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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ใน 5 ขั้นตอน ไดแก การเตรียมความพรอมในการ
ประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการประเมินผลภายใน การดําเนินการประเมินผลภายใน การ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง ตามความคิดเห็น
ของครู จําแนกตามสถานภาพของครู ไดแก วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และตําแหนง
ของครู รวมทั้งศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ประจําปการศึกษา 2554 รวมจํานวน 192 คน ประกอบดวย ผูบริหาร ผูรวมบริหาร ครูผูสอน และครู
สนับสนุนการสอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที ่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)

ผลการวิจัยพบวา
1. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ใน 5 

ขั้นตอน ไดแก การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการประเมินผล
ภายใน การดําเนินการประเมินผลภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง การใชประโยชนจาก
รายงานการประเมินตนเอง โดยรวมและทุกข้ันตอน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก

2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน พบวา แตกตางกัน เมื่อจําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน พบวา การวางแผนการประเมินผลภายในและการดําเนินการประเมินผล
ภายใน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจําแนกตามตําแหนงของครู พบวา 
การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการประเมินผลภายใน และการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. การศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ พบวามีปญหาเก่ียวกับการเตรียมเอกสาร โดยขาดผูรับผิดชอบทีช่ัดเจนและ
เอกสารไมเปนปจจุบัน สวนแนวทางแกไขการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน คือ ควรมีการนิเทศ 
กํากับ ติดตามอยางเปนระบบในทุกฝาย/ทุกหนวยงาน และประสานการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
เพ่ือเตรียมความพรอมกับการรับการประเมินไดตลอดเวลา
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This research aims at studying and comparing the five main stages of internal 
assurance practices at Assumption Samutprakarn School. The 5 stages include the 
Preparatory Stage, the Internal Assessment Planning Stage, the Internal Auditing Process 
Stage, the Writing of Self Assessment Report Stage, and the Utilization of the Self 
Assessment Report Stage. The comparisons of the teachers' opinions on individual stages
of the internal assurance practices were conducted by their education degrees, work 
experiences, and positions. The problems and proposition of solutions related to the 
practices were also studied. The samples of this research consisted of 192 personnel of 
Assumption Samutprakarn School in the academic year B.E. 2554. It   included
administrators, advisory board of the director, teachers, and teaching support staff. The 
research instrument was a 5-rating scale questionnaire. The data analyses were conducted
by percentage, means, standard deviation and One-Way ANOVA.

The research findings were as follow.
1. The 5 stages of the internal assurance practices of Assumption Samutprakarn 

School, i.e. the Preparatory Stage, the Internal Assessment Planning Stage, the Internal 
Auditing Process Stage, the Writing of Self Assessment Report Stage, and the Utilization of 
the Self Assessment Report Stage were rated as a whole and individual stages at the
highly appropriate level. 

2. The comparisons of the teachers' opinions on the individual stages of the internal 
assurance practices by education degrees found no differences. When compared by work
experiences, significant differences were found at .05 level in the Internal Assessment 
Planning Stage and the Internal Auditing Process Stage. When compared by positions, 
significant differences were found at .05 level in the Preparatory Stage, the Internal 
Assessment Planning Stage, and the Writing of Self Assessment Report Stage.

3. The problems and proposition of solutions related to the practices found that they 
should have personnel who are directly responsible for document preparations and updates, 
should not set the evaluation criteria too high but they should be clear according to the 
work content, should build teacher awareness of the importance of internal quality 
assurance and practice them as routine, conduct supervision, monitor, and follow-up
systematically in every department/unit. Continuously coordinate in order to be well 
prepared for the evaluation at any time.
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ประกาศคุณูปการ

สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงรัตน        
เกษรแพทย ที่ใหความเมตตาดูแล ชวยเหลือ และเอาใจใสตอการถายทอดความรู ใหคําปรึกษา 
คําแนะนํา และขอเสนอแนะตางๆ อยางดีและตอเนื่อง อีกทั้งการสละเวลาอันมีคา ทั้งกําลังกาย 
กําลังใจ และกําลังความคิด จนสารนิพนธฉบับนี้เสร็จและสมบูรณดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความ
กรุณา และขอกราบขอบพระคุณทานดวยความเคารพรักย่ิง

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ สุภากิจ และอาจารย ดร.ราชันย 
บุญธิมา คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ที่ใหความรู คําแนะนําในสิ่งที่เปนประโยชน ตลอดจน
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ จนทําใหสารนิพนธมีความสมบูรณย่ิงข้ึน

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ สุภากิจ อาจารย ดร.สุวพร เซ็มเฮง 
อาจารย ดร.สรภัคสรณ ฉัตรกลมทัศน  อาจารย ดร.พาสนา ชมบุรพันธ  และอาจารย ดร.สุรีย    
แกวเศษ ที่ใหความอนุเคราะหในการใหคําแนะนําสิ่งที่เปนประโยชน ตลอดจนตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตางๆ จนทําใหแบบสอบถามและสารนิพนธมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ ผูอํานวยการของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ใหความอนุเคราะหสถานที่เพื่อการเก็บขอมูล รวมทั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาผูอํานวยการ และคณะครูของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณผูที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จในครั้งนี้ คือ บิดา มารดา พี่ นอง สมาชิกใน
ครอบครัวจตุรงควาณิช นางสายสมร เอี่ยมอองกิจ นายธรรมนูญ รัตนพันธ นายนวพล แกวภูมิแห 
ดร.โชคศรันต จิตรโชคนิมิตร และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการทุกทาน ที่เปนกําลังใจ
ใหแกผูวิจัยดวยดีตลอดมา และใหความชวยเหลือจนสารนิพนธฉบับน้ีประสบความสําเร็จ

ประโยชนและคุณคาของสารนิพนธฉบับนี้ หากพึงมี ผูวิจัยขอนอมนําเปนเครื่องบูชาแดผูมี
พระคุณทุกทานที่กลาวนามและมิไดกลาวนาม บิดา มารดา ครูอาจารย ที่ไดกรุณาอบรมสั่งสอน
คุณธรรม จริยธรรม ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ประสบการณตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ใหแกผูวิจัย

สุดาวดี จตุรงควาณิช
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บทท่ี  1
บทนํา

ภูมิหลัง
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันการศึกษาทุกแหงดําเนินการเพ่ือแสดง

ถึงศักยภาพในระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีหลักฐานที่สังคมสามารถประเมินและ
ตรวจสอบได การศึกษาไทยจึงตองเตรียมพรอมอยูเสมอ เพื่อนําคนไทยและสังคมไทยใหกาวสู
อนาคตอยางมั่นคงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิต 
ซึ่งสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของตองรวมมือกันจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
ทัดเทียมกันท่ัวประเทศ (กรมวิชาการ. 2542: 1) ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาที่มุงเนน
คุณภาพและมาตรฐานในหมวดที่ 1 มาตราที่ 9 วาดวยการจัดระบบ โครงสรางและกระบวนการจัด
การศึกษาใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทการศึกษา และหมวดท่ี 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก อีกท้ังมาตราท่ี 
48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544: 3)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 6) พบวาปญหาหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นใน
การประเมินคุณภาพภายใน คือ ขอจํากัดเกี่ยวกับความรูความเขาใจในขอมูลและวิธีการประเมิน
คุณภาพภายในของกลุมบุคคลที่ตองรับผิดชอบ อีกทั้งขาดการประเมินอยางตอเนื่อง การเขียน
รายงานผลและการนําผลการประเมินตนเองไปใชในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษายังไม
ชัดเจนและตอเนื่อง นอกจากนี้ ขอคนพบที่ไดจากการประชุมสัมมนาของคณะผูบริหารสถานศึกษา 
ผูเกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอองค
รักษในปการศึกษา 2545 จํานวน 39 แหง พบวาสถานศึกษามีขอจํากัด คือ ดานบุคลากรขาดความรู
ความเขาใจและความชํานาญการ กระบวนการประเมินใชวิธีการที่ไมเหมาะสมและทําไดไมรอบดาน 
ผูประเมิน ผูรับการประเมินมีอคติตอการประเมิน และขาดความชัดเจนของแผนพัฒนาหรือธรรมนูญ
โรงเรียน การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังขาดงบประมาณใน
การดําเนินการ 

แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559. (2553: 92-94) ยังพบปญหาการ
ดําเนินการพัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบประกันคุณภาพภายใน
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และระบบประกันคุณภาพภายนอก คือ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญยังขาด
ความรูความเขาใจในเรื ่องการประกันคุณภาพภายใน และยังไมไดบูรณาการเรื ่องการประกัน
คุณภาพภายในเขาสูการบริหารงานภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้งการ
สงเสริมใหครูอาจารยและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานภายใตระบบการประกันคุณภาพเพ่ือการ
ปฏิบัติงานปกติ และสถานศึกษาบางแหงไมมีการแตงตั้งกรรมการหรือจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษา และไมมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการประกัน
คุณภาพ นอกจากน้ียังกําหนดประเด็นที่ยังไมไดดําเนินการและตองเรงดําเนินการ ไดแก เรงรัดใหมี
การปรับปรุงกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพมีเอกภาพ 
ทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก รวมทั้งระบบประกันคุณภาพที่
ครบถวนท้ังระบบการพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ และระบบการประเมินคุณภาพ อีก
ทั้งมีการดําเนินการประกันคุณภาพดวยการวิจัยสถาบัน การประเมิน และการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอยางตอเน่ือง 

สถานศึกษาจําเปนตองพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหชัดเจน โดยทําใหเปนการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ตามปกติ และจัดทําอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งสรางเสริมสมรรถนะของบุคลากรที่
รับผิดชอบ เพื่อใหสถานศึกษามั่นใจในคุณลักษณะของผลผลิต กระบวนการทํางาน และสามารถ
ตรวจสอบได อีกทั้งตองพัฒนาระบบบริหารจัดการดําเนินงานประกันคุณภาพ กระตุนใหทุก
หนวยงานยอยในสถานศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และสนับสนุนใหทุก
ฝายมีสวนรวม รวมทั้งสงเสริม/สนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผลักดันใหมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุก
ระดับ/ประเภทการศึกษา และควรมีระบบและหลักเกณฑการคัดเลือกผูประเมินคุณภาพภายนอก 
พรอมทั้งมีระบบการพัฒนาทั้งดานจิตวิทยา การพูด EQ และ MQ การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหไดผูประเมินภายนอกท่ีมีคุณภาพย่ิงข้ึน

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแตป พ.ศ.2522 เปน
สถาบันการศึกษาลําดับท่ี 13 ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย จัดการเรียนการสอน
สืบเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2249 ผูกอตั้งเปนนักบวชคณะเซนตคาเบรียล คือ นักบุญหลุยส มารี เดอ
มงฟอรต มีจุดมุงหมายในการอบรมสั่งสอนเยาวชนใหอานออก เขียนได คิดเลขเปน มีหลักศาสนา
เปนแนวทางใหประพฤติตนเปนคนดี มีคุณภาพ รูคุณคาของตนเองที่จะสรางประโยชนใหกับสังคม 
ใหการศึกษาอบรมดวยเนื้อหาสาระและคานิยมที่โรงเรียนยึดถือปฏิบัติ ความเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัย ทําใหโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและเติบโตในดานช่ือเสียง
ขึ้นอยางรวดเร็ว โรงเรียนใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีแผนพัฒนาโรงเรียน มีหลักสูตร
แบบบูรณาการท่ีสอดคลองกับทองถ่ิน มุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยเนนการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองเปนสําคัญ สนับสนุนงานดานวิชาการอยางสม่ําเสมอ มีการ
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ จัดเทคโนโลยีที่เอื ้อตอการศึกษา พัฒนาครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ/ตอเนื่องทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มีระบบการ
บริหารดานการเงินที่โปรงใส จัดสรรและใชงบประมาณประจําปอยางชัดเจน/คุมคา มีระบบในการ
กํากับและติดตามการใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคา/มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ตรวจสอบได โรงเรียนจัดอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู มีสิ่งแวดลอม
และบรรยากาศท่ีดี รมร่ืน นาอยู นาเลน นาเรียน ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง

โรงเรียนจัดใหมีงานประกันคุณภาพภายใน ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนมา อยูภายใต
การบริหารงานของสํานักผูอํานวยการ มีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนาอยางเปนระบบ ชัดเจน
และตอเนื่อง มีการแตงตั้งบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน มีการ
แตงตั้งบุคลากรเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มีบทพรรณางานที่ชัดเจน มีการฝกอบรม
โดยคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย เพื่อให
เปนผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงบุคลกรของโรงเรียนที่ไดรับการแตงตั้งนี้จะมีการพัฒนาให
เชี่ยวชาญกับการเปนผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปจจุบันนี้โรงเรียนมีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในจํานวนทั้งหมด 15 คน และไดรับการแตงตั ้งใหเปนผู ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ซึ่งปจจุบันนี้มีจํานวน
ทั้งหมดประมาณ 200 คน 

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยทุกแหง จะมีบุคลากรที่ไดรับ
การแตงตั้งเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน และจะไดรับการประเมินผลภายนอกโดย
บุคลากรดานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยที่ไดรับการฝกอบรมและ
แตงตั้งใหเปนผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตรมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย และแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง 
ไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพจากการบริหารการศึกษาตามมาตรฐาน โรงเรียนจัดใหมีการควบคุม
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งความรู คุณธรรม มี
ความสุขกับการเรียนรู ผูเรียนไดเรียนรูจากการจัดประสบการณตรง การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ถือหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุดในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา โดยบริหารจัด
การศึกษาอยางมีขั้นตอน มีเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน จัดใหมี
การประกันคุณภาพภายในครบทุกมาตรฐานและมีการประเมินตนเอง รวมทั้งพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางเปนระบบ ชัดเจนและตอเนื่อง นําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนไปเปนแนวทางในการนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดในแผนพัฒนาโรงเรียนทุกสิ้นปการศึกษา สะทอนความ
เปนจริงและนําไปใชไดจริง มีการวิเคราะห/สังเคราะหและพัฒนางาน/โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่
แทจริงของหนวยงานตางๆ ในองคกร ซึ่งดําเนินการหลายวิธี เชน การสํารวจ การระดมความคิด 
วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของสภาพภายใน (SWOT) รวมทั้งกําหนดภาพ
ความสําเร็จในอนาคต จัดทํารูปแบบ (Model) วิธีการดําเนินงาน โดยบุคลากรของโรงเรียนที่ไดรับ
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การแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจะกําหนดตารางปฏิบัติงาน เพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายในทุกปการศึกษา (Internal Audit) และปฏิบัติตามแบบ วิธีการที่ไดกําหนดรวมกัน 
โรงเรียนจัดระบบการประเมินขามฝายตางๆ ไดแก ฝายสํานักผูอํานวยการ ฝายวิชาการ ฝาย
ปกครอง ฝายกิจกรรม ฝายบริการ และฝายธุรการ-การเงิน รวมทั้งการประเมินขามโรงเรียนที่อยูใน
เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ดําเนินการโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งเปนบุคลากรทางการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ
ไทย 

จากการดําเนินการประกันคุณภาพภายในดังกลาว บุคลากรทุกคนในโรงเรียนยอมรับฟง
ขอมูลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งเปนบุคลากรทางการศึกษาของมูลนิธิ
คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย นําผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
โดยมีการประเมินผล วิเคราะหเปรียบเทียบในดานขั้นตอน วิธีดําเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
และผลที่ไดรับ แลวบันทึกเปนรายงานเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาและการประเมินภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ตอไป 

จากที่กลาวมา จะเห็นวาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอยางมีข้ันตอน/เปนระบบและตอเนื ่อง เพื่อสรางความมั่นใจใหกับนักเรียน 
ผู ปกครอง ชุมชน และผูเก่ียวของวาสถานศึกษาไดจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กําหนด โดยมีเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค
สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม เพื่อใหนักเรียนเปนคนดี มีความรู
ความสามารถตามศักยภาพ เคารพในศักดิ์ศรีของตนเอง/ผูอื่น และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุขตลอดชีวิต ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง/ยั่งยืน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรใน
ดานการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ใน 5 ข้ันตอน 
ไดแก การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการประเมินผลภายใน การ
ดําเนินการประเมินผลภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง การใชประโยชนจากรายงานการ
ประเมินตนเอง

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ใน 5 ข้ันตอน ไดแก การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการ
ประเมินผลภายใน การดําเนินการประเมินผลภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง การใช
ประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง
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2. เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู โดยจําแนกตามสถานภาพของครู ไดแก วุฒิการศึกษา 
ประสบการณการทํางาน และตําแหนงของครู

3. เพ่ือศึกษาปญหา และแนวทางแกไขการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ความสําคัญของการวิจัย
ผลการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนประโยชนตอสถานศึกษาในเรื่องการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายใน โดยเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน ไดแก การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการประเมินผล
ภายใน การดําเนินการประเมินผลภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง การใชประโยชนจาก
รายงานการประเมินตนเอง ซึ่งทําใหทราบจุดออน จุดแข็งของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ที่ผานมา เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร

1.1 ประชากร ไดแก ครูในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 จํานวน 
245 คน ประกอบดวย ผูบริหาร ไดแก ครูที่มีตําแหนงผูบริหารและผูรวมบริหาร คือ หัวหนาฝายฯ/
ผูชวยหัวหนาฝายฯ/หัวหนากลุมสาระฯ/หัวหนาระดับช้ันฯ/หัวหนางานฯ จํานวนทั้งหมด 70 คน และ
ครู คือ ครูที่มีตําแหนงครูผูสอนและครูสนับสนุนการสอน จํานวนทั้งหมด 175 คน

1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประจําปการศึกษา 
2554 ประกอบดวย ผูบริหาร ไดแก ครูที่มีตําแหนงผูบริหารและผูรวมบริหาร คือ หัวหนาฝายฯ/
ผูชวยหัวหนาฝายฯ/หัวหนากลุมสาระฯ/หัวหนาระดับชั้นฯ/หัวหนางานฯ จํานวนทั้งหมด 70 คน และ
ครูที่มีตําแหนงครูผูสอนและครูสนับสนุนการสอน จํานวน 122 คน ซึ่งไดมาโดยกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยาง ตามตารางของยามาเน (Yamane. 1967: 725) จากนั้นผูวิจัยไดใชวิธีการสุมแบบแบง
ชั้น (Stratified Random Sampling) แลวจึงสุมอยางงาย เนื่องจากประชากรที่เปนผูบริหารมีจํานวน
นอย จึงใชผูบริหารที่เปนประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง

2. ขอบเขตของตัวแปร ประกอบดวย
 2.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของครู ไดแก

2.1.1 วุฒิการศึกษา จําแนกเปน
1) ปริญญาตรี
2) สูงกวาปริญญาตรี
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2.1.2 ประสบการณการทํางาน จําแนกเปน
1) นอยกวา 10 ป
2) 10 – 20 ป
3) มากกวา 20 ป

2.1.3 ตําแหนง จําแนกเปน
1) ผูบริหาร 
2) ครู 

2.2 ตัวแปรตาม คือ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ใน 5 ข้ันตอนตามลําดับ ไดแก

2.2.1 การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน
2.2.2 การวางแผนการประเมินภายใน 
2.2.3 การดําเนินการประเมินภายใน
2.2.4 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
2.2.5 การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง

นิยามศัพทเฉพาะ
การวิจัยเรื ่องการศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ผูศึกษาไดใหนิยามเฉพาะศัพทที่สําคัญ ดังนี้
1. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินการจัดการศึกษาตามระบบ

และกลไก ดวยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแก การเตรียมความพรอม การวางแผน การปฏิบัติงาน
ตามแผน การวิเคราะหติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดทํารายงาน และการปรับปรุงพัฒนา ซึ่ง
กอใหเกิดความมั่นใจวาผลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตรงตามความ
ตองการของผูรับบริการ ซึ่งมีตัวกําหนดการประกันคุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางเปนขั้นตอน 
และจะทําใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวไดเปนอยางดี มีการควบคุมคุณภาพการดําเนินงานในแตละ
หนวยงานตามตัวบงช้ี มีการตรวจสอบและประเมินโดยบุคลากรในโรงเรียนหรือผูเก่ียวของ 

2. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับ
กระบวนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประกอบดวย 
การวางแผนการปฏิบัติงาน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง ซึ่งเปนการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหไดขอมูลที่จะเปน
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาโรงเรียน และเพื่อ
สรางความม่ันใจวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ไดผลผลิตท่ี
มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค การปฏิบัติและกระบวนการจัดดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยมีขั้นตอน ระบบ และตอเนื่อง ใน 5 ขั้นตอน ไดแก 
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การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการประเมินภายใน การ
ดําเนินการประเมินภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และการใชประโยชนจากรายงาน
การประเมินตนเอง โดยแตละข้ันตอนมีรายละเอียดดังน้ี

