณุภาพสถานศกึษา 
มีการประกันคณุภาพการศกึษาตามกระบวนการ PDCAโดยบคุคลาการผู้มีสว่น

ได้สว่นเสียมีสว่นร่วม มีการอบรมพฒันาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการประกนัคณุภาพภายใน กับ
ครูบุคคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความตระหนักใน
บทบาทหน้าท่ีของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง (2559) ท่ีได้ศกึษาการน า
นโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษาไปปฏิบตัิ: กรณีศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดย
พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้แก่ ความชัดเจนในวตัถุประสงค์ของนโยบาย การ
มอบหมายงาน การก าหนดมาตรฐาน ระบบวดัผลการปฏิบัติงาน และการให้คุณให้โทษ ส่วน
สมรรถนะ องค์กร ด้านบุคคลากร เป็นปัจจัยท่ีส่งผลมากท่ีสดุ สอดคล้องกับงานวิจัยของสมบัติ 
เสนวิรัช (2550) ท่ีพบว่าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีผ่านการ
ประเมินจาก สมศ.กรณีตวัอย่าง 3 โรง ปีการศกึษา 2548 ด าเนินการพฒันาคณุภาพการศกึษาโดย
ใช้วงจรคณุภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านผู้เรียน กรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการพฒันาคณุภาพการศึกษา สาเหตดุงักลา่วท าให้โรงเรียน
ทัง้สองขนาดมีการด าเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน ตามขัน้ตอนของ PDCA ในทกุด้าน  

5.ระบบการเงินเพ่ือการศกึษา 
จัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนการพัฒนา

ผลสมัฤทธ์ิ และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีก ากบัติดตามผลการด าเนินงานทัง้ก่อน
และหลงัการจัดท าโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกบั คู่มือการปฏิบตัิการเงินและบัญชีสถานศกึษา
ตามระบบการควบคมุเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 ตามพระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 62 ก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศกึษา โดยหน่วยงานภายในและ
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หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบภายนอก ดังนัน้สถานศึกษาจึงต้องจัดท าระบบบัญชีให้
ถูกต้อง เพ่ือรองรับการตรวจสอบทัง้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก (หน่วย
ตรวจสอบภายใน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 2.  2560)  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 
1. ผลการวิจยัแสดงให้เป็นวา่ สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการด าเนินการตามกระบวนการ

ประกนัคณุภาพภายในควรสร้างความรู้ ความตระหนกัให้ทกุคนเข้าใจไมว่า่จะเป็น ครูบคุคลากร ผู้
มีสว่นได้สว่นเสีย ไมว่า่จะเป็นคณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง และเห็นความส าคญัเพ่ือสร้าง
ความร่ววมมือในการด าเนินงาน มีการก าหนดวตัถุประสงค์เป้าหมาย แต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบงาน 
โครงการ กิจกรรมอย่างชดัเจน และมีการก ากบัติดตามอย่างสม ่าเสมอเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

2. ผลกระทบจากสภาพ ปัญหา ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ถ้าโรงเรียนมีการ
จัดท าประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการ PDCA มีการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาก็จะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศกึษา การจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากครูบุคคลากรใน
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และน าสู่การ
ปฏิบตัิ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีคณุภาพ มีการจดักระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั จะสง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษา 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1. ควรศกึษาถึงแนวทางพฒันาผลการประเมินคณุภาพในตวับ่งชีอ่ื้นๆ ในภาพรวมท่ีควร

พฒันาเน่ืองจากในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนนัน้ต้องอาศยัการพฒันาทัง้การบริหาร การ
จดัการเรียนการสอน ซึ่งครอบคลมุไปถึงตวับ่งชีอ่ื้นๆเพ่ือให้ได้การพฒันาท่ีมีความครอบคลมุ 

2. ควรศึกษาถึงปัจจัยท่ีสนับสนุนและปัจจัยท่ีเป็นอปุรรคในประกันคุณภาพภายในท่ี
สง่ผลถึงการพฒันาผลการประเมินคณุภาพภายนอก 

3. ควรน าเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนความเหมาะสมของแนวทางทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสาม ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่น
จงัหวดัสกลนคร 
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บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
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แบบสัมภาษณ์ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบทีสาม ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

 
ช่ือเร่ืองงานวิจยั แนวทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกรอบทีสามด้านผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
สกลนคร  

ค าชีแ้จง  
1. การสัมภาษณ์ครัง้นี เ้ป็นการสัมภาษณ์เก่ียวกับเก่ียวข้องกับสภาพ ปัญหา ของ 

โรงเรียนท่ีไมผ่า่นการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสาม แบ่งเป็น 4 ตอนประกอบด้วย 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ให้สมัภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 ศึกษาเก่ียวกับเก่ียวข้องกับสภาพ ปัญหา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร 
ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารสว่นจังหวดั
สกลนคร 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
2. แบบสมัภาษณ์เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structure Interview) โดย

ผู้ วิจยัจะระบปุระเดน็เนือ้หาซึ่งจะแจ้งให้ผู้ให้ข้อมลูทราบลว่งหน้าประมาณ 3 วนั โดยขอนดัหมาย
วนัและเวลาท่ีจะสมัภาษณ์  

3. การสมัภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 45 นาที โดยผู้ วิจัยจะขออนุญาตจดบันทึก และ
บนัทึกเทป 

 
 