2.1 การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระดับความ
เหมาะสมเกี่ยวกับการสํารวจขอมูลเก่ียวกับลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษา การแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินภายในและภายนอก การสรางเสริมจิตสํานึก ความรูความเขาใจ ความ
ตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพภายในใหแกบุคลากรของโรงเรียน การจัดเตรียมงบประมาณ 
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพภายใน การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน และเผยแพรให
บุคลากรและผูเก่ียวของรับรู

2.2 การวางแผนการประเมินภายใน หมายถึง ระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับการ
กําหนดแนวทางไวลวงหนาในการประเมินคุณภาพภายใน มีรายละเอียดเก่ียวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาโรงเรียน แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานประจําปเพื่อการพัฒนาคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน การจัดทําและเผยแพรคูมือ/เอกสารการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในใหบุคลากร
ของโรงเรียนรับรู การจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับมาตรฐานและตัวบงชี้ที ่ใชในการประเมิน การ
กําหนดกรอบการประเมินผลภายใน ประกอบดวยมาตรฐาน ตัวบงชี้ แหลงขอมูลแนวทางรวบรวม
ขอมูล ตัวอยางเครื่องมือ แนวทางการวิเคราะหขอมูลและแปลผล เกณฑการประเมินผล การกําหนด
ชวงเวลาการเก็บขอมูล และผูรับผิดชอบการประเมินผลคุณภาพการศึกษา การเปรียบเทียบ
เปาหมายที่โรงเรียนตองการบรรลุ ผลการปฏิบัติงานจริง และผลตางที่เกิดขึ้น

2.3 การดําเนินการประเมินผลภายใน หมายถึง ระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับการ
จัดประชุมเพื่อแจงวัตถุประสงค/วิธีการประเมินผลภายใน ข้ันตอนการนิเทศ/กํากับ/ติดตาม/
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือสรางความเขาใจในการประเมินภายในระหวางผูประเมิน
และผูรับการประเมิน การสรางเคร่ืองมือหลายประเภท เพ่ือใชในการประเมินผลภายในสถานศึกษาท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้ สามารถเก็บขอมูลไดตามวัตถุประสงค ไดแก แบบสอบถาม 
แบบสังเกตแบบสัมภาษณ แบบบันทึกขอมูล แบบสํารวจ เปนการกําหนดปฏิทินการตรวจสอบ
ประเมินผลภายในท่ีประกอบดวยมาตรฐาน ตัวบงช้ี วันที่เก็บขอมูล วันที่วิเคราะหขอมูล ผูวิเคราะห
ขอมูล ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลและการจัดเก็บขอมูลจากแหลงตางๆ

2.4 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง หมายถึง ระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับ
แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจําปการศึกษา
ของสถานศึกษา หรือท่ีเรียกวา รายงานผลการประเมินตนเอง (Self study report) โดยบุคลากรและ
ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผนการจัดทํารายงานประเมินตนเอง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน การตรวจสอบรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป การสรุปผลการปฏิบัติที่เปนเลิศทาง
วิชาการที่โรงเรียนไดพัฒนาอยางเปนระบบเพื่อการยอมรับในสังคม มีการใชภาพ/แผนภูมิ/ตาราง
ประกอบสารสนเทศท่ีเปนสาระสําคัญของผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
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รอบป ซึ่งการรวบรวม/นําเสนอสารสนเทศผลการดําเนินงาน/การสรุปรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ครอบคลุมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

2.5 การใชประโยชนจากการประเมินผลภายใน หมายถึง ระดับความเหมาะสม
เก่ียวกับการนําผลจากการประเมินภายใน ไปใชในการกระตุนจิตสํานึกของบุคลากรและผูเกี่ยวของ 
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร การเตรียมความ
พรอมรับการประเมินภายนอกจากฝายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล/การประเมิน
ภายนอกจากสมศ. และใชเปนขอมูลรายงานผลการจัดการศึกษาใหผูบริหาร ครูอาจารย นักเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน และผูเก่ียวของรับทราบ/ขอความความรวมมือ และเปนแนวทางในการปรับปรุง/
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหงานประกันคุณภาพภายใน ใหเปนสวนหนึ่งของ
การบริหารจัดการสถานศึกษาเปนระบบมากย่ิงข้ึนในปการศึกษาตอไป 

3. สถานภาพของครู หมายถึงครูในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่มีวุฒิการศึกษา 
ประสบการณการทํางาน และการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตางๆ ดังนี้

3.1 วุฒิการศึกษา หมายถึงระดับการศึกษาของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และสูงกวาระดับปริญญาตรี

3.2 ประสบการณทํางาน หมายถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ แบงเปน 3 ระดับ คือ นอยกวา 10 ป, 10 – 20 ป และมากกวา 20 ป

3.3 ตําแหนง หมายถึง บุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานในโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ จําแนกเปน 2 กลุม ไดแก 

3.3.1 ผูบริหาร หมายถึง หัวหนาฝายฯ/ผูชวยหัวหนาฝายฯ/หัวหนากลุมสาระฯ/
หัวหนาระดับชั้น และหัวหนางานฯ 

3.3.2 ครู หมายถึง ครูผูสอนและครูสนับสนุนการสอน
4. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ หมายถึง สถาบันการศึกษาเอกชนลําดับท่ี 13 ของ

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย การบริหารงานขึ้นตรงตอมูลนิธิคณะ
เซนตคาเบรียลฯ เร่ิมเปดการจัดการศึกษาตั้งแต พ.ศ. 2522 ถึงปจจุบัน ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียน
คือผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ มีสถานะภาพเปนนักบวช สวนผูบริหารและครูเปนฆราวาส

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจแกผูเกี่ยวของวา ผูเรียนทุกคนจะไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ และใหถือวาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนสวน
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หน่ึงของการบริหารการศึกษา โดยเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ซึ่งการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ควรมีการเตรียมความ
พรอมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการประเมินผลภายใน การดําเนินการประเมินผล
ภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเองในการ
นําไปปรับปรุง พัฒนาและสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรของโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ และตําแหนงตางๆ รวมท้ังปรับปรุง/พัฒนาและวางแผนการดําเนินงานใหเปนรูปธรรม
ท่ีชัดเจนมากข้ึน เพ่ือรองรับการเมินจากองคกรภายนอก

สําหรับตัวแปรอิสระ ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยของสุวรรณี รัตนรอด (2552: บทคัดยอ) ซึ่งทํา
การวิจัยเรื่องความพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพ่ือ
เปรียบเทียบระดับความพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ตามสถานภาพของ
บุคลากร โดยจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ กลุมตัวอยางในการวิจัยเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร จํานวน 236 คน เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ ผลการวิจัยพบวาระดับความพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากที่สุดลง 3 อันดับ คือ มาตรฐานดานปจจัย 
มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐานดานผูเรียน บุคลากรเพศชายและหญิง มีความพรอมเพื่อ
รับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีลงมาและสูงกวาปริญญาตรี มีความพรอม
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ บุคลากรที่มีประสบการณ 5 ปขึ้นไปและต่ํากวา 5 ป มีความพรอมเพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามาตรฐานดานกระบวนการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมาตรฐานดานปจจัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) (2553: 92-94) 
ซึ่งระบุวาการดําเนินการพัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก พบปญหาของสถานศึกษาสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในเรื่อง
การประกันคุณภาพภายใน และยังไมไดบูรณาการเรื่องการประกันคุณภาพภายในเขาสู การ
บริหารงานภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้งการสงเสริมใหครูอาจารยและ
บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานภายใตระบบการประกันคุณภาพเพื่อการปฏิบัติงานปกติ ควรมี
การจัดสรรงบประมาณ มีเครื่องมือที่เปนมาตรฐาน และควรแตงตั้งผูรับผิดชอบเปนกรรมการหรือ
จัดต้ังหนวยงานเฉพาะ
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จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงพัฒนาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย คือ ตัวแปรอิสระไดแก 
วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน และตําแหนงของครู สวนตัวแปรตาม ไดแก การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ไดแก การเตรียมความพรอมในการ
ประกันคุณภาพภานใน การวางแผนการประเมินผลภายใน การดําเนินการประเมินผลภายในการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และการใชประโยชนจากรายงานประเมินตนเอง ตามภาพประกอบ 
1 

 ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

สมมุติฐานในการวิจัย
1. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ตามความ

คิดเห็นของครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความเห็นแตกตางกัน
2. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ตามความ

คิดเห็นของครูที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีความเห็นตางกัน
3. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ตามความ

คิดเห็นของครูที่มีตําแหนงตางกัน มีความเห็นตางกัน

ตัวแปรอิสระ
1. วุฒิการศึกษา จําแนกเปน

1.1 ปริญญาตรี
1.2 สูงกวาปริญญาตรี

2. ประสบการณการทํางาน จําแนกเปน
2.1 นอยกวา 10 ป
2.2 10 – 20 ป
2.3 มากกวา 20 ป

3. ตําแหนง จําแนกเปน
3.1 ผูบริหาร
3.2 ครู

ตัวแปรตาม
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 5 ข้ันตอน ไดแก
1. การเตรียมความพรอมในการการประกันคุณภาพ

ภายใน
2. การวางแผนการประเมินผลภายใน 
3. การดําเนินการประเมินผลภายใน 
4. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
5. การใชประโยชนจากรายงานประเมินตนเอง



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ โดยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 
 1. แนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
  1.2 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ) 
  1.3 การจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  
 2. การประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.2 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.3 ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.4 หลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.5 แนวคิดและทฤษฎีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.5.1 การประกันคุณภาพภายใน และการเขียนรายงานประเมินตนเอง 
   2.5.2 การประกันคุณภาพภายนอก 
 3. ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
  3.1 ขอมูลทั่วไป 
  3.2 การจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
  3.3 แผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
  3.4 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  4.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
  4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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1. แนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) มุงพัฒนาสู “สังคม
อยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness)” คนไทยมีคุณธรรมนําความรู รอบรูเทาทันโลก 
ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเปนธรรม 
สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ย่ังยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มี  
ธรรมาภิบาลดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขและอยูในประชาคมโลก
ไดอยางมีศักด์ิศรีโดยมีเปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ในสวนที่เก่ียวของกับการศึกษาโดยใหคน
ไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ 
และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหตนเองที่จะ
นําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพ่ิม 1) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของ
คนไทยเปน 10 ป 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของทุกระดับสูงกวารอยละ 55 3) เพ่ิมกําลัง
แรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเปนไมต่ํากวารอยละ 60 และ 4) จํานวนบุคลากรดานการวิจัย 10 คน 
ตอประชากร 10,000 คน นอกจากนี้ยังไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย
สังคมแหงภูมิปญญาการเรียนรูใหความสําคัญกับการพัฒนาคนที่มีคุณธรรมนําความรู สงเสริมใหคน
ไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และสามารถจัดการองคความรูทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและ
องคความรูสมัยใหม ซึ่งกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 กําหนดกรอบแนวคิดและวิสัยทัศน ดังนี้  
 1. การศึกษาเปนกลไกการพัฒนาคน  
 2. ใหเกิดคุณธรรมนําความรู สมานฉันท สันติวิธี มีวิถีประชาธิปไตย  
 3. เปนคนไทยบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. มีทักษะในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  
 5. เกิดการสรางสังคมภูมิปญญา รักษา และพัฒนาทรัพยสินทางปญญา  
 6. การรักษาวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ  
 7. การเรียนรูตลอดชีวิต และการสรางสังคมเศรษฐกิจฐานความรู  
 โดยวัตถุประสงคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
เพ่ือ 1) ปลูกฝงและพัฒนาใหคนมีคุณธรรมนําความรู 2) เพ่ือสรางเสริมสังคมภูมิปญญาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต และ 3) เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคนและสราง
คุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู 
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 1.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
    พื้นฐาน  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กําหนดนโยบาย
ในการดําเนินงานดานการบริหารการศึกษา เพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดวิสัยทัศนที่จะการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
ประเทศไทย ใหสูงเทียบเทาคาเฉลี่ยของโลก ภายในป 2563 และกําหนดพันธกิจที่จะพัฒนาและ
สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพโดย
การพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  ใหเปนบุคคลที่มีความรู คุณธรรม 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการพัฒนาสูคุณภาพระดับสากล โดยมีหนวย
กํากับ ประสาน สงเสริมการจัดการศึกษา คือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน ๑๘๕ เขตพ้ืนที่
การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหนวยปฏิบัติการ
การจัดการศึกษา เพ่ือใหภารกิจดังกลาวสามารถตอบสนองสภาพปญหา และรองรับการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กําหนดกลยุทธ 
จํานวน 6 กลยุทธ ไดแก  
 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และสงเสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  
 2. ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษา  
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ และเนน
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา  
 6. พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยแบงเปน 4 ดาน คือ 
 1. มาตรฐานดานผูเรียน มี 8 มาตรฐาน 33 ตัวบงชี้ 
 2. มาตรฐานดานการเรียนการสอน มี 2 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ 
 3. มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา มี 6 มาตรฐาน 33 ตัวบงชี้ 
 4. มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู มี 2 มาตรฐาน 4 ตัวบงชี้ 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอบที่ 3 พ.ศ. 2553 ไวดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
  1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
  1.2  มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
  1.3  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 
  1.4  เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
  1.5  มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอ่ืน  
  1.6  สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 
 
 มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  
  2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
  2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
  2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
  2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
  2.5 มีคานิยมที่ดีงามตามอัตลักษณของสถานศึกษา 
  
 มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
  3.1 รูจักตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และมีทักษะในการอาน ฟง/ดู พูด 
เขียน 
  3.2 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อ
ตางๆ รอบตัว 
  3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน 
  3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 
 
 มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค 
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 
  4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
  4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
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  4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
 
 มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
  5.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไป  
  5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญอยูในระดับผานเกณฑ 
  5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนอยูในระดับผานเกณฑ  
  5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยมีพัฒนาการที่ดีข้ึนกวาเดิม  
 
 มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
  6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
  6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
  6.3 ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
  6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 
 มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
  7.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น 
  7.2 จัดรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 
  7.3 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู
ไดดวยตนเอง 
  7.4 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ 
 
 มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
  8.1 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 
  8.2 จัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน 
  8.3 จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามจุดเนนของสถานศึกษา  
  8.4 จัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ กิจกรรมสงเสริม
การมีจิตอาสา รักชาติ รักประชาธิปไตย และกิจกรรมที่สืบสาน สรางสรรควัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาไทย 
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 มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  9.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดีสภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 
  9.2 จัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
  9.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 
 มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
  10.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  10.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  10.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศ และใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
  10.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  10.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  10.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 มาตรฐานที่ 11 ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  11.1 ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการ 
  11.2 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
  11.3 ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
  11.4 ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  11.5 ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
  11.6 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
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 1.3 การจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  
 ประวัติมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
ประวัติมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย เริ่มจากนักบุญหลุยส มารีย เดอ มงฟอรต (พ.ศ. 
2216-2259) ซึ่งเปนพระสงฆธรรมทูตชาวฝรั่งเศสผูประกาศขาวดีของพระคริสตเจาในแถบตะวันตก
ของประเทศฝรั่งเศส เริ่มงานดานการศึกษาใหกับเยาวชน ในป พ.ศ.2257 ปรารถนาใหมีผูสืบทอด
เจตนารมณ โดยการกอตั้งคณะนักบวช 3 คณะคือ ธรรมฑูตคณะพระนางมารีย(พระสงฆ)(The 
Company of Mary) ภคินีคณะธิดาแหงปรีชาญาณ (ซิสเตอร) (The Daughters of Wisdom) และ 
ภราดาคณะเซนตคาเบรียล (Brothers of St. Gabriel) ณ ประเทศฝรั่งเศส หลังจากที่ทานมรณภาพ
แลว บาทหลวง คาเบรียล เดแอ (Gabriel Deshayes) ไดสงเสริมการเปนภราดามากข้ึน เพ่ือการ
สอนเรียนตามความตองการของสังคมสมัยนั้น ทําใหมีจํานวนภราดาเพ่ิมข้ึน และเนื่องจากลักษณะ
ของงานตางออกไปจากเดิม ทานจึงดําเนินการใหแยกตัวออกจากคณะพระสงฆเปนคณะใหม 
หลังจากทานสิ้นใจ ในป พ.ศ.2385 ภราดาจึงแยกตัวเปนคณะใหมภายใตชื่อคณะภราดาแหงพระจิต 
ตอมาไดรับอนุญาตอยางเปนทางการใหเปนชื่อ “ภราดาคณะเซนตคาเบรียล”  
 ภราดาคณะเซนตคาเบรียลไดเขามาทํางานในประเทศไทย ในป พ.ศ.2428 โดยคุณพอเอ
มิล กอลมเบต เจาอาวาสวัดอัสสัมชัญไดกอตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญข้ึน ตอมาทานประสงคจะมีเวลาใน
การดูแลสัตบุรุษของวัดมากข้ึน จึงไดติดตอเชิญคณะภราดาเซนตคาเบรียลมาทําหนาที่บริหาร
โรงเรียนอัสสัมชัญที่ทานกอตั้งไว ตอมาในป พ.ศ. 2444 คณะภราดาจํานวน 5 ทาน ไดเดินทาง
มาถึงเมืองไทย และเริ่มดูแลรับผิดชอบโรงเรียนอัสสัมชัญ ไดแก ภราดามารติน เดอ ตูรส ภราดาฮี
แลร ภราดาอาแบล และภราดาคาเบรียล เฟอราตี ทั้ง 4 ทาน เปนชาวฝรั่งเศส และภราดาชาว
แคนาดาอีก 1 ทานคือ ภราดา โอกุส  
 ปจจุบัน มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 2 ซอย
แสงเงิน (ทองหลอ 25) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีการจดทะเบียนแตงตั้ง
กรรมการข้ึนใหม จํานวน 7 คน เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยจะมีการแตงตั้งกรรมการข้ึน
ใหมในทุกรอบ 3 ป ตามวาระของอธิการเจาคณะแขวงแหงประเทศไทย ปจจุบันสถาบันการศึกษาที่
อยูในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีจํานวน 14 แหง ไดแก 
 1. โรงเรียนอัสสัมชัญ (พ.ศ.2428) 
 2. โรงเรียนเซนตคาเบรียล (พ.ศ.2463) 
 3. โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย (พ.ศ.2475) 
 4. โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (พ.ศ.2482) 
 5. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (พ.ศ.2487) 
 6. โรงเรียนเซนตหลุยสฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2491) 
 7. โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง (พ.ศ.2501) 
 8. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (พ.ศ.2504) 



 18 

 9. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (พ.ศ.2506) 
 10. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (พ.ศ.2508) 
 11. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (พ.ศ.2510) 
 12. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (พ.ศ.2512) 
 13. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (พ.ศ.2522) 
 14. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (พ.ศ.2532) 
 
 เปาหมายการจัดการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คือ 
 1.  พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนารางกาย สติปญญา อารมณและจิตใจ 
ภายใตบรรยากาศของเสถียรภาพและความรัก 
 2.  ปลูกฝงความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย เปนเปนวิถีชีวิตของคนไทยในระบบ
ประชาธิปไตย รูรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติ 
 3.  เนนความดีเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ การเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร อันจะชวยใหนักเรียนเปนคนมีทักษะมีเหตุผล มีความคิดเห็นตรรกะ มีระเบียบวินัยตอ
ตนเองและเปนคนมีทัศนะกวางไกล รูจักใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือพัฒนาภาวะ
แวดลอมและคุณภาพชีวิตในสังคมมนุษย 
 4.  เนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคานิยมของการเคารพในสิทธิตอกันและกัน และการผนึก
กําลังความดี รวมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู โดยการศึกษาและเขาใจอารยธรรมและมรดกทาง
วัฒนธรรมของตนเอง ของชุมชน และชาติอ่ืน เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมสันติภาพและความ
เขาใจอันดีระหวางมวลมนุษย 
 ปรัชญาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คือ 
1) จุดมุงหมายของชีวิต คือการรูจักสัจธรรมและการเขาถึงธรรมอันสูงสงอันเปนบอเกิดแหงชีวิต 2) 
มนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางนําไปสูความสําเร็จ ดังคติพจนที่วา 
LABOR OMNIA VINCIT มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยมุงหวังใหผูเรียนเปน “บุคคล
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล” ที่ควรมีความรู ความสามารถ และพฤติกรรม ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสารระดับสากล  
 2. ความสามารถในการคิด  
 3. ความสามารถในการแกปญหา  
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 6. มีความเมตตากรุณา (Compassion) มีจริยธรรม (Ethic) 
 7. มีสมรรถนะ (Competent) ทั้งวิชาการ และวิชาชีพ 
 8. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ  
 9. เปนพลเมืองที่รับผิดชอบตอสังคม (Engaged Citizens) และสิ่งแวดลอม 
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 10. เรียนรู เขาใจ และยอมรับในศาสนา วัฒนธรรมและภาษาที่แตกตาง เคารพในศักด์ิศรี
ของความเปนมนุษยและสิทธิของมนุษย  
 
 การวิเคราะห SWOT โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  
 (ภาพรวม)  
 การวิเคราะห SWOT เพ่ือนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตร มูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียลแหงประเทศไทยระยะ 6 ป (พ.ศ.2553 – 2558) ซึ่งไดขอมูลจากการประชุมผูรวมบริหาร
โรงเรียนในมูลนิธิฯ โดยคณะกรรมการจัดทําวิเคราะห SWOT ไดสรุปผลการวิเคราะหดังนี้ 
  
 จุดแข็ง จุดเดน (Strength) ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 
 1. มีงบประมาณเพียงพอ 
 2. มีการแบงปนงบประมาณชวยเหลือโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
 3. มีการใหทุนการศึกษาแกบุคลากรและนักเรียน 
 4. มีการจัดทําแผนงบประมาณทุกป 
 5. มีการกระจายอํานาจ 
 6. มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
 7. เปนผูนําดานการพัฒนาหลักสูตร 
 8. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความตองการอยาง
หลากหลาย 
 9. มีโครงสรางการบริหารของโรงเรียนชัดเจน 
 10. มีความพรอมดานอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ ทรัพยากรทางการศึกษา สิ่งอํานวย
ความสะดวก สภาพแวดลอมสะอาด สะดวก และเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
 11. บุคลากรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 12. บุคลากรมีปริมาณเพียงพอ 
 13. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีความรูและมีความสามารถ 
 14. นักเรียนมีความพรอมในการเรียน 
 15. นักเรียนมีระเบียบวินัย 
 16. มีความพรอมทางดานเทคโนโลยี 
 17. ผูปกครองและสังคมมีความเชื่อมั่นศรัทธาตอคณะภราดาและโรงเรียน 
 18. มีความรัก ความผูกพันธตอสถาบัน และความเปนรุนพ่ี รุนนอง 
 19. มีแนวทางในการจัดการศึกษาตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย เดอ มงฟอรต  
 20. ชื่อเสียงของโรงเรียนเปนที่ยอมรับของสังคม 
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 จุดออน จุดดอย (Weakness) 
 1. ขาดการวิเคราะห และการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. โครงสรางการบริหารมูลนิธิฯ บางฝายยังไมชัดเจน 
 3. ระบบการบริหารงานบุคคลไมชัดเจน 
 4. ไมมีระบบนิเทศ ติดตามจากสวนกลางของมูลนิธิฯ 
 5. ระบบสารสนเทศของมูลนิธิฯไมชัดเจน 
 6. ใชระบบอุปถัมภมากกวาระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการ 
 7. ไมมีการเตรียมบุคลากรเขาสูการเปนผูรวมบริหาร 
 8. ขาดระบบการสงมอบงานเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผูบริหารและผูรวมบริหาร 
 9. ความไมชัดเจนในการสื่อสารและการประสานงานระหวางมูลนิธิฯ กับโรงเรียน 
 10. จํานวนนักเรียนตอหองมากเกินไป 
 11. การแลกเปลี่ยนองคความรูในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนในมูลนิธิฯ ยังมีนอย 
 12. สวัสดิการบุคลากรนอยกวาภาครัฐและภาคธุรกิจ 
 13. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
 14. ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนบางโรงเรียนต่ําเมื่อเทียบกับโรงเรียนเอกชนและ
รัฐบาลในระดับแนวหนา 
 15. ครูและนักเรียนมีการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหอยางเปนระบบ และการคิดนอกกรอบ
นอย 
 16. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
สําคัญนอย 
 17. มีการใชเทคโนโลยีไมคุมคา และไมมีประสิทธิภาพ 
 18. ใชระบบอาวุโสมากกวาความรูความสามารถ 
  
 โอกาส (Opportunity) 
 1. มีเครือขายทางสังคม 
 2. ศิษยเกามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม 
 3. สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู กับสมาพันธสมาคมศิษยเกาใหการสนับสนุน 
 4. รัฐมีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน 
 5. สังคมเชื่อมั่นและยอมรับในคุณภาพการจัดศึกษาของโรงเรียนในมูลนิธิฯ 
 6. เศรษฐกิจในอนาคตมีลักษณะเปนเศรษฐกิจฐานความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. สภาพสังคมเปนสังคมภูมิปญญา 
 8. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 
 9. ผูปกครองเปนผูมีความรูความสามารถ 
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 ขอจํากัด อุปสรรค ภัยคุกคาม (Threat) 
 1.  กฎหมายและระเบียบของทางราชการควบคุมการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนมีมาก
และเขมงวดย่ิงข้ึน 
 2.  รัฐสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและโรงเรียนเอกชนนอยกวาโรงเรียนของรัฐ 
 3.  สภาพสังคมและสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
ดานพฤติกรรมนักเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 4.  การแขงขันทางการศึกษามีมากทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 5.  ทัศนคติและคานิยมตอวิชาชีพครูลดลง ขาดคนมีความรูความสามารถมาประกอบ
วิชาชีพครู 
 
 ลักษณะเฉพาะของการศึกษาเซนตคาเบรียล 
 ลักษณะเฉพาะประกอบดวยความเปนมา เริ่มจากจุดหมายแรกเริ่มที่จะสอนใหเยาวชนอาน
ออก เขียนได คิดเลขเปน มีหลักศาสนาเปนแนวทางใหประพฤติตนเปนคนดี มีจุดมุง หมายพ้ืนฐาน
ของการศึกษาคือรูจักและรักพระเปนเจา บรรลุสูความสุขของจิตวิญญาณ มีบรรยากาศแหงความรัก
ในสถานศึกษา จัดการศึกษาที่ใหเปลาแกผูยากไร หลักการในการพัฒนาการเรียนการสอนคือ 
ระเบียบวินัยและความเงียบ จัดการศึกษาที่สอนใหจําโดยการสรุปยอ การถามและการตอบที่ชัดเจน 
ใหความสนใจนักเรียนเปนรายบุคคล โดยใหการยกยอง ใหรางวัล ใหการเรียนเขา สูหัวใจดวย
ประสบการณแหงศรัทธา และการกลอมเกลาอยางนุมนวล โดยเปาหมายในการจัดการศึกษาของ
มูลนิธิฯ ไดแก 
 1. พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนารางกาย สติปญญา อารมณและจิตใจ 
ภายใตบรรยากาศของเสถียรภาพและความรัก 
 2. ปลูกฝงความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย เปนเปนวิถีชีวิตของคนไทยในระบบ
ประชาธิปไตย รูรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติ 
 3. เนนความดีเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ การเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร อันจะชวยใหนักเรียนเปนคนมีทักษะมีเหตุผล มีความคิดเห็นตรรกะ มีระเบียบวินัยตอ
ตนเองและเปนคนมีทัศนะกวางไกล รูจักใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือพัฒนาภาวะ
แวดลอมและคุณภาพชีวิตในสังคมมนุษย 
 4. เนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคานิยมของการเคารพในสิทธิตอกันและกัน และการผนึก
กําลังความดี รวมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู โดยการศึกษาและเขาใจอารยธรรมและมรดกทาง
วัฒนธรรมของตนเอง ของชุมชน และชาติอ่ืน เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมสันติภาพและความ
เขาใจอันดีระหวางมวลมนุษย 
 จากเปาหมายในการจัดการศึกษาของมูลนิธิฯ ดังกลาว จึงเปนลักษณะเฉพาะของของ
คุณภาพการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
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 แผนยุทธศาสตรมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ระยะ 6 ป  
 (พ.ศ. 2553-2558) 
 เนื่องจากวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กลาวถึง “การพัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึกในความเปนพลโลก” โดยมีจุดมุงหมายของหลักสูตรที่
สอดคลองกับการเปนพลโลกคือ การมีความรูอันเปนสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด 
การแกปญหา การใชเทคโนโลยีและการมีทักษะชีวิต และจากการประชุมในเรื่อง “การใหการศึกษา
พลเมืองโลกสําหรับศตวรรษที่ 21 (Educating the World Citizens for the 21st Century)” ที่ DAR 
Constitution Hall ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดโดย Mind & Life 
Institute เมื่อวันที่ 8 – 9 ตุลาคม พ.ศ.2552 คําถามสําคัญของการประชุมในครั้งนี้คือ ขอทาทายที่วา
ระบบการศึกษาหรือระบบการเรียนรูในปจจุบันจะสามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
ในศตวรรษที่ 21 ไดอยางไร จะสามารถจัดการศึกษาหรือกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางคนรุนใหมที่มี
ความเมตตากรุณา (Compassion) มีสมรรถนะ (Competent) มีจริยธรรม (Ethic) และเปนพลเมืองที่
รับผิดชอบตอสังคม (Engaged Citizens) ในทามกลางพัฒนาการของโลกและสังคม ที่มีความ
สลับซับซอนและเชื่อมโยงไรพรมแดนกันไดอยางไร ฐานคิดและความเชื่อของการประชุมนี้ เล็งเห็น
วาการสรางพลเมืองแหงอนาคตนั้น มิสามารถวัดไดดวยความรูและทักษะ (Cognitive Skills and 
Knowledge) เพียงเทานั้น แตเราตองสรางเด็กและเยาวชนคนรุนใหมที่ไดรับการพัฒนาความเปน
มนุษยที่สมบูรณ ทั้งกาย ใจ และสมอง ใหเพียบพรอมดวย ทักษะเชิงอารมณ สังคม และความมี
คุณธรรม ซึ่งโดยรวมๆ เรียกวา กระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษา (Contemplative 
Practices) นอกจากนี้ การสัมมนา "การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือพลเมืองโลกใน
อนาคต" จัดโดยบริติช เคานซิลรวมกับหนวยงานตางๆที่โรงแรมสยามซิตี้ กทม. เมื่อวันที่ 19 
มีนาคม พ.ศ.2551 มร.จอหน แมคโดนัลด ผูอํานวยการองคการควบคุมคุณภาพการศึกษา สกอต
แลนด กลาววา หลักสูตรการศึกษาที่จะสรางพลเมืองคุณภาพของโลกนั้น จะตองสรางใหเด็กรุนใหม
ใหมีความสามารถในการสื่อสารระดับสากลโดยมีภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง พรอมที่จะเรียนรู 
เขาใจ และยอมรับในศาสนา วัฒนธรรมและภาษาที่แตกตาง มีความรับผิดชอบและมุงมั่นพัฒนา
สังคมสวนรวมในวงกวางระดับนานาชาติโดยไมเห็นแกผลประโยชนของตน แตยังคงรักษา
เอกลักษณของประเทศและของตนไว หลักสูตรจะตองชวยใหเด็กพัฒนาศักยภาพไดเต็มที่ รูจักคิด
วิเคราะหและแกปญหา คิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ ใชเทคโนโลยีหาความรู มีความรูทั้งวิชาการ วิชาชีพ
และทักษะชีวิต รูจักตนเองและใหเกียรติผูอ่ืน เปนผูนําและผูตามที่ดี ทํางานเปนทีมและมีคุณธรรม  
 มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรมูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียลแหงประเทศไทย ระยะ 6 ป (พ.ศ. 2553-2558) โดยกําหนดพันธกิจในแผนยุทธศาสตร
มูลนิธิฯ มุงสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบ
รียลแหงประเทศไทยใหมีมาตรฐานคุณภาพสากล สนับสนุนทุนการศึกษาแกบุคลากรของมูลนิธิฯ 
และผูดอยโอกาสทางสังคม รวมมือกับองคกรการกุศลอ่ืนๆ เพ่ือสาธารณะประโยชน พัฒนาระบบ
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การบริหารจัดการของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหเปนบุคลากรวิชาชีพ และสงเสริม สนับสนุนสิทธิมนุษยชน 
ความยุติธรรม และสันติ ในมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย และโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ระยะ 6 ป (พ.ศ. 2553-2558) 
มี รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย เปนอาจารยที่ปรึกษา พิจารณาจากที่ประชุมผูอํานวยการโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ และคณะกรรมการฝายการศึกษามูลนิธิฯ ไดรับการอนุมัติอยางเปนทางการให
ประกาศใชไดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งแผนยุทธศาสตรมูลนิธิฯ ดําเนินการตามวัตถุประสงค
และเปาหมาย รักษาไวซึ่งเอกลักษณ มรดก ลักษณะการศึกษาเซนตคาเบรียล ตามเจตนารมณของ
นักบุญหลุยส มารีย เดอ มงฟอรต ทันตอสถานการณความจําเปนเรงดวนและยุคสมัย โดยเปนการ
จัดทําแผนที่ตอเนื่องจากแผนยุทธศาสตรฯ พ.ศ. 2549-2553 โดยปรับระยะเวลาเร็วข้ึน 1 ป เพ่ือให
สอดคลองกับการบริหารของมูลนิธิฯ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ สภาพความตองการ
ของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561)  
   
 มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  
 มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ มีจุดมุงหมายที่จะสอนใหเยาวชนอานออก 
เขียนได คิดเลขเปน และมีหลักศาสนาเปนแนวทางใหประพฤติตนเปนคนดี ซึ่งจุดมุงหมายพ้ืนฐาน
ของการศึกษา คือ รูจักและรักพระเปนเจา บรรลุสูความสุขของจิตวิญญาณ มีบรรยากาศแหงความ
รักในสถานศึกษา จัดการศึกษาที่ใหเปลาแกผูยากไร หลักการในการพัฒนาการเรียนการสอนคือ 
ระเบียบวินัยและความเงียบ จัดการศึกษาที่สอนใหจําโดยการสรุปยอ การถามและการตอบที่ชัดเจน 
ใหความสนใจนักเรียนเปนรายบุคคล โดยใหการยกยอง ใหรางวัล ใหการเรียนเขาสูหัวใจดวย
ประสบการณแหงศรัทธา และการกลอมเกลาอยางนุมนวล ซึ่งวัตถุประสงคการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีดังนี ้
 1. เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดของมูลนิธิฯ มีการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา
ดวยระบบประกันคุณภาพภายในอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ภายใตมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของมูลนิธิฯ 
 2. เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ 
 3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางโรงเรียนในสังกัดของมูลนิธิฯ ในการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิฯ 
 4. เพ่ือตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริง สะทอนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาและเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนา ประเมินคุณภาพ และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ของโรงเรียนแกคณะผูบริหารของมูลนิธิฯ และผูเก่ียวของ 
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 เปาหมายการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะ
เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีดังนี้ 
 1. โรงเรียนในสังกัดของมูลนิธิฯ ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอดวยระบบประกันคุณภาพภายใน ภายใตมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของมูลนิธิฯ 
 2. มีขอกําหนดและคูมือมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ 
 3. มีการตรวจเย่ียมโรงเรียนปละ 1 ครั้งและมีการประเมินคุณภาพมาตรฐานทุกโรงเรียนใน
สังกัดของมูลนิธิฯ 3 ป / ครั้ง 
 4. โรงเรียนในสังกัดของมูลนิธิฯ ทุกโรงเรียนมีการประสานความรวมมือในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิฯอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
 5. นํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมาเปนขอมูลยอนกลับในการ
วางแผนและพัฒนาโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิฯใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึนตอไป 
 ขอบขายการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะ
เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีดังนี้ 
 1. จัดทําและพัฒนาขอกําหนดและคูมือมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียลแหงประเทศไทย 
 2. สงเสริมใหทุกโรงเรียนในสังกัดของมูลนิธิฯ มีระบบการประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ และมีการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 3. อบรมและพัฒนาผูตรวจประเมินคุณภาพของมูลนิธิฯ 
 4. ดําเนินการตรวจเย่ียมทุกโรงเรียนในสังกัดของมูลนิธิฯ 
 5. รายงานผลการตรวจเย่ียมใหกับคณะผูบริหารของมูลนิธิฯ และคณะผูบริหารโรงเรียน 
 บทบาทหนาที่ของคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียลแหงประเทศไทย มีดังนี้ 
 1. รวมดําเนินการในการจัดทําและพัฒนาขอกําหนดและคูมือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
 2. สงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดของมูลนิธิฯ มีระบบการประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ และมีการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 3. รวมดําเนินการจัดอบรมและพัฒนาผูตรวจประเมินคุณภาพของมูลนิธิฯ 
 4. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการตรวจเย่ียมโรงเรียนในสังกัดของ
มูลนิธิฯ 
 5. ประสานงานกับผูที่เก่ียวของในโรงเรียนในการนํารายงานผลการตรวจเย่ียมคุณภาพ
การศึกษา ลงสูภาคปฏิบัติในการปรับปรุง/แกไข และพัฒนาใหมีคุณภาพมาตรฐานดีย่ิงข้ึน 
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 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการบริหารการจัดการศึกษาตามแผนแมบทการจัดการศึกษา
ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย อยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันมีการปรับปรุงเปนแผน
ยุทธศาสตรมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ระยะ 6 ป พ.ศ. 2553 - 2558 ประกอบดวย
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค นโยบาย โดยแบงเปน 6 แผนงาน คือ การบริหารจัดการ หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน บุคลากร ทรัพยากรการศึกษาและเทคโนโลยี มาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา การวิจัย ซึ่งแตละแผนงานจะมีสวนประกอบคือ วัตถุประสงค เปาหมาย 
และยุทธศาสตร จําแนกตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ ซึ่งมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล
แขวงประเทศไทย ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ในแตละมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิ
คณะเซนตคาเบรียลฯ ดังนี้ 
 
 มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 ตัวบงชี้ 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
 ตัวบงชี้ 1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
 ตัวบงชี้ 1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 
 ตัวบงชี้ 1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
 ตัวบงชี้ 1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอ่ืน  
 ตัวบงชี้ 1.6 สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 
 
 มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม  
 ตัวบงชี้ 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
 ตัวบงชี้ 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
 ตัวบงชี้ 2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 ตัวบงชี้ 2.5 มีคานิยมที่ดีงามตามอัตลักษณของสถานศึกษา 
 
 มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
 ตัวบงชี้ 3.1 รูจักตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และมีทักษะในการอาน ฟง/ดู พูด 
เขียน 
 ตัวบงชี้ 3.2 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู 
และสื่อตางๆ รอบตัว 
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 ตัวบงชี้ 3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู 
 ตัวบงชี้ 3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 
 
 มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค 
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 
 ตัวบงชี้ 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
  ตัวบงชี้ 4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
  ตัวบงชี้ 4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
 
 มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  
 ตัวบงชี้ 5.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไป  
 ตัวบงชี้ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญอยูในระดับผานเกณฑ 
 ตัวบงชี้ 5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนอยูในระดับผานเกณฑ 
  ตัวบงชี้ 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยมีพัฒนาการที่ดีข้ึนกวาเดิม  
 
 มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 ตัวบงชี้ 6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
 ตัวบงชี้ 6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 ตัวบงชี้ 6.3 ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 ตัวบงชี้ 6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 
 มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  
 ตัวบงชี้ 7.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น 
 ตัวบงชี้ 7.2 จัดรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 
 ตัวบงชี้ 7.3 สนับสนนุใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง 
 ตัวบงชี้ 7.4 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ 
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 มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
 ตัวบงชี้ 8.1 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 
 ตัวบงชี้ 8.2 จัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผูเรียน 
 ตัวบงชี้ 8.3 จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามจุดเนนของ
สถานศึกษา  
 ตัวบงชี้ 8.4 จัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ กิจกรรม
สงเสริมการมีจิตอาสา รักชาติ รักประชาธิปไตย และกิจกรรมที่สืบสาน สรางสรรควัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญญาไทย 
 
 มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 ตัวบงชี้ 9.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดีสภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน 
 ตัวบงชี้ 9.2  จัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
 ตัวบงชี้ 9.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 
 มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 ตัวบงชี้ 10.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ 10.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ 10.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศ และใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ 10.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ 10.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 ตัวบงชี้ 10.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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 มาตรฐานที่ 11 ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ตัวบงชี้ 11.1 ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการ 
 ตัวบงชี้ 11.2 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
 ตัวบงชี้ 11.3 ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
 ตัวบงชี้ 11.4 ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ตัวบงชี้ 11.5 ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 ตัวบงชี้ 11.6 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 
 มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู  
 ตัวบงชี้ 12.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้ง ผูที่เก่ียวของ 
 ตัวบงชี้ 12.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ 
  