 
ผู้ วิจยั นางสาวกนกวรรณ ทมุสะกะ  
นกัศกึษาปริญญาโท สาขา วิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์  
คณะ ศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ถกูสมัภาษณ์...................................................................................................... 
ต าแหน่ง .................................................................................................................. 
สถานท่ีท างาน .......................................................................................................... 
ท าการสมัภาษณ์วนัท่ี ................................... เดอืน .................................. พ.ศ. 2562  
         
         
       .......................................... 
            ผู้ได้รับการสมัภาษณ์ 
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ตอนท่ี 2 ศึกษาเก่ียวกับเก่ียวข้องกับสภาพ ปัญหา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  

ค าถามอุ่นเคร่ือง (Warm up question)  
1. จากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสามท่ีผ่านมาท่านคิดว่าโรงเรียนของท่านมี

ความ พร้อมในการรับการประเมินหรือไม ่
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
2. ท่านคิดวา่การประกนัคณุภาพภายในสง่ผลตอ่การประเมินคณุภาพภายนอกหรือไม่ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
ค าถามสมัภาษณ์หลกั (Main question) 
1. สภาพ ปัญหาของการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนของ

ท่านเป็นอย่างไร (กรุณาอธิบาย ) 
1.1. การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
(  ) มี   (  ) ไมม่ี 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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1.2. การจัดท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุ่งคณุภาพตามมาตรฐาน 
การศกึษาของสถานศกึษา 

(  ) มี   (  ) ไมม่ี 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
1.3. ด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
(  ) มี   (  ) ไมม่ี 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
1.4. การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
(  ) มี   (  ) ไมม่ี 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
1.5. การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 
(  ) มี   (  ) ไมม่ี 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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1.6. การจดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
(  ) มี   (  ) ไมม่ี 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
1.7. การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน 
(  ) มี   (  ) ไมม่ี 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
1.8. การจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 
(  ) มี   (  ) ไมม่ี 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร  

3.1. จากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหรือไมอ่ย่างไร 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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3.2. จากผลการประเมินคณุภาพรอบท่ี 3 โรงเรียนของท่านมีแนวทางพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
อย่างไร ในด้านตา่งๆ ดงันี ้

3.2.1. การจดัการเรียนรู้ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
3.2.2. ระบบการประเมินผลผู้เรียน 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
3.2.3. ระบบประเมินและพฒันาครู 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
3.2.4. ระบบการประเมินคณุภาพสถานศกึษา 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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3.2.5. ระบบการเงินเพ่ือการศกึษา 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
3.3. ท่านคิดวา่ปัจจยัความส าเร็จของการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีอะไรบ้าง 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 
- สรุปการพจิารณาความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญต่อแบบประเมิน 
- รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองการวจัิย 
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สรุปการพจิารณาความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญต่อแบบประเมิน 
 

ข้อท่ี 
คะแนนความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ  

ผลรวม 
ดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) 

ผลการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ค าถามอุน่เคร่ือง (Warm up question) 
1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
ค าถามสมัภาษณ์หลกั (Main question) 
ตอนท่ี 2 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
1.1 +1 +0 +1 +1 +0 3 0.60 เหมาะสม 
1.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
1.3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
1.4 +1 0 +1 +1 0 3 0.60 เหมาะสม 
1.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
1.6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
1.7 +1 0 +1 +1 0 3 0.60 เหมาะสม 
1.8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
คาถามสมัภาษณ์หลกั (Main question) 
ตอนท่ี 3 
3.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
3.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
3.2.1 +1 +1 0 +1 0 3 0.60 เหมาะสม 
3.2.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
3.2.3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
3.2.4 0 0 +1 +1 +1 3 0.60 เหมาะสม 
3.2.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
3.3 0 +1 +1 0 +1 3 0.60 เหมาะสม 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองการวจัิย 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา  ตัง้ประภา 
    อาจารย์ประจ าภาควิชาวดัผลและวิจยัการศกึษา 
    คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
2. อาจารย์ ดร.พนิดา  ศกนุตนาค 
    อาจารย์ประจ าภาควิชาวดัผลและวิจยัการศกึษา 
    คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
3. นางสาวนภาภร  สง่แสง 
    หวัหน้าส านกัประเมินประเมินการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
    ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์กรมมหาชน) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภทัรดร  จัน้วนัดี 
    รองคณบดีฝ่ายวิจยัและพฒันา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
    คณะกรรมการบริหารวิจยั มหาวิทยาลยั 
    ผู้ตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ สกลนคร เขต 1-3 สพม.23 
    ผู้ตรวจประเมินประกนัคณุภาพการศกึษาระดบั อดุมศกึษา 
5. นางนภาพร  ศรีมรกต 
    ศกึษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
    รับผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศกึษา 
    ส านกัการศกึษาฯ องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสกลนคร 
 
 



 

ประวัติ ผู้ เขี ยน 
 

ประวัตผิู้ เขยีน 
 

ชื่อ-สกุล กนกวรรณ  ทมุสะกะ 
วัน เดือน ปี เกิด 18 มีนาคม 2534 
สถานท่ีเกิด ต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จงัหวดัสกลนคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2549 ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  

                 โรงเรียนสกลราชวิทยานกุลู จงัหวดัสกลนคร  
พ.ศ. 2552 ชัน้มธัยมศกึษาปีตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  
                 โรงเรียนสกลราชวิทยานกุลู จงัหวดัสกลนคร  
พ.ศ. 2557 การศกึษาบณัฑิต   
                 สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี  
                 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2562 การศกึษามหาบณัฑิต  
                 สาขาวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์  
                 แขนงการตรวจสอบและการประกนัคณุภาพการศกึษา  
                 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 67 หมู ่3 ต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จงัหวดัสกลนคร   
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