 มาตรฐานที่ 13 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถานศึกษาและตามมาตรการ
สงเสริม 
 ตัวบงชี้ 13.1 ผลการพัฒนาใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ 13.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ 13.3 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษและโครงการแกปญหาเพ่ือสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ 13.4 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสูความเปนเลิศ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 
2. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนเรื่องสําคัญที่ทุกสถาบันการศึกษาตองดําเนินการให
เกิดข้ึนในทุกระดับของการศึกษา เพ่ือยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพตามเจตนารมณแหง
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544: 3) ซึ่งกําหนดไวในหมวดที่ 1 วาดวยความมุง
หมายและหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 มาตราที่ 9 (3) การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหมีการกําหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  
 นอกจากนี้ไดกําหนดในหมวดที่ 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 
 มาตราที่ 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก โดยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตราที่ 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สังกัด หนวยงานที่ก่ียวของ และเปดเผยตสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
 
 2.2  ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการพัฒนากระบวนการดําเนินการของสถานศึกษา เพ่ือ
สรางความมั่นใจและเปนหลักประกันตอผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและสังคม วาสถานศึกษาจะ
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพที่กําหนดไว และตรงกับความคาดหวังของสังคม 
นักวิชาการหลายคนไดใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไวหลายทาน ซึ่งแตละทาน
จะแตกตางกันตามแนวคิดและจุดประสงค ดังนี้ 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 18) ไดใหนิยามของการประกัน
คุณภาพการศึกษาวา หมายถึง ระบบการสรางความมั่นใจใหกับสังคมหรือชุมชนวาโรงเรียนของ
ชุมชนไดรับการพัฒนาถึงเกณฑมาตรฐาน สามารถจัดการศึกษาใหลูกหลานของชุมชนไดอยางมี
คุณภาพ นักเรียนที่เรียนจบแลวมีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่กําหนดไว 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2541: 1) ไดใหความหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
วา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่จําเปนตองดําเนินงาน เพ่ือประกันวาคุณภาพการศึกษาไดรับ
การรักษาไวและเสริมเพ่ิมพูน ซึ่งเมื่อดําเนินการตามระบบที่ไดวางไวแลวจะทําใหเกิดความมั่นใจวา
จะไดผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 ทบวงมหาวิทยาลัย (2541: 1) ไดใหความหมายของคําวาการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ความหมายที่สอดคลองกันวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใดๆ 
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ที่หากไดดําเนินการตามระบบและแผนที่วางไวแลว จะทําใหเกิดความมั่นใจวาจะไดผลผลิตของ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ไดใหความหมายวาการประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายในและภายนอก โดยมีบุคลากรของสถานศึกษาหรือหนวยงานตน
สังกัดและสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2542: 3)  
 กรมสามัญศึกษา (2542: 5) ไดใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาวาเปน
กระบวนการพัฒนาการศึกษา เพ่ือสรางความมั่นใจและเปนหลักประกันตอผูเรียน ผูปกครอง ชมชน 
และสังคมวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนที่จบการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเปนที่ยอมรับของสังคม 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543: 7) ไดใหความหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษาวา หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจให
ผูรับบริการทางการศึกษาทั้งผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียนและผูปกครอง และผูรับบริการ
ทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมวาการดําเนินงานของสถานศึกษา
จะมีประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนด 
 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2544: 35) ไดใหความหมายการประกันคุณภาพการศึกษาวาเปน
กระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการของผูรับผิดชอบจัดการศึกษา ที่จะรับประกันใหสังคม
เชื่อมั่นวาจะพัฒนาผูเรียนเกิดการเรียนรูใหครบถวนตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไวใน
หลักสูตร และตรงกับความมุงหวังของสังคมและชุมชน โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ 1) การกระจาย
อํานาจ (Decentralization) 2) การมีสวนรวม (Participation) 3) การควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) 
 จํารัส นองมาก (2544: 2) ไดใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาวาเปน
กระบวนการที่สถานศึกษกําหนดข้ึนเปนแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหมีความมั่นใจวา ถาทําตาม
กระบวนการที่กําหนดนี้แลว การศึกษาจะมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ 
 รุง แกวแดง (2544: 9) ไดใหความหมายการประกันคุณภาพการศึกษาวา หมายถึง การ
ประกันคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน เปนเรื่องที่ทุกคนสามารถทําไดไมยาก และเปนเรื่องสําคัญที่
ทุกคนตองทําความเขาใจรวมกัน มิฉะนั้นจะเปนการประเมินเอกสาร 
 จตุพล ยงศร (2547: 10) ใหความหมายการประกันคุณภาพการศึกษา วาเปนลักษณะของ
ความดีหรือความเปนเลิศความสมบูรณที่ไดตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว  โดยการกระทําใหเกิด
คุณภาพอยางเปนระบบ มีแบบแผน 
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 นเรศ รณรงคฤทธิ์ (2547: 14) ไดสรุปความหมายการประกันคุณภาพการศึกษาวา
หมายถึง การดําเนินงานที่สรางความมั่นใจวา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด มีการวางแผนการปฏิบัติงาน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบประเมินผล 
และการนําผลการประเมินมาปรับปรุง เปนการดําเนินงานอยางเปนระบบ เพ่ือใหไดคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด ผลผลิตที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค 
 รุงชัชฎาพร เวหะชาติ (2550: 160) ไดใหความหมายการประกันคุณภาพการศึกษาวาเปน
การยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ สถานศึกษาจึงตองจัดใหการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ซึ่งตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารการศึกษา 
 ราชกิจจานุเบกษา (2553: 22) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ไดใหความหมายการประเมินคุณภาพภายใน หมายความวา การ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทํา
โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา 
 หากพิจารณาความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาจากที่กลาวมา สามารถสรุปได
วาการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การพัฒนากระบวนการดําเนินการของสถานศึกษาเพ่ือ
สรางความมั่นใจและเปนหลักประกันตอผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและสังคม วาสถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพที่กําหนดไว และตรงกับความคาดหวังของสังคม โดยมีการประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในและภายนอก และมีบุคลากร
ของสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดและสํานักงานรับรองมาตรฐาน ทําการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
 
 2.3 ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและ
พัฒนาประเทศ เพราะคุณภาพการศึกษามีผลตอความรูความสามารถและศักยภาพของคน ไดแก 
ดานสติปญญาของผูเรียน อีกทั้งยังพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการที่ครบถวน และเปนมนุษยที่สมบูรณ 
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก
ภายในและภายนอก โดยมีบุคลากรของสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดและสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีความสําคัญตอสิ่งตางๆ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 สมกูล ถาวรกิจ (2543: 20-21) ไดกลาวถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
วามีผลตอการสรางและพัฒนาคน และยังมีความสําคัญตอความเปนนานาชาติหรือความเปนสากล 
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ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของคน และไดรับการยอมรับ หรือรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ในระดับสากล 
 จํารัส นองมาก (2544: 2) ไดกลาวถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาวาเปน
การทําใหเกิดความมั่นใจวา คุณภาพจะคงที่หรือดีข้ึน แตจะไมดอยลงไปกวาเดิม การทําใหเปน
เชนนี้ได ตองมีการตรวจสอบติดตามการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ หากพบวาบกพรอง จะไดรีบ
ปรับปรุงงแกไขทันทวงที 
 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2544: 35) ไดกลาวถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาวา
เปนภารกิจสําคัญที่โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชนและสังคม รวมกันกําหนดคุณลักษณะที่คาดหวังของ
เยาวชนในทองถิ่น แลวดําเนินการจนนักเรียนมีคุณภาพอันพึงประสงคตามที่คาดหวัง สรางความ
มั่นใจใหกับผูปกครอง ชุมชนและสังคม 
 หากพิจารณาความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จะเห็นไดวา เนนการให
ความสําคัญกับคุณภาพการจัดการศึกษาใหกับผูเรียน เพ่ือสรางความมั่นใจใหแกทุกฝายที่มีสวน
เก่ียวของ โดยเปนหนาที่สําคัญที่ทุกฝายตองรวมมือกันในการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ และ
ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหแกผูเรียน 
 
 2.4 หลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
 หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษามีสาระสําคัญที่สามารถสรุปเปนประเด็น
ตางๆ ดังนี้ (กรมสามัญศึกษา 2542: 1 - 3) 
 1. การสรางความมั่นใจและความพึงพอใจในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. การมีสวนรวมในการดําเนินงานของทุกฝายและผูรับบริการ 
 3. ความรวมมือทางวิชาการขององคกร หรือคนในพ้ืนที่ 
 4. การดําเนินงาน เนนคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับและทุกข้ันตอน 
 5. การดําเนิการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงได 
 6. มีการรายงานผลสูสารธารณชน และผูเก่ียวของไดรับทราบการดําเนินงาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541: 6) ไดกําหนดหลักกการในการประกัน
คุณภาพการศึกษาไว 4 ประการ คือ 
 1. สถานศึกษาตองดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนประจําทุกป 
 2. ใหถือวาการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารหารศึกษา ที่
สถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง อันประกอบดวยการวางแผน การดําเนินการ การ
ประเมินผล และการปรับปรุงการดําเนินงาน 
 3. การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ควรเนนการประสานงานและการมีสวนรวม
ของทุกกลุมและทุกฝายที่เก่ียวของ ไดแก บุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง 
บุคลากรของหนวยงานและองคกรตางๆ ในชุมชน และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 4. สถานศึกษาตองจัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนใหเรียบรอย กอน
เริ่มปการศึกษาใหมของทุกป โดยแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา แนวทางหรือแผนงานใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป แลวเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและ
หนวยงานที่เก่ียวของ โดยจัดทํารายงานสรุป ติดประชาสัมพันธไวที่สถานศึกษา เพ่ือเผยแพรให
สาธารณชนไดรับทราบ 
 สํานักทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ (2542: 3-4) ไดกําหนดหลักการและ
กระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยหลักการการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบดวย 1) การสรางความมั่นใจและความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 2) การมีสวนรวมใน
การดําเนินงานการศึกษาของทุกฝาย ทั้งผูใหและผูรับบริการ 3) ความรวมมือทางวิชาการของ
องคกร และบุคลากรในพ้ืนที่ 4) การดําเนินงาน เนนคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับและทุก
ข้ันตอน 5) การดําเนินงาน สามารถติดตามตรวจสอบได 6) การรายงานสูสาธารณชนและ
ผูเก่ียวของ  
 จํารัส นองมาก (2544: 7-8) ไดกลาวถึงหลักการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โดยแยกออกเปนขอๆ ไดดังนี้ จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
สถานศึกษาตามปกติ จัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และ
เปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและการเตรียมรับการประเมินภายนอก 
 หลักการการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามี 3 ประการ คือ (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา,สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2549: 3-4)  
 1. การกระจายอํานาจ (Decentralization) โดยสถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัวใน
การบริหาร รวมถึงการตัดสินใจดําเนินงาน ทั้งดานการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
และทรัพยากร การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และใหอิสระแกผูสอนในการจัดกิจกรรม เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ตลอดจนใหสถานศึกษาสามารถ
ปรับปรุงตนเอง รับผิดชอบและจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ ความตองการของชุมชน 
และสังคมใหมากที่สุด 
 2. การเปดโอกาสการมีสวนรวมในการทํางาน (Participation) ใหหนวยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการปูชนียบุคคล ภูมิปญญาทองถิ่นหรือปราชญ
ชาวบาน เขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ คณะทํางานของสถานศึกษา รวมกันคิด รวมกัน
ตัดสินใจ สนับสนุน สงเสริม และติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา ตลอดจนรวม
ภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือประโยชนตอการจัดการศึกษาโดยรวม 
 3. การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) โดยสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษารวมกันกําหนดเปาหมาย (Goals) และจุดเนนที่ตองการพัฒนา (Focus 
Areas) เชน ผูเรียนทุกคนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในปการศึกษาหนา สามารถใช Internet 
ในการสืบคนขอมูลไดอยางคลองแคลว หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในวิชาภาษาไทยและ
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วิทยาศาสตรภายใน 3 ป ตองสูงข้ึนจากเดิมรอยละ 5-10 ซึ่งเปาหมายและจุดเนนของการพัฒนา
ดังกลาว มีการรวมกันจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา (School Improvement Plan) เลือกยุทธศาสตร
ในการพัฒนาใหเหมาะสม และสมารถทําใหเกิดอยางเปนรูปธรรม สถานศึกษาตองประชาสัมพันธ
เปาหมายและจุดเนนของการพัฒนา ตลอดจนแผนพัฒนาสถานศึกษาใหผูเก่ียวของทุกฝายไดรับรู 
อีกทั้งเพ่ือเปนสัญญาประชาคม และเพ่ือใหทุกฝายที่เก่ียวของ มีทิศทางการทํางานที่ชัดเจนสู
เปาหมายเดียวกัน 
 หากพิจารณาหลักการของประกันคุณภาพการศึกษา มุงเนนใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง และใหถือวา
การบริหารสถานศึกษาตามปกติ เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสามารถสรุปผล
และรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพตอสาธารณชนและผูที่เก่ียวของใหรับทราบ 
 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพ เริ่มตนมาจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม กลาวคือ เมื่อผลิตสินคา
จํานวนมาก ปญหาที่ตามมาคือ ทําอยางไรจึงจะไดสินคาแตละชิ้นมีคุณภาพในระดับใกลเคียงกัน จึง
เปนที่มาของการประกันคุณภาพและมาตรฐานสําหรับสินคา ซึ่ง เกิดข้ึนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ตอมา มีประเทศตางๆ ใหความสนใจและนําเอาแนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพมา
พัฒนาและปรับใชในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ เชน ประเทศนิวซีแลนดและประเทศอังกฤษ (รุง 
แกวแดง. 2544: 10 – 28) 
 นอกจากนี้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 
(2546: 8) ไดกลาววา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนใหมีการกระจาย
อํานาจบริหารการศึกษาไปยังระดับทองถิ่นและสถานศึกษา จึงมีความจําเปนตองมีระบบการประกัน
คุณภาพ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาผูเรียนจะอยูในทองถิ่นใดก็ตาม จะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกัน ทั้งนี้จะมีทั้งการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการประเมินภายนอก 
เปาหมายของการประเมินคุณภาพนั้น ไมใชเพ่ือการลงทา แตเปนเครื่องสะทอนใหสถานศึกษาได
นําไปพิจารณาจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนกับผูเรียนอยางเต็มที่ ฉะนั้น การประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงเปนการประกันคุณภาพเพ่ือผูเรียน  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543ข: 8) กลาววาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนกระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่ตองการ หลักการและกระบวนการบริหารดังกลาว เปนสิ่งที่ใชในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ โดยจะตองมีกระบวนการวางแผน ทําตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนา
ปรับปรุงอยูเสมอ เพ่ือใหการทํางานไดผลและมีคุณภาพดี  
 สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ประเทศไทยไดนํารูปแบบมาจากตางประเทศ โดย
ประเทศอังกฤษเปนประเทศแรกที่ริ เริ่มแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชใน
สถานศึกษาในป ค.ศ. 1988 ตอมาแนวคิดนี้ไดแพรหลายไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งประเทศไทย
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ไดเริ่มดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปพุทธศักราช 2537 เมื่อที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทยไดเสนอหลักการ แนวทาง และวิธีการในการประกันคุณภาพทางวิชาการอยางเปนระบบใน
มหาวิทยาลัยเปนครั้งแรก (นิตย โรจนรัตนวาณิชย. 2551: 4-5) ซึ่งมีการกําหนดการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปน 2 ประเภท คือ การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ซึ่งหนวยงานการศึกษาตางๆ ไดนําแนวคิด
ไปใชในการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษา สรุปไดดังตอไปนี้ 
 
 การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาวถึงความหมายของการประกัน
คุณภาพภายในวา เปนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา
จากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแล
สถานศึกษานั้น หมวด 6 ไดกําหนดเก่ียวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไวในมาตรา 
47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 48         
ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือ
วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของและ
เปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)     
ดังภาพประกอบ 2 แสดงที่มาของการประกันคุณภาพภายใน 

 
ภาพประกอบ 2 ที่มาของการประกันคุณภาพภายใน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรา 47 
ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 

มาตรา 48 
- ใหถือวาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
- จัดทํารายงานประจําปทุกป (SAR) 

ระบบประกันคุณภาพภายนอก ระบบประกันคุณภาพภายใน 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดนําเสนอแนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามแนวคิดของ ดร.เดมมิ่ง (Dr. Edwards Deming) ไดนํามาเผยแพร คือ วงจร 
P – D – C – A (Plan – Do – Check – Act) ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 4 ข้ันตอน คือ 
 1. การวางแผน (Plan) เปนการเตรียมการเอาไวลวงหนา เพ่ือจะทํางานใหสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการวางแผน ตองมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา และทรัพยากรที่ตองใชเพ่ือทํางานใหบรรลุผล งานในสวนนี้ของสถานศึกษา 
คือ ธรรมนูญโรงเรียนหรือแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย แผนงาน งาน/
โครงการตางๆ ที่จะดําเนินการ 
 2. การปฏิบัติตามแผน (Do) เปนการดําเนินการตอเนื่องจากการวางแผน โดย
ผูเก่ียวของจะดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว โดยมีเปาหมาย ข้ันตอน ลักษณะของงาน ระยะเวลา 
โดยใชงบประมาณอยางคุมคา ซึ่งผูบริหารตองแนะนํา กํากับ นิเทศติดตาม หากพบปญหา/อุปสรรค
ใดๆ ตองคอยแนะนําชวยเหลือ เพ่ือใหงานดําเนินไปตามเปาหมายที่ตั้งไว 
 3. การตรวจสอบประเมินผล (Check) เปนการประมาณคาการดําเนินงานวาเดน ดอย 
ดี ไมดีมากนอยแคไหน โดยเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ทําไดจริง ถาสิ่งที่ทําไดจริง
มากกวาสิ่งที่คาดหวัง ก็แสดงวาประสบผลสําเร็จดี แตถาสิ่งที่ทําไดจริงนอยกวาสิ่งที่คาดหวัง ก็แสดง
วาไมดี/ไมประสบผลสําเร็จ/ตองปรับปรุงแกไข การประเมินในข้ันตอนนี้ มุงที่จะรับทราบสภาพการ
ดําเนินงานวาเปนไปไดแคไหน ผลการประเมินจึงมุงเพ่ือการพัฒนางานมากกวาการจับผิดผูปฏิบัติ 
 4. การปรับปรุงงาน (Act) เปนการนําผลการประเมินมาปรับปรุง เพ่ือพัฒนางาน 
กลาวคือ ถาผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมาย ตองแสวงหาวิธีดําเนินการใหเหมาะสม
กวาเดิม แตถาผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายแลว การดําเนินการตอไปจะไดเปลี่ยน
เปาหมายใหสูงข้ึน เพ่ือเปนการทาทายการดําเนินงานของบุคลากร และเปนการสรางหลักประกันวา 
การดําเนินงานในองคกร มีการพัฒนาข้ึนเรื่อยๆ โดยไมหยุดอยูกับที่ 
 กรมวิชาการ (2544: 2) ไดเสนอแนวคิดเปนแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ดังนี้ 
 1. การควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน จัดระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพที่มีตอ
ผลผลิต 
 2. การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ของระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพที่ไดจัดข้ึน 
 3. การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เปนกระบวนการประเมินผล
การดําเนินงานโดยภาพรวม เมื่อมีการใชระบบประกันคุณภาพแลว เกิดคุณภาพแคไหน จากนั้นจะ
ผานไปสูกระบวนการรับรองคุณภาพ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 4) ไดกําหนดองคประกอบของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 8 ขอ ไดแก 1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2) การพัฒนามาตรฐาน
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การศึกษา 3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนา 5) 
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 7) การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป 8) การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
 กรมสามัญศึกษา (2542: 1-5) ไดกําหนดแนวคิดเปนแนวทางการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในดังนี ้
 1. การควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน  
  1.1 กําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  1.2 การพัฒนาสูเกณฑมาตรฐาน 
 2. การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
  2.1 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  2.2 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.3 กําหนดมาตรการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ไมถึงเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา 
 3. การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 15-16) ไดกําหนดแนวคิดเปนแนว
ทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยมีองคประกอบสําคัญดังนี้ 
 องคประกอบที่ 1 การควบคุมคุณภาพ มีกิจกรรมสําคัญ ไดแก 
 1) การกําหนดมาตรฐานในโรงเรียน 
 2) การพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐาน 
 องคประกอบที่ 2 การตรวจสอบและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ไดแก 

1) การตรวจสอบภายใน โดยโรงเรียนทําการประเมินตนเอง 
2) การตรวจสอบภายนอก โดยกระบวนการนิเทศ 100% เปนแกนการดําเนินงาน 
3) การชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนโรงเรียน 

 องคประกอบที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษา ไดแก 
1) การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวม และติดตามความกาวหนา 
2) ทําการประเมินผลคุณภาพการศึกษาทั้งระบบเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียน 
3) รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
4) มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่มีผลสูการปฏิบัติ เพ่ือใหไดคําตอบในการปฏิบัติ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2541: 5) ไดกําหนดแนวคิดเปนแนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวยข้ันตอน 4 ข้ันดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การจัดทําแผนพัฒนา หรือธรรมนูญโรงเรียน 
 ข้ันตอนที่ 2 ดําเนินการตามแผนพัฒนา หรือธรรมนูญโรงเรียน 
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 ข้ันตอนที่ 3 ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุง 
 ข้ันตอนที่ 4 ประเมินตนเอง 
 เรือเอก อภิธีร ทรงบัณฑิตย (2550: 11) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบประเมิน
สถานศึกษาตามแนวประกันคุณภาพการศึกษาระบบ มัลคอม บัลดริจ สําหรับสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสรางแบบประเมินสถานศึกษาจากแนวคิดและคานิยมหลัก 11 ประการ ที่
ชี้นําพฤติกรรมที่บุคลากรในสถานศึกษาควรปฏิบัติตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงาน
ที่เปนเลิศ ป 2005 (20005 Education Criteria for Performance Excellence) เปนกรอบในการ
สรางแบบประเมินสถานศึกษา โดยแนวคิดและคานิยมหลัก 11 ประการ ไดแก 1) การนําองคกร
อยางมีวิสัยทัศน (Visionary Leadership) 2) การจัดการศึกษาที่มุงเนนการเรียนรู (Learning - 
centered Education) 3) การเรียนรูขององคกรและบุคลากร (Organizational and Personal 
Learning) 4) การพัฒนาคุณคาใหกับครูผูสอน บุคลากร และผูรวมดําเนินการ (Valuing Faculty, 
Staff and Partners) 5) ความวองไวและคลองตัวขององคกรในการดําเนินการ (Agility) 6) การ
มุงเนนอนาคต (Focus on the Future) 7) การบริหารโดยการใชนวัตกรรม (Managing for 
Innovation) 8) การบริหารจัดการโดยหลักขอมูลที่เปนจริง (Management by Fact) 9) ความ
รับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) 10) การมุงเนนผลลัพธและการสรางสรรคคุณคา 
(Focus on Results and Creating Value) 11) การใหความสําคัญกับภาพลักษณของระบบ 
(Systems Perspective) โดยใชองคประกอบหลักในการประเมิน 7 ดาน ไดแก การนําองคกร การ
วางแผนเชิงกลยุทธ การมุงเนนผูเรียน/ผูมีสวนไดเสีย/ชุมชน การวัดผล/การวิเคราะหและการจัดการ
เรียนรู การมุงเนนครูผูสอนและบุคลากร การจัดการกระบวนการ และผลลัพธดานผลการดําเนินงาน
ขององคกร 
 สรุปไดวาแนวทางการดําเนินการการประกันคุณภาพภายใน มีองคประกอบที่สําคัญ 8 ขอ 
ไดแก 1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3) การจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนา 5) การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 7) การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป และ 8) การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยกระบวนการสําคัญ 4 ข้ันตอน 
คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งทุกฝายที่
เก่ียวของ ตองรวมมือกันในทุกข้ันตอน เพ่ือใหการดําเนินงานในสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กําหนดเปาหมายไว  
 
 การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ใหความหมายของการประกัน
คุณภาพภายนอกไววา เปนการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ
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หนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรอง กระบวนการประกันคุณภาพภายนอกประกอบดวย
ข้ันตอนตางๆ ดังนี้ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2544: 3-4)  
 ข้ันที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพ  
   ดําเนินการโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ข้ันที่ 2 การประเมินจากภายนอก 
   ประเมินภาพรวมของสถานศึกษาวามีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอยางไร 
 ข้ันที่ 3 การรับรองคุณภาพ 
   เปนกระบวนการภายนอกรับรองการตรวจสอบแลววามีคุณภาพ ผลที่ได คือ เกิด
ความเชื่อมั่นและการยอมรับจากบุคคลภายนอก 
 ราชกิจจานุเบกษา (2553: 23) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ไดใหความหมายการประเมินคุณภาพภายนอก หมายความวา การ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ซึ่งกระทําโดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร
มหาชน) หรือผูประเมินภายนอก 
 คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับสถานศึกษา 
พ.ศ. 2554 ระบุวาสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ได
กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายนอกไว โดยแบงเปน 3 ข้ันตอน คือ 1) กอนการ
ตรวจเย่ียมสถานศึกษา 2) ระหวางการตรวจเย่ียมสถานศึกษา และ 3) หลังการตรวจเย่ียม
สถานศึกษา (จํารัส นองมาก. 2544: 132) ซึ่งการดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 1 
ในชวง พ.ศ. 2544-2548 สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกโดยไมมีการตัดสินผลการ
ประเมิน แตเปนการประเมินเพ่ือยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา ขณะเดียวกันถือเปนการสราง
ความเขาใจกับสถานศึกษา เพ่ือใหปฏิบัติไดถูกตองตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา สวนการ
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ในชวง พ.ศ. 2549-2553 เปนการคุณภาพตาม
วัตถุประสงคของ สมศ. ที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกาของการจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) โดยใหนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 1 มา
ใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน เพ่ือการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ 3 ในชวง พ.ศ. 2554-2558 สมศ.จะ
ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดับมาตรฐานสุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจาก
ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ มากกวากระบวนการ โดยคํานึงถึงความแตกตางของของแตละ
สถานศึกษา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน 
ซึ่งในหมวด 6 มาตรา 49 กําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มี
ฐานะเปนองคกรมหาชน ทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการ
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ประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยในปพ.ศ. 2543 ได
มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 
พ.ศ. 2543 หรือที่เรียกโดยยอวา สมศ. ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2543 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2543 และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ไดดําเนินการประเมินภายนอกสําหรับสถานศึกษาทุกแหงอยาง
นอย 1 ครั้งในทุก 5 ป นับแตประเมินครั้งสุดทาย (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน). 2548: ออนไลน) โดยการประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยผูประเมินภายนอกที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) เพ่ือมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใหดีย่ิงข้ึน ซึ่งตองเริ่มตนจากการที่สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายใน เพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการกํากับ
ติดตามคุณภาพ และมีระบบประเมินตนเองกอน ตอจากนั้นจึงรับการประเมินภายนอกโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) โดยพิจารณาและตรวจสอบจากผล
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนั้น การประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอกจึงควรสอดคลอง และไปในทิศทางเดียวกัน เพราะตางมุงสูมาตรฐานและคุณภาพที่
คาดหวังใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง อันจะนําไปสูความมี
มาตรฐานทางการศึกษา และเปนที่ยอมรับในระดับสากลตอไป (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน). 2547: 15-16) ซึ่งกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 3 ไดระบุวาใหการประกัน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการสําคัญ 6 
ประการ (ราชกิจจานุเบกษา. 2553: 33 และคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554. 2554: 1) คือ 

1. เปนการประเมินเพ่ือมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเรื่องการ
ตัดสินใจ การจับผิด หรือการใหคุณ ใหโทษ 

2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง 
และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) 

3. มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมาย และหลักการศึกษา
ของชาติ โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย แตยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติที่สถานศึกษา
สามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษา
และผูเรียน 
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4. มุงเนนเรื่องการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา และรวมมือกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประสานงานดวยความเปนกัลยาณมิตรมากกวาการ
กํากับและควบคุม 

5. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุก
ฝายที่เก่ียวของ ไดแก รัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสานา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

6. คํานึงถึงความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา 
 นอกจากนี้กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา. 2553: 33) หมวด 3 วาดวยการประกันคุณภาพภายนอก กําหนดให 
สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
ครอบคลุมหลักเกณฑตางๆ 4 เรื่อง คือ 1) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและ
ประเภทการศึกษา 2) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดตัวบงชี้ 12 ตัวบงชี้ โดย
ใหครอบคลุมทั้ง 4 มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงกําหนด และแบงเปน 3 กลุมตัวบงชี้ ไดแก กลุมตัว
บงชี้พ้ืนฐาน (จํานวน 8 ตัวบงชี้) กลุมตัวบงชี้ อัตลักษณ (จํานวน 2 ตัวบงชี้) และกลุมตัวบงชี้
มาตรการสงเสริม (จํานวน 2 ตัวบงชี้) (คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554. 2554: 1) 
 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินภายนอก (คูมือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554. 2554: 
3) ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติการฉบับเดียวกัน
ระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีฐานะเปนองคกรมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ
ทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ดังนั้น 
ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินภายนอกจึงเชื่อมโยงกันดวย
มาตรฐานการศึกษา โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เก่ียวของกับคุณภาพ มี
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยาง
สม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้ ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ (Output / Outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้นการเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับ 
การประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสถานศึกษาสามารถใชมาตรฐานการศึกษาใดก็ไดตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา แตควรมีสวนที่สอดคลองกับมาตรฐานการประเมินภายนอก 
เนื่องจากการประกันคุณภาพภายในเปนกระบวนการประเมินผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตการประเมินภายนอกผูประเมินตองอาศัยขอมูลรายงาน
ประเมินตนเองของสถานศึกษา นําไปศึกษาอยางละเอียดกอนการตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพ
ของสถานศึกษา ดังนั้น รายงานประเมินตนเองที่สถานศึกษาจัดทํา ตองรายงานมาตรฐานการศึกษา
ที่สถานศึกษาใชอยางชัดเจนและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ เพ่ือใหการตวจสอบและ
ประเมินภายนอก ถาสถานศึกษาที่เขารับการประเมินแลวไมผานเกณฑที่กําหนด คณะกรรมการ
ประเมินจะใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ถา
ผลการประเมินผานเกณฑที่กําหนด สถานศึกษาจะไดรับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาที่มี
มาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดังภาพประกอบ 3 แสดง
ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 จากแผนภาพจะเห็นวา เมื่อสถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว 
จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่รายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกัน
คุณภาพภายใน หรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปน
เอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบโดยตน
สังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ดังนั้น สถานศึกษาจึงจําเปนตองจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองที่มีความลุมลึก สะทอนภาพที่แทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ไดกําหนดหลักเกณฑ 
มาตรฐานการศึกษา และตัวบงชี้ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุม
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หลักเกณฑตางๆ ใน 4 เรื่อง คือ 1) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและ
ประเภทการศึกษา 2) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประเมินมาตรฐาน
ตามกฎกระทรวงฯ และตัวบงชี้ ดังภาพประกอบที่ 4 แสดงมาตรฐาน สมศ. รอบสาม (พ.ศ. 2554-
2558) กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ภาพประกอบ 5 แสดงมาตรฐาน สมศ. รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) กลุม
ตัวบงชี้อัตลักษณ และภาพประกอบ 6 แสดงมาตรฐาน สมศ. รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) กลุมตัว
บงชี้มาตรการสงเสริม ดังนี้ 
 
 

มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1 – 8 
1. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
3. ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง 
4. ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 

มาตรฐานที่ 1 
ผลการจัดการศึกษา 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
มาตรฐานที่ 3 

การจัดการเรียนการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานที่ 2 
การบริหารจัดการศึกษา 

7. ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 4 
การประกันคุณภาพภายใน 

8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและตน
สังกัด 

 

ภาพประกอบ 4 มาตรฐาน สมศ. รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) และกลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานตามกฎ
กระทรวงฯ 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 9 - 10 

9.ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 

ผลการจัดการศึกษา 10.ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

 
ภาพประกอบ 5 มาตรฐาน สมศ. รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) และกลุมตัวบงชี้อัตลักษณ 
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มาตรฐานตามกฎ
กระทรวงฯ 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ไดแก ตัวบงชี้ที่ 11 - 12 

มาตรฐานที่ 1 
ผลการจัดการศึกษา 

11. ผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมพิเศษ เพ่ือสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2  
การบริหารจัดการศึกษา 

12. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ เพ่ือใหสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

ภาพประกอบ 6 มาตรฐาน สมศ. รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษา โดย สมศ. รอบสาม (2554-2558) มีรายละเอียดของตัวบงชี้
ในมาตรฐานที่ 1 ดังภาพประกอบ 7 
 

 มาตรฐาน 1 ผลการจัดการศึกษา  
 กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  
 ตัวบงชี ้1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี

1.1 ผูเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รวมทั้งรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย 
1.2 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ 

 ตัวบงชี ้2 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  
2.1 ผูเรียนเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง 
2.2 ผูเรียนเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
2.3 ผูเรียนมีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

 ตัวบงชี ้3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง 
3.1 ผูเรียนคนควาหาความจากการอานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 ตัวบงชี ้4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 
4.1 ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด 
4.2 ผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม 

 ตัวบงชี ้5 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร 
5.1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 
5.2 ผูเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียน รูคณิตศาสตรในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 
5.3 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 
5.4 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 
5.5 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษาในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 
5.6 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียน รูศิลปะในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 
5.7 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 
5.8 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 

 

ภาพประกอบ 7 รายละเอียดของตัวบงชี้ ในมาตรฐานที่ 1 เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา โดย 
สมศ. รอบสาม (2554-2558) 
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มาตรฐาน 1 ผลการจัดการศึกษา  
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ  
ตัวบงชี้ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 
ตัวบงชี้ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม  
ตัวบงชี้ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 

ภาพประกอบ 7  (ตอ) 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษา โดย สมศ. รอบสาม (2554-2558) มีรายละเอียดของตัวบงชี้
ในมาตรฐานที่ 2 ดังภาพประกอบ 8  
 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา 
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน  
ตัวบงชี้ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา  
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
ตัวบงชี้ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู
ความเปนเลิศ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

ภาพประกอบ 8 รายละเอียดของตัวบงชี้ ในมาตรฐานที่ 2 เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา โดย 
สมศ. รอบสาม (2554-2558) 

 

 การประกันคุณภาพการศึกษา โดย สมศ. รอบสาม (2554-2558) มีรายละเอียดของตัวบงชี้
ในมาตรฐานที่ 3 ดังภาพประกอบ 9 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ  
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน  
ตัวบงชี้ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
6.1 ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา 
6.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของคร ู

 

ภาพประกอบ 9 รายละเอียดของตัวบงชี้ ในมาตรฐานที่ 3 เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา โดย 
สมศ. รอบสาม (2554-2558) 
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 การประกันคุณภาพการศึกษา โดย สมศ. รอบสาม (2554-2558) มีรายละเอียดของตัวบงชี้
ในมาตรฐานที่ 4 ดังภาพประกอบ 10 
 

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน 
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน  
ตัวบงชี้ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและตนสังกัด 

 
ภาพประกอบ 10 รายละเอียดของตัวบงชี้ ในมาตรฐานที่ 4 เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา โดย 

สมศ. รอบสาม (2554-2558) 
 
3. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 3.1 ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เดิมชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญสําโรง เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ตั้งอยูเลขที่ 149/1389 หมู 5 หมูบานทิพวัล ซอย 30 ถนนเทพารักษ 
ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท 02-384-7491 - 6 หมายเลข
โทรสาร 0-2384-0445 เว็บไซตของโรงเรียน คือ http://www.acsp.ac.th และ E-mail ของโรงเรียน 
คือ acsp@mail.acsp.ac.th โดยเปนสถาบันการศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล          
แหงประเทศไทย อันดับที่ 13 ซึ่งนายวิชัย มาลีนนท ประธานกรรมการบริษัทเทพารักษที่ดิน จํากัด 
ไดบริจาคที่ดินจํานวน 14 ไร 3 งาน 54 ตารางวา พรอมเงินจํานวน 3 ลานบาท ใหกับมูลนิธิคณะ
เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ซึ่งเปนผูดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2521 
โดย ผูดํารงตําแหนงอธิการเจาคณะเซนตคาเบรียลแขวงประเทศไทยในขณะนั้นคือภราดาวิริยะ 
ฉันทวโรดม  
 ปจจุบันอธิการเจาคณะเซนตคาเบรียลแขวงประเทศไทย คือ ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา และ
ผูแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผู อํานวยการ คือ ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ ซึ่งมี
สถานะภาพเปนนักบวช สวนผูรวมบริหารและครูเปนฆราวาส โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน
ประกอบดวยที่ปรึกษาผูอํานวยการฝายตางๆ 6 ฝาย เพ่ือการกระจายอํานาจและรวมบริหารการจัด
การศึกษา ไดแก สํานักผูอํานวยการ ฝายธุรการ-การเงิน ฝายวิชาการ ฝายปกครอง ฝายกิจกรรม 
และฝายบริการ โดยแตละฝายจะมีหัวหนาฝายเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานตามงบประมาณของ
ฝาย รวมทั้งมีครูที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนครูชวงชั้นที่ 1 ถึงผูแทนครูชวงชวงชั้นที่ 4 ซึ่งบุคลากร
ครู เจาหนาที่ และพนักงานทุกคนจะไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตางๆ ในโรงเรียนอยางชัดเจน 
นอกจากนี้ บุคลากรอ่ืนๆ ในโรงเรียน ไดแก นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน  
 โรงเรียนเริ่มเปดดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2522 ถึงปจจุบัน โรงเรียนมีพ้ืนที่ 
23 ไร 1 งาน 11.6 ตารางวา มีอาคาร 6 หลัง เปดสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาป



 47 

ที่ 6 มีนักเรียนจํานวน 4,315 คน ครูจํานวน 245 คน มีอาคารเรียน 5 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง 
รวมจํานวนหองเรียนทั้งหมด 99 หอง หองประกอบการ 30 หอง ไดแก หองปฏิบัติการเคมี 
หองปฏิบัติการชีววิทยา หองปฏิบัติการฟสิกส หองเรียนสีเขียว หองอภิบาล หองปฏิบัติการภาษาจีน 
หองนาฏศิลป หองดนตรีไทย หองวงโยธวาทิต หอง Robot หองปฏิบัติการศิลปะหองปฏิบัติการการ
งานอาชีพฯ หองปฏิบัติการนักขาว Cyber หองแนะแนว หองลูกเสือ หองโสตทัศนศึกษา 
หองฝกอบรมคอมพิวเตอร เรือนพยาบาล หองดนตรีสากล 2 หอง หองประชุม 5 หอง 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 6 หอง แลพหองแหลงเรียนรูภายในของกลุมสาระตางๆ  
 โรงเรียนกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ไววาโรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล พัฒนา
ตนสูคุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนักบุญหลุยส โรงเรียนมีพันธกิจ (Mission) ที่สําคัญ ไดแก สงเสริมและ
สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและพัฒนาผูเรียนทุกมิติ ตามศักยภาพ
ของบุคคล สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่สมบูรณ โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานสากล 
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย นอกจากนี้ โรงเรียนยังสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับชุมชนและภาคีเครือขาย 
ปรัชญาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ไดแก จุดมุงหมายของชีวิตคือการรูจักสัจธรรม และการ
เขาถึงองคสัจธรรมสูงสุด ซึ่งเปนบอเกิดของชีวิต และมนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะ อุตสาหะ 
เปนหนทางไปสูความสําเร็จ ดังคติพจนของโรงเรียนที่วา “LABOR OMNIA VINCIT” 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีเปาหมายในการพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลทั้งครบทั้ง
ทางรางกาย สติปญญา อารมณ และจิตใจ ภายในบรรยากาศของเสรีภาพและความรัก ปลูกฝงความ
รักตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย อันเปนวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย รูจัก
รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติ โรงเรียนเนนความเปนเลิศทางวิชาการและการ
ปฏิบัติการเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร อันจะชวยใหนักเรียนเปนคนมีทักษะ มี
เหตุผล มีความคิดเปนตรรกะ มีระเบียบวินัยตอตนเอง เปนคนมีทรรศนะกวาง รูจักใชเทคโนโลยี 
และภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือพัฒนาภาวะแวดลอมและคุณภาพของชีวิตมนุษย โรงเรียนเนนการปฏิบัติ
และการปลูกฝงคานิยมของการเคารพในสิทธิตอกันและกัน การผนึกกําลัง ทําความดี รวมกันพัฒนา
ชุมชนที่ตนอาศัยอยูโดยการศึกษา เขาใจวัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง ของชุมชน 
และชาติ เพ่ือเปนแนวทางสงเสริมสันติภาพ และความเขาใจอันดีระหวางมวลมนุษย 
 
 3.2 การจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบ
การศึกษาในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาชวงชั้นที่ 1 - 4 รวมถึงการจัดการศึกษาใน
รูปแบบ ประเภท และระดับการศึกษาตางๆ ตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาไดตาม
กฎหมายที่เก่ียวของ โรงเรียนใหบริการเก่ียวกับการจัดการศึกษา กิจการโรงเรียน หรือการ
ดําเนินการเพ่ือใหการศึกษาไปสูความมุงหมายและหลักการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
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แหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2545 หมวด 1 สําหรับผูเรียน ผูปกครอง ครู 
บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที่เก่ียวของกับการดําเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชน โรงเรียน
ใหบริการดานวิชาการและบริการดานอ่ืนๆ แกผูเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน และบุคคลที่
เก่ียวของกับการดําเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนจัดการศึกษาอบรมแกผูดอยโอกาส 
ผูพิการ ผูยากไร และผูมีความสามารถพิเศษ 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนตามแผนยุทธศาสตร
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ระยะ 6 ป (พ.ศ.2553-2558) ซึ่งดําเนินการตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีเอกลักษณ เพ่ือเปนมรดกของลักษณะการศึกษาเซนตคาเบรียล 
ตามเจตนารมณของนักบุญหลุยส มารีย เดอ มงฟอรต และทันตอสถานการณความจําเปนเรงดวน
และยุคสมัย ตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ สภาพความตองการของสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552 - 2561) 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ นําแผนยุทธศาสตรของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ 
มาปนแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติการดําเนินงานจัดการศึกษา ซึ่งจะมีคณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งจากมูลนิธิฯ การกํากับ นิเทศติดตามและประเมินผล โรงเรียนจึงมีแผนพัฒนาโรงเรียน 
และมีนโยบายที่จะพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนารางกาย สติปญญา อารมณ สังคม 
และจิตใจ ปลูกฝงใหมีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย อันเปนวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย รูรักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ โรงเรียนเนนความเปนเลิศทาง
วิชาการและการปฏิบัติ ความเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งชวยให
นักเรียน มีทักษะ มีเหตุผล มีความคิดเปนตรรกะ มีระเบียบวินัยตอตนเอง เปนคนมีทัศนะกวางขวาง 
โรงเรียนเนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคานิยมของการเคารพในสิทธิตอกันและกัน มีความคิด
สรางสรรค และผนึกกําลังทําความดีรวมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู  
 โรงเรียนบริหารงานดานการจัดการศึกษาโดยมีการพัฒนาระบบการการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยโรงเรียนจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด มีความพรอมทั้งดานผูบริหาร ครู บุคลากร หลักสูตร 
วัสดุอุปกรณ งบประมาณ อาคารสถานที่ ชุมชน และเทคโนโลยีที่จําเปน เพ่ือนําไปสูการจัดการและ
ผลผลิตที่มีคุณภาพ ผูเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ และสังคม เปนคนดี มีความสามารถตามศักยภาพและมีความสุข สรางความมั่นใจใหกับ
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูเก่ียวของวา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนด โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงาน การดําเนินการตามแผน การ
ตรวจสอบประเมินผล นิเทศ ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาตองกําหนดนโยบาย เปาหมายของสถานศึกษา 
เพ่ือใหผูรับผิดชอบการจัดงาน/โครงการ/กิจกรรมดําเนินการอยางมีเปาหมาย ซึ่งถางาน/โครงการ/
กิจกรรมใดที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 
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เอ้ือตอการพัฒนาและรักษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
มากย้ิงข้ึนอยางตอเนื่องตอไป สวนงาน/โครงการ/กิจกรรมใดที่ไมสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ใหมีแนวทางในการปรับปรุง แกไข และ
พัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน และนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ เพ่ือใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณในการ
บริหารจัดการที่เปนเลิศในดานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 
 3.3  แผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 การจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมี
คุณลักษณะตามที่สังคมและประเทศชาติมุงหวัง ซึ่งการจะพัฒนาไปสูเปาหมายดังกลาวได 
จําเปนตองมีวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับความพรอมของ
องคกร โรงเรียนจึงกําหนดยุทธศาสตร วางแผนการดําเนินงาน จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนข้ึน ซึ่ง
ปจจุบันเปนแผนพัฒนาระยะ 3 ป (ปการศึกษา 2552 - 2554) เพ่ือใหทุกฝายทุกหนวยงาน บุคลากร
ทุกระดับใชเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาใหมีมาตรฐาน บรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาโรงเรียน โดยเริ่มจากการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา ศึกษาพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนแมบทการจัดการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มาตรฐานการศึกษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาตรฐานวิชาชีพครูบุคลากรทาง
การศึกษา และขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) มีการวิเคราะห
สภาพของโรงเรียนดวยวิธี SWOT Analysis เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และ
เปาหมายในการพัฒนางาน โครงการ มาตรการ และกิจกรรม ซึ่งแผนพัฒนาโรงเรียนจะผานการ
พิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ คณะครู นักเรียน ผูปกครอง ศิษยเกา และชุมชนที่เก่ียวของ โรงเรียนใช
แผนพัฒนาโรงเรียนเปนฐานในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด มีการพัฒนา สงเสริม 
สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 กําหนดไววาสิทธิของ
บุคคลในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ การพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบ
วินัย ยึดมั่นในการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อีกทั้ง
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545-2559 ซึ่ง เปนแผนระยะยาวที่ ใช เปนแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาขององคกรทางการศึกษาทั้งในระดับกระทรวง เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาที่เนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รูจักประมาณอยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทัน
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โลก เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย 
โดยยึด “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล 
สรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู และพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม 
 อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวดที่ 1 กลาวถึงความมุงหมายและหลักการในการศึกษา ในมาตรา 6 ระบุวาการศึกษาตอง
เปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน ไดอยางมีความสุข” และมาตรา 7 
ระบุวา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ เคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจัก
รักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ 
การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง” นอกจากนี้ มาตรา 8 ไดระบุวาการจัดการศึกษา
ใหยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหสังคมมีสวนรวม ในการจัดการศึกษา การพัฒนา
สาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง” 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 มุงพัฒนาใหสังคมอยู
เย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness) คนไทยมีคุณธรรม นําความรูรอบรูเทาทันโลก 
ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเปนธรรม 
สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ย่ังยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรร
มาภิบาลดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขและอยูในประชาคมโลกได
อยางมีศักด์ิศรี โดยมีเปาหมายการพัฒนาคุณภาพคนในสวนที่เก่ียวของกับการศึกษา โดยใหคนไทย
ทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมี
ความมั่นคงในการดํารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย เพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหตนเองที่จะ
นําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพ่ิมจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคน
ไทยเปน 10 ป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของทุกระดับสูงกวารอยละ 55 เพ่ิมกําลังแรงงาน
ระดับกลางที่มีคุณภาพเปนไมต่ํากวารอยละ 60 และจํานวนบุคลากรดานการวิจัย 10 คนตอ
ประชากร 10,000 คน ทั้งนี้ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสังคมแหงภูมิ
ปญญาการเรียนรูใหความสําคัญกับการพัฒนาคนที่มีคุณธรรมนําความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถจัดการองคความรูทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรู
สมัยใหม นอกจากนี้ การพัฒนาการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
พ.ศ. 2550 – 2554 มีกรอบทิศทางของแนวคิด/วิสัยทัศนวา การศึกษาเปนกลไกการพัฒนาคนให
เกิดคุณธรรมนําความรู สมานฉันท สันติวิธี มีวิถีประชาธิปไตย เปนคนไทยบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เกิดการสรางสังคมภูมิปญญา 
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รักษา และพัฒนาทรัพยสินทางปญญา มุงรักษาวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีการเรียนรู
ตลอดชีวิต และการสรางสังคมเศรษฐกิจฐานความรู โดยมีวัตถุประสงคพ่ือปลูกฝงและพัฒนาใหคนมี
คุณธรรมนําความรู สรางเสริมสังคมภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต และเพ่ือพัฒนาสภาพ 
แวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคนและสรางคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู 
 จากขอมูลที่กลาวมาขางตน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการใหความสําคัญกับ
กระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีคุณลักษณะตามที่สังคมและ
ประเทศชาติมุงหวัง ซึ่งการจะพัฒนาไปสูเปาหมายดังกลาวได จําเปนตองมีวิธีการที่เหมาะสมกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและสอดคลองกับความพรอมขององคกร ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึง
กําหนดยุทธศาสตรและวางแผนการดําเนินการอยางเหมาะสม จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนข้ึน เปน
แผนพัฒนาระยะ 3 ป การศึกษา (2552-2554) เพ่ือใหทุกฝาย ทุกหนวยงาน บุคลากรทุกระดับใช
เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐาน บรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาโรงเรียน โดยเริ่มจากการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน ศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แผนพัฒนาสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-
2554 แผนแมบทการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มาตรฐาน
การศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของ
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ วิเคราะหสภาพโรงเรียนดวยวิธี SWOT Analysis เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาหมายในการพัฒนางาน โครงการ มาตรการ กิจกรรมตางๆ และรวม
พิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ คณะครู นักเรียน ผูปกครอง ศิษยเกาและชุมชน 
 จากการดําเนินการดังกลาว ทําใหโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีการพัฒนาแผนพัฒนา
โรงเรียนอยางตอเนื่อง จนปจจุบันโรงเรียนใชแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2552-2554 กําหนด
เปาหมายในการบริหารจัดการเปนระบบและมีประสิทธิภาพ พันธกิจของโรงเรียนคือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสากล สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
และมีมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ผูบริหารตองปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่
เนนการพัฒนาผูเรียน ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ สามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในแผนพัฒนาโรงเรียน 
 เปาหมายของแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปนกรอบกําหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหทุกฝาย ทุกหนวยงาน บุคคลากรทุกคน ใชเปนกรอบความคิดใน
การจัดทํางาน โครงการ กิจกรรม ตลอดจนมาตรการตางๆ และสอดคลองกับจัดทําภายใตการศึกษา
วิเคราะหบริบทที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ซึ่ง
สอดคลองกับเปาหมายในแผนยุทธศาสตรของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ระยะ 6 ป 
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(พ.ศ.2553-2558) โดยภายในป 2561 มีเปาหมายในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปน
ระบบ โดยเนนหลัก 3 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย 
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหาร
และจัดการศึกษา ประเด็นหลักทั้ง 3 ประการนี้จะสงผลใหคนไทยยุคใหมสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง รักการอาน และมีนิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด 
วิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะมีระเบียบ เห็นแกประโยชนสวนรวม สามารถ
ทํางานเปนกลุม มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึกและความภูมิใจในความเปนไทย 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รังเกียจการทุจริต และ
ตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และสามารถกาวทันโลก ซึ่งแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการสมุทรปราการ (พ.ศ. 2552 – 2554) มีเปาหมายในการพัฒนานักเรียนทุกคนใหมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยทุกรายวิชาตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป มีพัฒนาการครบทุกมิติ รางกาย สังคม อารมณ สติปญญา 
และจิตวิญญาณ รวมทั้งครูมีมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรง
กับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี และมีครูพอเพียง รวมทั้งมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากนี้โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการเปนระบบและมีประสิทธิภาพ มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา
ระดับสากล จัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใชแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา และมีภาคี
เครือขายทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 แผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2552-2554 กําหนดเปาหมาย ป
การศึกษา 2552-2554 ไวดังนี้ 
 เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 เปาหมายที่ 2 ผูเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาตั้งแตระดับ 3 
ข้ึนไป 
 เปาหมายที่ 3 ผูเรียนมีพัฒนาการครบทุกมิติ รางกาย สังคม อารมณ สติปญญา และจิต
วิญญาณ 
 เปาหมายที่ 4 ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรง
กับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี และมีครูพอเพียง 
 เปาหมายที่ 5 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 เปาหมายที่ 6 โรงเรียนมีการบริหารจัดการเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 เปาหมายที่ 7 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล 
 เปาหมายที่ 8 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใชแหลงการเรียนรู
และภูมิ ปญญา 
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 เปาหมายที่ 9 โรงเรียนมีภาคีเครือขายทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 นอกจากนี้โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ยังกําหนดพันธกิจไวในแผนพัฒนา ป
การศึกษา 2552-2554 ไวดังนี้ 
 พันธกิจที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและ
พัฒนาผูเรียนทุกมิติตามศักยภาพของบุคคล 
 พันธกิจที่ 2 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสากล สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและมีมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ
ไทย 
 พันธกิจที่ 4 สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับชุมชนและภาคีเครือขาย 
 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยวิเคราะหแผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552-2554 กําหนดเปาหมายและพันธกิจ 
ที่จะดําเนินการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2552-2554 เพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และ
สอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (FSG.) และมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 
โดยผลการวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมาย พันธกิจของโรงเรียน กับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของ สพฐ. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของ สมศ. ดังนี้ 
 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายที่ 1 ของโรงเรียน พันธกิจของโรงเรียนขอ 2 
กับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. ดังภาพประกอบ 
11 
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เปาหมายและพันธกิจของแผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552-2554 
เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
พันธกิจ 2 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ 

มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. พ.ศ. 2553 
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 

 
ภาพประกอบ 11 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายของโรงเรียนขอ 1 พันธกิจขอ 2 กับ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. 
 

มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. พ.ศ. 2553 (ตอ) 
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  
2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
2.5 มีคานิยมที่ดีงามตามอัตลักษณของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ  
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม 
ตัวบงชี้ 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
ตัวบงชี้ 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
ตัวบงชี้ 2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
ตัวบงชี้ 2.5 มีคานิยมที่ดีงามตามอัตลักษณของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. รอบสาม (2554-2558) 
มาตรฐาน 1 ผลการจัดการศึกษา 
ตัวบงชี้ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  
2.1 ผูเรียนเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง 
2.2 ผูเรียนเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
2.3 ผูเรียนมีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

 
ภาพประกอบ 11 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมาย พันธกิจของโรงเรียน กับมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. 
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 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายที่ 2 ของโรงเรียน พันธกิจของโรงเรียนขอ 1 
กับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนธิิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. ดังภาพประกอบ 
12 
 

เปาหมายและพันธกิจของแผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552-2554 
เปาหมายที่ 2 ผูเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาต้ังแตระดับ 3 ขึ้นไป 
พันธกิจ 1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและพัฒนาผูเรียนทุก
มิติตามศักยภาพของบุคคล 

 
ภาพประกอบ 12 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายของโรงเรียนขอ 2 พันธกิจขอ 1 

กับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. พ.ศ. 2553 
มาตรฐานที ่3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง 

มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. พ.ศ. 2553 
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง 
3.1 รูจักตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และมีทักษะในการอาน ฟง/ดู พูด เขียน 
3.2 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ รอบตัว 
3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน 
3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรยีนรูและนําเสนอผลงาน 
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได
อยางมีสติสมเหตุผล 
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรอืวิธีการของตนเอง 
4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
5.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไป  
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญอยูในระดับผานเกณฑ 
5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนอยูในระดับผานเกณฑ  
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยมีพัฒนาการที่ดีข้ึนกวาเดิม  
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มาตรฐานการศึกษาของ มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ  
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง 
ตัวบงชี้ 3.1 รูจักตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และมีทักษะในการอาน ฟง/ดู พูด เขียน 
ตัวบงชี้ 3.2 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ 
รอบตัว 
ตัวบงชี้ 3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน 
ตัวบงชี้ 3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได
อยางมีสติสมเหตุผล 
ตัวบงชี้ 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
ตัวบงชี้ 4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
ตัวบงชี้ 4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  
ตัวบงชี้ 5.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไป  
ตัวบงชี้ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญอยูในระดับผานเกณฑ 
ตัวบงชี้ 5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนอยูในระดับผานเกณฑ 
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยมีพัฒนาการที่ดีข้ึนกวาเดิม  

มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. รอบสาม (2554-2558) 
มาตรฐาน 1 ผลการจัดการศึกษา 
ตัวบงชี้ 3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
3.3 ผูเรียนคนควาหาความจากการอานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.4 ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 
4.3 ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด 
4.4 ผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม 
ตัวบงชี้ 5 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร 
5.1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 
5.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียน รูคณิตศาสตรในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 
5.3 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 
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5.4 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใน
ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 
5.5 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษาในระดับชั้น ป.3 ป.6 
ม.3 และ ม.6 
5.6 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียน รูศิลปะในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 
5.7 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับชั้น ป.
3 ป.6 ม.3 และ ม.6 
5.8 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 
และ ม.6 
ตัวบงชี้ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
6.1 ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา 
6.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 

 

ภาพประกอบ 12 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายของโรงเรียนขอ 2 พันธกิจขอ 1 กับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. 

 
 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายที่ 3 ของโรงเรียน พันธกิจของโรงเรียนขอ 1 
กับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. ดังภาพประกอบ 
12 
 

เปาหมายและพันธกิจของแผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552-2554 
เปาหมายที่ 3 ผูเรียนมีพัฒนาการครบทุกมิติ รางกาย สังคม อารมณ สติปญญา และจิต
วิญญาณ 
พันธกิจ 1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและพัฒนา
ผูเรียนทุกมิติตามศักยภาพของบุคคล 

มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. พ.ศ. 2553 
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรค 
ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 
1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอ่ืน  
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1.6 สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
6.2 ทํางานอยางมีความสขุ มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
6.3 ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

มาตรฐานการศึกษาของ มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ  
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
ตัวบงชี้ 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
ตัวบงชี้ 1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ 1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 
ตัวบงชี้ 1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
ตัวบงชี้ 1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอ่ืน  
ตัวบงชี้ 1.6 สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
ตัวบงชี้ 6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
ตัวบงชี้ 6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ตัวบงชี้ 6.3 ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
ตัวบงชี้ 6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. รอบสาม (2554-2558) 
มาตรฐาน 1 ผลการจัดการศึกษา 
ตัวบงชี้ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
1.1 ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รวมทั้งรูจักดูแลตนเองใหมี
ความมปลอดภัย 
1.2 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ 

 
ภาพประกอบ 13 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายของโรงเรียนขอ 3 พันธกิจขอ 1 กับ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. 
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 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายที่ 4 ของโรงเรียน พันธกิจของโรงเรียนขอ 2 
กับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. ดังภาพประกอบ 
14 

เปาหมายและพันธกิจของแผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552-2554 
เปาหมายที่ 4 ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดด ีและมีครูพอเพียง 
พันธกิจ 2 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่สมบูรณ 

มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. พ.ศ. 2553 
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
7.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น 
7.2 จัดรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ 
7.3 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
7.4 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
8.1 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 
8.2 จัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน 
8.3 จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามจุดเนนของสถานศึกษา  
8.4 จัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ กิจกรรมสงเสริมการมีจิตอาสา รัก
ชาติ รักประชาธิปไตย และกิจกรรมที่สบืสาน สรางสรรควัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 

มาตรฐานการศึกษาของ มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ  
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
ตัวบงชี้ 8.1 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 
ตัวบงชี้ 8.2 จัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผูเรียน 
ตัวบงชี้ 8.3 จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามจุดเนนของสถานศึกษา  
ตัวบงชี้ 8.4 จัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ กิจกรรมสงเสริมการมีจิต
อาสา รักชาติ รักประชาธิปไตย และกิจกรรมที่สืบสาน สรางสรรควัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 
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มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. รอบสาม (2554-2558) 
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงชี้ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา  

 
ภาพประกอบ 14 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายของโรงเรียนขอ 4 พันธกิจขอ 2 กับ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. 
 
 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายที่ 5 ของโรงเรียน พันธกิจของโรงเรียนขอ 2 
กับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. ดังภาพประกอบ 
15 
 

เปาหมายและพันธกิจของแผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552-2554 
เปาหมายที่ 5 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
พันธกิจ 2 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่สมบูรณ 

มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. พ.ศ. 2553 
มาตรฐานที่ 11 ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
11.1 ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการ 
11.2 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
11.3 ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
11.4 ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
11.5 ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
11.6 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ  
 มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ตัวบงชี้ 7.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น 
ตัวบงชี้ 7.2 จัดรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และ
ความสนใจ 
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ตัวบงชี้ 7.3 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย
ตนเอง 
ตัวบงชี้ 7.4 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 

มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. รอบสาม (2554-2558) 
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 
ตัวบงชี้ 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง 
3.5 ผูเรียนคนควาหาความจากการอานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.6 ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืนทั้งในและนอกสถานศกึษา 
ตัวบงชี้ 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 
4.1 ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด 
4.2 ผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงชี้ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
6.1 ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา 
6.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของคร ู

 
ภาพประกอบ 15 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายของโรงเรียนขอ 5 พันธกิจขอ 2 กับ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. 
 
 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายที่ 6 ของโรงเรียน พันธกิจของโรงเรียนขอ 3 
กับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. ดังภาพประกอบ 
16 
 

เปาหมายและพันธกิจของแผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552-2554 
เปาหมายที่ 6 โรงเรียนมีการบริหารจัดการเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสากล สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติและมีมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. พ.ศ. 2553 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
10.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
10.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
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การศึกษาของสถานศึกษา 
10.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศ และใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
10.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
10.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
10.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

มาตรฐานการศึกษาของ มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ  
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
ตัวบงชี้ 10.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ 10.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ 10.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ตัวบงชี้ 10.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ 10.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวบงชี้ 10.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 11 ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบงชี้ 11.1 ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการ 
ตัวบงชี้ 11.2 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ 11.3 ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
ตัวบงชี้ 11.4 ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงชี้ 11.5 ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
ตัวบงชี้ 11.6 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

มาตรฐานการศกึษาของ สมศ. รอบสาม (2554-2558) 
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงชี้ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา  
ตัวบงชี้ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 

 
ภาพประกอบ 16 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายของโรงเรียนขอ 6 พันธกิจขอ 3 กับ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. 
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 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายที่ 7 ของโรงเรียน พันธกิจของโรงเรียนขอ 3 
กับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. ดังภาพประกอบ 
17 
 

เปาหมายและพันธกิจของแผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552-2554 
เปาหมายที่ 7 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล 
พันธกิจ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสากล สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติและมีมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. พ.ศ. 2553 
มาตรฐานที่ 11 ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
11.1 ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการ 
11.2 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
11.3 ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
11.4 ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
11.5 ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
11.6 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ  
มาตรฐานที่ 13 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถานศึกษาและตามมาตรการสงเสริม 
ตัวบงชี ้13.1 ผลการพัฒนาใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ตัวบงชี ้13.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศกึษา 
ตัวบงชี้ 13.3 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษและโครงการแกปญหาเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ 13.4 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความ
เปนเลิศ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. รอบสาม (2554-2558) 
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 
ตัวบงชี้ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

 
ภาพประกอบ 17 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายของโรงเรียนขอ 7 พันธกิจขอ 3 กับ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. 
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 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายที่ 8 ของโรงเรียน พันธกิจของโรงเรียนขอ 3 
กับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. ดังภาพประกอบ 
18 
 

เปาหมายและพันธกิจของแผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552-2554 
เปาหมายที่ 8 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใชแหลงการเรียนรู
และภูมิปญญา 
พันธกิจ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสากล สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและมีมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ 

มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. พ.ศ. 2553 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 
9.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดีสภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 
9.2 จัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
9.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

มาตรฐานการศึกษาของ มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ  
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 
ตัวบงชี้ 9.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิง่อํานวยความ
สะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดีสภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 
ตัวบงชี้ 9.2 จัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
ตัวบงชี้ 9.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง
และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 
มาตรฐานที่ 13 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถานศึกษาและตามมาตรการสงเสริม 
ตัวบงชี ้13.1 ผลการพัฒนาใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 
ตัวบงชี ้13.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ 13.3 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษและโครงการแกปญหาเพ่ือสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 
ตัวบงชี้ 13.4 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู
ความเปนเลิศ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. รอบสาม (2554-2558) 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบงชี้ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู
ความเปนเลิศ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 
ภาพประกอบ 18 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายของโรงเรียนขอ 8 พันธกิจขอ 3 กับ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. (ตอ) 
 

 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายที่ 9 ของโรงเรียน พันธกิจของโรงเรียนขอ 4 
กับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. ดังภาพประกอบ 
19 
 

เปาหมายและพันธกิจของแผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552-2554 
เปาหมายที่ 9 โรงเรียนมีภาคีเครือขายทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พันธกิจ 4 สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับชุมชนและภาคีเครอืขาย 

มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. พ.ศ. 2553 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู  
12.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง ผูที่เก่ียวของ 
12.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองคกรที่เก่ียวของ 

มาตรฐานการศึกษาของ มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ  
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู  
ตัวบงชี้ 12.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และผูที่เก่ียวของ 
ตัวบงชี้ 12.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ 

มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. รอบสาม (2554-2558) 
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 
ตัวบงชี้ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 
ภาพประกอบ 19 การวิเคราะหความสอดคลองของเปาหมายของโรงเรียนขอ 9 พันธกิจขอ 4 กับ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และ สมศ. 
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 3.4 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 การบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนจัดดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง โรงเรียนใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาตอการบริหารงานของโรงเรียน เพ่ือใหการทํางานมีระบบและมีแบบแผนในการดําเนินงาน
ในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี กับทุกๆ ดาน 
โรงเรียนริเริ่มใหมีคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน โดยไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการฝายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ให
ดําเนินงานเก่ียวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ ซึ่ง
แรกเริ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยเริ่มมีการยกรางคูมือมาตรฐานคุณภาพการศึกษารวม
ทั้งหมด 7 เลม ตั้งแตปการศึกษา 2544 เชิญผูแทนจากแตละโรงเรียนมารวมดําเนินการยกรางจาก
ขอมูลที่มีเปนมูลมรดกเดิมของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ คือ ลักษณะเฉพาะการศึกษาเซนตคาเบรี
ยล ประกอบการพิจารณาขอมูลเพ่ิมเติมที่เปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาชาติ (สกศ.) 27 มาตรฐาน 91 ตัวบงชี้ ไดมีการประชุมแกไข ปรับปรุง 2
ครั้ง และประกาศใชในวันที่ 19 พฤษภาคม 2545 เริ่มการตรวจเย่ียมปแรกในปการศึกษา 2545  
 จากการตรวจเย่ียมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2545 ไดมีการ
ประเมินการดําเนินงานเก่ียวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่ไดขอมูลสะทอนกลับจากโรงเรียนที่
รับการตรวจและขอมูลสะทอนกลับจากผูตรวจเย่ียมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จึงมีการประชุมเพ่ือ
ทบทวนปรับปรุงและพัฒนาคูมือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยรวมคูมือมาตรฐานคุณภาพ 4 เลม
ใหเปนเลมเดียวกัน (รวมคูมือเลมที่ 1 มาตรฐานคุณภาพการศึกษา คูมือเลม 2 นิยามศัพท คูมือเลม 
3 คูมือผูตรวจและคูมือเลม4คูมือเตรียมความพรอมเพ่ือรับการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
มูลนิธิฯ) เปนคูมือมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2546 ประกาศใชเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2546 และเริ่มใชตรวจเย่ียมโรงเรียน
ในเครือฯ ในปการศึกษา 2546 หลังจากนั้นไดมีการทบทวนและปรับปรุงเปนคูมือมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 
ประกาศใชในวันที่ 28 เมษายน 2550 
 การพัฒนาคูมือมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ ดําเนินการ 
สืบเนื่องจากผลการตรวจประเมินเปนระยะๆ มีการจัดอบรมผูแทนครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนตคาเบรียลฯ เพ่ือพัฒนาเปนผูตรวจมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุนที่ 2 จํานวน 39 คน และใน
ปการศึกษา 2547 อบรมผูตรวจมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ิมเติม จํานวน 53 คน เพ่ือสานตอ
และพัฒนาการดําเนินการตรวจมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียลฯ ใหมีคุณภาพตออเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ดังภาพแสดงความเปนมาของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและข้ันตอนการประกันคุณภาพ
ภายในของงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2545 ถึง ปจจุบัน ดังภาพประกอบ 20 
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ปการศึกษา 2545 

ปการศึกษา 2546 

- ปรับ ระบบมาตรฐานฯคุณภาพภายใน 

- ปรับปรุง / แกไขเอกสารตามมาตรฐานฯ 

- ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

- ตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

- ปรับปรุงงาน / วัสดุอุปกรณ / ระบบ / กระบวนการ 

ปการศึกษา 2547 

- มาตรฐานคุณภาพของ สมศ. 
- มาตรฐานคุณภาพฯของมูลนิธฯิ 

- ระบบบริหารงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

- อบรม / ใหความรูระบบ P D C A 

- จัดเอกสารตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

- อบรม เรื่องการประกันคุณภาพภายใน 
** เขาสูระบบบริหารมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
** ปฏิบัติจริง 

- ตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

- ปรับปรุงงาน / วัสดุอุปกรณ / ระบบ / กระบวนการ 

- มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สมศ., สพฐ. 
- มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธคิณะเซนตฯ 
 (เปนเนื้อในของคุณภาพภายใน) 

ปการศึกษา 2548 - ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 20 หลักการประกันคุณภาพภายในและข้ันตอนการประกันคุณภาพภายในและการ
ดําเนินงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2545 ถึงปจจุบัน 

 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ข้ึนตรงตอมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มี
ผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุด กระจายอํานาจในการบริหารงานโดยมีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ทําหนาที่เสนอความคิดเห็นและใหคําแนะนําการบริหาร
ตางๆ มีคณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการประกอบดวย 6 ฝาย ไดแก สํานักผูอํานวยการ ฝาย
วิชาการ ฝายปกครอง ฝายกิจกรรม ฝายธุรการ-การเงิน และฝายบริการ และยังมีคณะกรรมการ
สวัสดิการครู คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ ฝายปกครอง และฝายกิจกรรม เพ่ือชวยเหลืองานใน
ดานการบริหาร/การวางแผน นอกจากนี้ โรงเรียนยังไดรับการสนับสนุนจากสมาคมศิษยเกา และ
สมาคมผูปกครองและครูฯ ดังภาพประกอบที่ 21 แสดงผังโครงสรางการบริหารงานของ และ
ภาพประกอบที่ 22 แสดงข้ันตอนการประกันคุณภาพภายใน 
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ภาพประกอบ 21 โครงสรางบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2552-2554 
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ภาพประกอบ 22 ข้ันตอนการประกันคุณภาพภายใน 
 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการบริหารงานภายใตแผนพัฒนาโรงเรียน โดยมีการวิเคราะห
แผนอยางตอเนื่องทุกสิ้นปการศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนในแตละปการศึกษา จะ
มีการจัดเตรียมแผนการใชงบประมาณ โดยแยกงบประมาณออกเปนฝายๆ เพ่ือการกระจายอํานาจ
และเพ่ือใหการดําเนินงานมีความคลองตัว เมื่อดําเนินงานเสร็จสิ้น จะมีการสรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยสวนใหญการใชงบประมาณของโรงเรียนจะเปนไปตามแผนการใชงบประมาณ
ประจําปที่ฝายตางๆ ไดวางไว ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ
ไทย มาตรฐานตัวบงชี้ของ สมศ. และ สพฐ. และจากการที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ทําใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไว และไดพบจุดเดนของโรงเรียน และผลสําเร็จที่เปนจุดที่ควรพัฒนา ทั้งดาน
ผูเรียน ดานการเรียนการสอน และดานการบริหารจัดการ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต โดย
มีงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียน
อยางตอเนื่อง ซึ่งในปการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ไดดังนี้ 
 

ศึกษาเตรียมการ/วิเคราะหขอมูลมาตรฐานท้ังภายในและภายนอก 

จัดทํามาตรฐานการศึกษาและเกณฑการศึกษาขั้นต่ํา 

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

วางแผนการดําเนินงานมาตรฐาน ท้ังภายในและภายนอก 

ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 

สรุปประมวลผลเพ่ือวางแผนในการพัฒนามาตรฐานฯในปการศึกษาตอไป 

จัดทําขอมูลพ้ืนฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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 จุดเดนของโรงเรียน: 
 1. ดานผูเรียน 
  นักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียน นักเรียนสวนใหญมีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละเพ่ือ
สวนรวม มีสัมมาคารวะ ออนนอม ถอมตน มีความกลาในการแสดงออก มีความเปนผูนํา นักเรียน
สวนใหญใหความรวมมือในการอนุรักษสิ่งแวดลอม รูและเขาใจคุณคาของสิ่งแวดลอมและผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนในการทําลายสิ่งแวดลอม มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความกลาแสดงความคิดเห็น
อยางสรางสรรค และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  สามารถดําเนินงาน/กิจกรรม/การเรียน โดยใช
กระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมี
วิสัยทัศน ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) เฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยของเขต
พ้ืนที่และของประเทศ ในทุกกลุมสาระฯ ที่มีการจัดสอบ นอกจากนี้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การแขงขัน
ทักษะทางวิชาการตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ และ
นานาชาติ มีการใชเทคโนโลยีในการศึกษา คนควา แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการอานการเรียน 
รักการออกกําลังกาย มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ราเริงแจมใส กลาแสดงออกเหมาะสมตามวัย ทําให
นักเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และปญหาทางเพศ นักเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะ
นิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน มีน้ําใจ รูจักการ
แบงปน เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน และมีความสามัคคี รักสถาบัน 
 
 2. ดานการเรียนการสอน 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีครูเพียงพอ และไดรับการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องรวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่นอยาง
ตอเนื่อง ครูผูสอนทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียน มีความสามารถและพัฒนาการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
 3. ดานการบริหารจัดการ 
  ผูบริหารของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เปน
แบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต มีวิสัยทัศนในการบริหารงานไปสูความเปนสากล เปนผูนําทางการ
เปลี่ยนแปลงดานการบริหารจัดการบุคคลและดานการศึกษา มีความรูความสามารถในการบริหาร
และการจัดการศึกษา เปนที่ยอมรับของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก มีระบบการสรางขวัญ
กําลังใจแกบุคลากร เชน การใหสวัสดิการอาหาร การใหเงินโบนัส จัดใหมีกองทุนสวัสดิการครูใน
ดานตางๆ เชน คาใชจายในการรักษาพยาบาล การทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
จัดกระเชาเย่ียมผูปวย และจัดเงินชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน เชน อุทกภัย ฌาปนกิจ โรงเรียนสงครูเขา
รับการอบรม ศึกษาดูงานกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสงไปพัฒนาที่
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ตางประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว โรงเรียนจัดกระจายอํานาจในการบริหารงานและการจัด
การศึกษา มีการบริหารจัดการโดยคณะภราดารวมกับกลุมฆราวาส นําหลักธรรมของคริสตศาสนา
และวิถีจิตนักบุญหลุยส มารีมาเปนแนวในการดําเนินชีวิต มีหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551 
(Modern Language Program: MLP and English Program: EP) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
การสอนมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย และตอบสนองความตองการของนักเรียนอยางเต็ม
ศักยภาพ มีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการเพียงพอ เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมตางๆ ที่เอ้ือตอการเรียนรู จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
นักเรียน มีการประสานงานกับองคกรที่ใหบริการดานสุขอนามัยและความปลอดภัยอยางตอเนื่อง มี
การจัดกระบวนการเรียนโดยใชแหลงเรียนรูภายนอกที่หลากหลาย มีเครือขายผูปกครองระดับชั้นที่มี
การบริหารงานเปนระบบชัดเจน และมีเครือขายการทํางานกับสถาบัน โดยเปนคณะกรรมการของ
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  
 
 จุดที่โรงเรียนควรพัฒนา:  
 1. ดานผูเรียน 
  นักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ บางสวนยังตองไดรับการอบรมเรื่องการ
แตงกายในชุดเครื่องแบบนักเรียนใหเรียบรอย ความรวมมือในการดูแลความสะอาด การมีจิตอาสา
และจิตสาธารณะ การวางแผนในการทํางานอยางเปนระบบ พัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ
อยางตอเนื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางกลุมสาระการเรียนรู  เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนด รวมทั้งการพัฒนานักเรียนบางสวนในเรื่องการแสวงหาความรูดวยตนเอง และความรูความ
เขาใจที่ดีตอการบริโภคอาหารที่ถูกสุขอนามัย อีกทั้งการพัฒนาทักษะและความสามารถทางดาน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และการใหความรวมมือในการดูแลรักษาความสะอาดดวยความสมัครใจ 
 
 2. ดานการเรียนการสอน 
  ครูบางสวนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มียังใชสื่อ/เทคโนโลยีไมคุมคา จึงควร
มีการพัฒนา นิเทศและติดตามอยางตอเนื่อง 
 
 3. ดานการบริหารจัดการ 
  การรายงานสารสนเทศของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ควรมีความครบถวนและ
เปนระบบ ควรพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน การพัฒนางานโครงการที่ยังไมบรรลุผลตามตัวบงชี้ความสําเร็จ ควรพัฒนา
เครื่องมือประเมินผลงาน/โครงการ/กิจกรรมใหหลากหลาย ควรมีการกํากับนิเทศติดตามเรื่องการใช
สื่อในการเรียนการสอนใหมากข้ึน การนําภูมิปญญาทองถิ่นยังไมหลากหลาย ควรมีการ
ประชาสัมพันธและปายนิเทศใหความรูเก่ียวกับสุขภาพและดานความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอวิ ยา
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กรภูมิปญญาเขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรูไมหลากหลายตามสาขาอาชีพตางๆ และ
เพ่ิมบทบาทของศิษยเกาใหเขามารวมกิจกรรมใหมากข้ึน 
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต: 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีแผนการพัฒนาในอนาคต โดยใหครูทุกคนติดตาม
พฤติกรรมของนักเรียนอยางใกลชิดในเรื่องการแตงกายที่สุภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ตระหนักในการรวมดูแลความสะอาดของสวนรวม จัดทําแผนกิจกรรมที่สงเสริม/ปลูกฝงใหนักเรียน
ตระหนักในเรื่องจิตอาสาและจิตสาธารณะ รูจักวางแผนการทํางานตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ 
สงเสริมนักเรียนใหพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบอยางตอเนื่อง จัดการหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จัดกิจกรรมให
นักเรียนไดเห็นความสําคัญและประโยชนจากการแสวงหาความรูดวยตนเอง สงเสริมกิจกรรมในการ
ออกกําลังกายโดยใหนักเรียนมีสวนรวม เชน การมีสวนรวมในการวางแผนและจัดกิจกรรมที่สราง
ความตระหนักตอสาธารณะหรือชุมชน สงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสแสดงศักยภาพทางดาน
สุนทรียภาพอยางตอเนื่อง จัดโครงการหรือกิจกรรมการอบรมและนิเทศติดตาม การใชสื่อ /
เทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด จัดระบบสารสนเทศใหชัดเจน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะทํางาน
ประกันคุณภาพภายในจัดทําเครื่องมือประเมินผลงาน/โครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จัดแผนการนิเทศติดตามอยางเปนระบบและตอเนื่อง จัดทําขอมูลและสืบคน
ขอมูลเพ่ิมเติมกับฝายทะเบียนนักเรียนและผูปกครอง จัดทําแผนการประชาสัมพันธและปายนิเทศให
ความรูเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัย สงเสริมวิทยากรภูมิปญญาเขามามีสวนรวมในการจัด
กระบวนการเรียนรูใหหลากหลายตามสาขาอาชีพตางๆ วางแผนและประชาสัมพันธใหศิษยเกา
รับทราบอยางทั่วถึง โดยดําเนินการตางๆ ดังกลาวมาขางตน โรงเรียนจะดําเนินการตามข้ันตอนของ
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ดังภาพประกอบ 23  
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รายงานผลสรุปผลการดําเนินการ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พัฒนาความรูและทักษะ 
เผยแพรประชาสัมพันธแกบุคลากร 
สรางความตระหนัก 

เตรียมความพรอมบุคลากร 

ข้ันเตรียมการ 

แตงตั้งกรรมการผูรับผิดชอบ 
คณะกรรมการกลางประเมิน ประสานงานจัดทํา 
SAR ในภาพรวมของโรงเรียน 

รับผดิชอบในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจของตน 
ตามโครงสรางองคกร 

ประสานงานแตละหนวยงานตามระบบขั้นตอน ประเมินผล 
เก็บขอมูล 
จัดทําเคร่ืองมือ 
ทํากรอบประเมิน 

ประเมินคุณภาพภายในภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
กําหนดระยะเวลา 
การกํากับติดตาม 
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร 

ดําเนินการตามแผน D 

วิเคราะหตามมาตรฐาน 
รายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมิน 

จัดทํารายงานประเมินตนเอง หรือรายงานประจําป การรายงาน 

เขียนรายงาน 

C 
 

- ประเมินคุณภาพภายในโดยมูลนิธิฯ 1 คร้ัง/ป 
- ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 5 คร้ัง/ป 

ตรวจสอบประเมินผล 
จัดหาหรือจัดทํา

ตรวจสอบปรับปรุง
คุณภาพ 

วางกรอบการ

แปลความหมาย 

วิเคราะห
ขอมูล 

เก็บ
ขอมูล 

เขียนรายงาน 

วิเคราะหตามมาตรฐาน 

ปรับปรุงการปฏิบัติงานบุคลากร 

นําผลประเมินมาปรับปรุงงาน A 

ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานตามขอเสนอแนะ 
รายงานผลคณะกรรมการ
สถานศึกษา นําผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนามาตรฐานฯ A 

กําหนดระยะเวลา 
วางแผนปฏิบัติงาน กําหนดแนวทางการดําเนินการ 

จัดลําดับความสําคัญ 
กําหนดเปาหมายมาตรฐาน 

กําหนดผูรับผิดชอบ 

กําหนดงบประมาณ 

P 

สงเสริมสนับสนุน 

ภาพประกอบ 23 ข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
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 จากภาพการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนการศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยผู วิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดัง
ภาพประกอบ 24 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย 
1) การสํารวจขอมูลดานลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษา และวิเคราะห

ภารกิจที่แทจริงของหนวยงานในองคกร 
2) การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลภายใน 
3) การเตรียมงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการประเมินผลภายใน 
4) การจัดทําปฏิทินของการประเมินผลภายใน 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการประเมินผลภายใน ประกอบดวย 
1) การศึกษาวิเคราะหสภาพของหนวยงานซึ่งอาจดําเนินการไดหลายวิธี เชน 

การสํารวจ การระดมความคิด (AIC: A(Appreciation), I(Influence) และ 
C(Control) หรือการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของสภาพ
ภายในและภายนอกองคกร (SWOT) กําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ในการ
ประเมินผลภายใน  

2) การกําหนดกรอบการประเมินผลภายใน กําหนดภาพความสําเร็จในอนาคต
โดยจัดทํารูปแบบ (Model) วิธีการดําเนินงาน  

ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการประเมินผลภายใน ประกอบดวย 
1) การสรางเครื่องมือการประเมินผลภายใน 
2) การกําหนดวิธีการประเมินผลภายใน 
3) การกําหนดแหลงผูใหขอมูล 
4) การวิเคราะหขอมูล แปลผล และเปรียบเทียบ 

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประกอบดวย 
1) แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 
2) ตัวอยางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 
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ภาพประกอบ 24 ข้ันตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน (ตอ) 
 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีการวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในและ
พัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) และแผนแมบทและมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ปรับปรุง
ครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2550 – 2554 โดยแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ 5 ข้ันตอน ไดแก  
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวยการ
สํารวจขอมูลดานลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษา วิเคราะหภารกิจที่แทจริงของหนายงานใน
องคกร การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลภายใน การเตรียมงบประมาณและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการประเมินผลภายใน และการจัดทําปฏิทินของการประเมินผลภายใน  
 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการประเมินผลภายใน ประกอบดวยการศึกษาวิเคราะห
สภาพของหนวยงานซึ่งอาจดําเนินการไดหลายวิธี เชน การสํารวจ การระดมความคิด (AIC: 
A(Appreciation), I(Influence) และ C(Control) หรือการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรคของสภาพภายในและภายนอกองคกร (SWOT) กําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ในการ
ประเมินผลภายใน การกําหนดกรอบการประเมินผลภายใน และกําหนดภาพความสําเร็จในอนาคต
โดยจัดทํารูปแบบ (Model) วิธีการดําเนินงาน  
 ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการประเมินผลภายใน ประกอบดวย การสรางเครื่องมือการ
ประเมินผลภายใน การกําหนดวิธีการประเมินผลภายใน การกําหนดแหลงผูใหขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูลแปลผล และเปรียบเทียบ  
 ขั้นตอนที่ 4 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประกอบดวยการเขียนรายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป  
 ขั้นตอนที่ 5 การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง ซึ่งประกอบดวยการนํา
ผลการประเมินภายในไปใชเปนขอมูลและรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป การนําผล
การประเมินภายในและรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 
 

ขั้นตอนที่ 5 การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง ประกอบดวย 
1) การนําผลการประเมินภายในไปใชเปนขอมูลและรายงานการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประจําป 
2) การนําผลการประเมินภายในและรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจําป ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
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ภาพประกอบ 25 แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

การเตรียมความพรอม 
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การสํารวจขอมูลดานลักษณะของบุคลากรและ
วิเคราะหภารกิจที่แทจริงของสถานศึกษา 

 การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลภายใน 
 การเตรียมงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกใน

การประเมินผลภายใน 
 การจัดทําปฏิทินของการประเมินผลภายใน 

การวางแผนการประเมินผลภายใน  การศึกษาวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรคของสภาพภายในและภายนอกองคกร 
(SWOT) กํ าห นด มา ต รฐ าน แล ะตั ว บ ง ชี้ ใ นก า ร
ประเมินผลภายใน  

 การ กําหนดกรอบการประ เมินผลภายใน/ภาพ
ความสําเร็จในอนาคต 

การดําเนินการประเมินผลภายใน  การสรางเครื่องมือการประเมินผลภายใน 

 การกําหนดวิธีการประเมินผลภายใน 

 การกําหนดแหลงผูใหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล แปลผล และเปรียบเทียบ 

การจัดทํา 
รายงานการประเมินตนอง 

 การเ ขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําป 

 ตัวอย างการเ ขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําป 

  

การใชประโยชนจาก 
รายงานการประเมินตนเอง 

 การนําผลการประเมินภายในไปใชเปนขอมูลและ
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 

 การนําผลการประเมินภายในและรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจําป ไปใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
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 จากภาพประกอบ 25 แสดงแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเปนวิธี
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ซึ่งในแตละข้ันตอนมี
รายละเอียดดังนี้  
 

 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 
 การสํารวจขอมูลดานลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษา และวิเคราะหภารกิจที่
แทจริงของหนวยงานในองคกร 
 การประเมินผลภายใน ควรเริ่มตนดวยการสํารวจความพรอมของบุคลากรในสถานศึกษา
ในการประเมินผล ผูบริหารสถานศึกษาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบ ทําการสํารวจความพรอมของ
บุคลากรในสถานศึกษา โดยศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับบุคลากรในสถานศึกษา ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับวิธีการประเมินผลภายใน เจตคติตอการประเมินผลภายใน แรงจูงใจในการทําการ
ประเมินผล และประสบการณในการประเมินผลภายใน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับบุคลากรในสถานศึกษา 
  เนื่องจากการประเมินผลภายในของสถานศึกษาจะตองดําเนินการโดยบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษา จึงจําเปนตองมีขอมูลเก่ียวกับบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือคณะทํางานจะได
มอบหมายภาระหนาที่ในการทําการประเมินผลภายในใหเหมาะสมกับบุคคล ขอมูลจําเปนที่ควรจะ
รับรู ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ความสามารถพิเศษหรือความถนัด 
ประสบการณในการทํางาน/การประเมินผล และภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ ดังภาพประกอบที่ 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 26 ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับบุคลากรในสถานศึกษา 

ขอมูลสวนบุคคล 
ช่ือ-สกุล.......................................................อายุ...............ป วุฒิการศึกษา................................................... 
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา.................................ความสามารถพิเศษหรือความถนัด
....................................... 
ประสบการณในการทํางาน.......................................ประสบการณในการประเมินผล...................................... 
ภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ................................................................................................................................ 

3. งานสอน 
วิชา...............................................ระดับช้ัน..............................จํานวน.................คาบ 
วิชา...............................................ระดับช้ัน..............................จํานวน.................คาบ 
วิชา...............................................ระดับช้ัน..............................จํานวน.................คาบ 

4. งานอื่นๆ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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 2. ความรูความเขาใจ เจตคติ แรงจูงใจ และประสบการณในการประเมินผลภายใน 
  การสํารวจความรูความเขาใจ เจตคติ แรงจูงใจ และประสบการณเก่ียวกับการ
ประเมินผลภายในของบุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพะกลุมผูบริหารและครู ขอมูลที่ไดจากการ
สํารวจจะนํามาใชในการวางแผน และหามาตรการในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทุกกลุมให
ความสําคัญกับการประเมินผลภายใน ดังภาพประกอบที่ 27 
 

ขอมูลสรุปเก่ียวกับการประเมินผลภายใน 
ชื่อ 

อาย ุ
(ป) 

วุฒิ
การศึกษา 

สอน
วิชา/
ระดับ 

ความรู ประสบการณ เจตคิตอ แรงจูงใจ 
หมาย
เหตุ 

1...........         

2...........         

3...........         

4...........         

5...........         
 

 

ภาพประกอบ 27 สรุปขอมูลก่ียวกับความรูความเขาใจ เจตคติ แรงจูงใจ และประสบการณของ
บุคลากรในสถานศึกษา เก่ียวกับการประเมินผลภายใน 

 
 การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลภายใน 
 คณะกรรมการประเมินผลภายในของสถานศึกษา ควรมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลภายใน มีเจตคติที่ดีตอการประเมินผล
ภายใน และมีแรงจูงใจในการทําการประเมินผลภายใน นอกจากนี้ควรมีความรูความสามารถในการ
สรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผลมาตรฐานการจัดการศึกษา การประมวลผลขอมูลที่จัดก็บ 
และมีความสามารถในการเขียนรายงานผลการประเมินผลภายใน 
 2. ประกอบดวยบุคลากรประมาณ 15-20 คน ซึ่งมีทั้งครู ผูบริหาร เจาหนาที่ นักเรียนใน
สถานศึกษา และชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู ซึ่งจะเปนแกนนําในการประเมินผลภายใน 
 วิธีดําเนินการของสถานศึกษาในการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลภายใน มีข้ันตอน 
ดังนี้ 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาและคณะผูชาวยผูบริหารสถานศึกษา กําหนดเกณฑการคัดเลือก
คณะกรรมการในการประเมินผลภายใน 
 2. ผูบริหารสถานศึกษาแตงตั้งบุคคลตางๆเปนคณะกรรมการประเมินผลภายในของ
สถานศึกษาประมาณ 15-20 คน 
 3. กําหนดบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ 
 4. กําหนดวันประชุมของคณะทํางาน (เดือนละ 1-2 ครั้ง) 
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 5. วางแผนการทํางานและกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ โดยควรพิจารณา
มอบหมายความรับผิดชอบใหสอดคลองตามภาระงานในหนาที่ 
 6. วางระบบการกํากับติดตามผลการทํางาน 
 7. วางระบบรายงานผลการประเมินผลภายใน เพ่ือใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรับรูทั่วกัน 
 
 เกณฑการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลภายในของสถานศึกษา มีดังนี้ 
 1. เปนนักประสานสัมพันธที่ดีกับบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษา เปนบุคลที่ชุมชนใน
สถานศึกษาไววางใจ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความเปนกัลยาณมิตร และเปนที่ยอมรับ 
 2. มีความรอบรูในภาระงานของสถานศึกษาเปนอยางดี  
 3. มีความรูความสามารถดานวัดและประเมินผล 
 4. มีภาวะผูนํา 
 5. มีความรับผิดชอบ  
 ดังภาพประกอบ 28 แสดงตัวอยางโครงสรางของคณะกรรมการระเมินผลภายใน 
 

มีความตรงตอเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 28 ตัวอยางโครงสรางของคณะกรรมการระเมินผลภายใน 

 
 การเตรียมงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการประเมินผลภายใน 
 การประเมินผลภายในเปนกระบวนการที่เก่ียวของกับการเก็บขอมูล ดังนั้น นอกจากตอง
เตรียมกําลังคนที่ตองรับผิดชอบการทําการประเมินผลภายในแลว ผูบริหารสถานศึกษาตองเตรียม 
ความพรอมดานทรัพยากรอ่ืนๆ ไดแก งบประมาณสําหรับคาใชจายในการทําการประเมิน สิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทําการประเมิน เชน หองทํางาน เครื่องคิดเลข กระดาษ เครื่องเขียน สื่ออุปกรณ
คอมพิวเตอร เพ่ือใชในการจัดทํา/เก็บและประมวลผลขอมูล ฯลฯ 
 

การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลภายใน 
1. ผูบริหารสถานศึกษา       ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยบริหารสถานศึกษา (2-3 คน)     กรรมการ 
3. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู (4-5 คน)     กรรมการ 
4. หัวหนาระดับชั้น (2-3 คน)      กรรมการ 
5. เจาหนาที่ฝายธุรการ วิชาการ บริการ วางแผนและพัฒนา (2-3 คน) กรรมการ 
6. ครูที่ชํานาญดานการวัดผลและประเมินผล     กรรมการ 
7. ผูปกครองนักเรียน (2-3 คน)       กรรมการ 
8. ผูแทนชุมชน (กํานัน ผูใหญบาน หรือสมาชิกชุมชน)    กรรมการ 
9. หัวหนา/ประธาน/ผูแทนนักเรียน (1-2 คน)    กรรมการ 
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 วิธีดําเนินการของสถานศึกษาในการเตรียมงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือ
การประเมินผลภายใน มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดหางบประมาณที่ใชในการประเมินผลภายใน และอุปกรณตางๆ 
ตลอดจนสถานที่ เพ่ือความพรอมในการใชทํางาน ทั้งการประชุมหารือ หรือการทํางานดานการ
ประมวลผลขอมูล 
 2. ในการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายสําหรับการประเมินผลภายในนั้น ใหคํานึงถึง
ปริมาณขอมูลที่ตองจัดเก็บ ประเภทหรือวิธีการเก็บขอมูล แหลงขอมูล โดยทั่วไปดานการประเมิน
สวนใหญจะสิ้นเปลืองดานการจัดทําเครื่องมือที่ใชในการประเมิน เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ 
หากกลุมผูใหขอมูลมีขนาดใหญ งบประมาณสวนนี้ก็จะมากตามไปดวย ดังภาพประกอบ 29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 29 ตัวอยางการจัดทํางบประมาณสําหรับการประเมินผลภายใน 
 
 การจัดทําปฏิทินของการประเมินภายใน 
 การประเมินผลภายในเปนกระบวนการที่ตองทําตอเนื่อง และดําเนินการใหเปนสวนหนึ่ง
ของการทํางานปกติ ผูบริหารและคณะกรรมการประเมินผลตองจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน และ
กําหนดระบบการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานที่ชัดเจน การกําหนดแผนการปฏิบัติงานตองมี
ความเปนไปได และไมรบกวนการทํางานปกติมากเกิน เชน งานดานการสอนของครู การเรียนของ
นักเรียน และการทํางานของผูเก่ียวของ เปนตน ดังภาพประกอบ 30 แสดงตัวอยางจัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงานการประเมินผลภายใน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

การจัดทํางบประมาณสําหรับการประเมินผลภายใน 
1. คาใชจายในการจัดทําแบบสอบถาม    

1.1 เก็บขอมูลจากนักเรียน  2,000 คน x 5 บาท  = 10,000  บาท 
1.2 เก็บขอมูลจากครู  200 คน x 5 บาท  =  1,000  บาท 
1.3 เก็บขอมูลจากผูปกครอง 1,500 คน x 5 บาท  =  7,500  บาท 

2. คาใชจายในการจัดทํารายงานผลการประเมินผลภายใน  
จํานวนรายงาน   50 ฉบับ x 100 บาท =  5,000  บาท 

3. คาใชจายเบ็ดเตล็ด     =  1,500  บาท 
รวมงบประมาณที่ใชในการดําเนินการทั้งสิ้น  = 25,000  บาท 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา................ 

กิจกรรม พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

1. การเตรียมความพรอม             
 1.1 ดานบุคลากร             
 1.2 ดานงบประมาณ สถานที ่             
2. รายงานสภาพการดําเนินงาน             
3. การทําความเขาใจกับบุคลากร
เก่ียวกับการกําหนดเปาหมายในการ
พั ฒ น า ส ถ า น ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลภายในสถานศึกษา 

            

4. วางแผนการประเมินผลภายใน             
 4.1 การกําหนดวัตถุประสงคของการ
ประเมินผลภายใน 

            

4.2 การกําหนดมาตรฐาน/ตัวบงช้ีที่จะ
ประเมินผลภายใน 

            

 4.3 การกําหนดกรอบการประเมิน             
 4.4 การกําหนดเกณฑการประเมิน             
5. การสรางเครื่องมือประเมิน             
6. การเก็บขอมูล             
7. การวิเคราะหขอมูล             
8. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน             
9. การกําหนดแนวทางการพัฒนา             
10. การจัดทํารายงานผลการประเมิน             
11. การสรุปภาพการดําเนินงานของ
สถานศึกษา (ยอนไปขั้นตอนที่ 2) 

            
 
 

ภาพประกอบ 30 ตัวอยางการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลภายใน 
 
 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการประเมินภายใน ประกอบดวย 
 การศึกษาวิเคราะหสภาพของหนวยงานซึ่งอาจดําเนินการไดหลายวิธี เชน การสํารวจ การ
ระดมความคิด (AIC: A (Appreciation), I (Influence) และ C (Control) หรือการวิเคราะหจุดออน 
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของสภาพภายในและภายนอกองคกร (SWOT) กําหนดมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ในการประเมินภายใน 
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 ข้ันตอนหนึ่งที่สําคัญในการประเมินผลภายใน คือ การวิเคราะหสภาพจุดแข็งและจุดออน
ของสถานศึกษา ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห จะมีสวนชวยในการกําหนดความตองการในการ
พัฒนาสถานศึกษา สวนอีกข้ันตอนหนึ่งที่สําคัญในการประเมินผลภายใน คือ การกําหนดมาตรฐาน/
ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินผลภายใน คณะกรรมการประเมินผลภายในของสถานศึกษาตองศึกษา
ธรรมนูญโรงเรียนหรือแผนพัฒนาโรงเรียนวามีแผนพัฒนาสถานศึกษาในทิศทางใด และวางแผนการ
ประเมินรวมกันวาการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปตามแผนที่กําหนดหรือไม ดังนั้น 
คณะกรรมการประเมินผลภายในสถานศึกษาตองกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ในการประเมินผล
ภายใน โดยการประชุมหารือและกําหนข้ึน โดยใหสอดคลองกับมาตรฐานตัวบงชี้ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประเมินภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดยแนวทางการดําเนินงานมีดังนี้ 
 1.  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาดําเนินการโดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร
การศึกษาที่เก่ียวของ มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมาตรฐานเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และผูที่มีสวน
เก่ียวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไดแก ครูผูสอน ผูบริหาร ผูปกครอง นักเรียน ผูแทน
องคกรชุมชน เพ่ือยกรางมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา และทําการประชาพิจารณสรุปผล
ปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสม แลวจัดทําเปนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตอไป การ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ไดพิจารณาตามมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวบงชี้ที่ใชใน
การประเมินรอบแรกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 คือ 14 มาตรฐาน 75 ตัวบงชี้ จํานวน 3 ดาน คือ 
ดานผูเรียนจํานวน 7 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1, 4, 5, 6, 9, 10, 12 ดานครูผูสอน จํานวน 2 
มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 22, 24 และดานผูบริหาร จํานวน 5 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 13, 14, 
18, 20, 25 
 3. กระบวนการประเมินผลภายในของสถานศึกษา ไมใชการทํางานที่เปนการเพ่ิมภาระ
ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา แตเปนงานที่ตองทําเปนประจํา และถือเปนสวนหนึ่งของการทํางาน
ปกติที่ตองมีการตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงตนเองตลอดเวลา และจากการที่สถานศึกษามีการ
จัดเก็บขอมูลมากมายในแตละวัน แตอาจจะไมมีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ ดังนั้น กอนทําการ
ประเมินผลภายใน ควรมีการศึกษาวิเคาระหสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา/หนวยงานวา
ตนเองอยู ณ จุดใด ซึ่งอาจดําเนินการไดหลายวิธี เชน การสํารวจ การระดมความคิด (AIC: A 
(Appreciation), I (Influence) และ C (Control) หรือการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรคของสภาพภายในและภายนอกองคกร (SWOT) กําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ในการ
ประเมินภายใน และศึกษาขอมูลดานการประเมินผลภายในที่สถานศึกษาไดดําเนินการไปแลว เพ่ือ
กําหนดกรอบการประเมินตอไปวาสถานศึกษาตองประเมินผลภายในของตนเองเพ่ือพิจารณาวาตอง
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พัฒนาสถานศึกษาในดานใด ซึ่งวิธีวิเคราะหสภาพจุดแข็งและจุดออนของสถานศึกษาสามารถทําได
โดยการเปรียบเทียบเปาหมายที่สถานศึกษาตองการบรรลุ ผลการปฏิบัตังานจริง และผลตางที่
เกิดข้ึนจะสะทอนความตองการจําเปน (need) ที่ตองไดรับการพัฒนาปรับปรุง แลวจัดลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปน (need) เพ่ือวางแผนการแกไขปญหาหรือตองพัฒนาปรับปรุง
เรงดวน 
 

 การกําหนดกรอบการประเมินภายใน กําหนดภาพความสําเร็จในอนาคตโดยจัดทํารูปแบบ 
(Model) วิธีการดําเนินงาน  
 การกําหนดกรอบการประเมิน เปนแนวทางที่ใชในการประเมินผลการดําเนินงานในแตละ
ตัวบงชี้ มีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการเก็บขอมูล แหลงผูใหขอมูล ประเภทของเครื่องมือประเมิน 
วิธีการวิเคราะหขอมูล เกณฑการตัดสิน นอกจากนี้ควรมีการกําหนดชวงเวลาการเก็บขอมูล และ
ผูรับผิดชอบการประเมินดวย เพ่ือสะดวกกับการติดตามและกํากับการประเมินผลภายในของ
คณะทํางาน ซึ่งการทําการประเมินผลภายในตองวางแผนการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน 4 ดาน คือ 
1) ผลการประเมิน ตองใหขอมูลตรงตามที่ผูใชผลการประเมินอยากรู เชน ผูบริหาร ครู ผูปกครอง 
หนวยงานที่เก่ียวของ ฯลฯ และนําไปใชประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานไดจริง 
โดยเฉพาะถาสามารถใหขอมูลชวยในการปรับปรุงตนเองระดับบุคคลได ไดแก นักเรียน ครู ผูบริหาร 
ก็จะย่ิงเปนประโยชนมากข้ึน นอกจากนี้ 2) วิธีที่ใชในการประเมินตองมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
จริง ประหยัด คุมคา และเหมาะสม 3) วิธีที่ใชในการประเมินตองไมสงผลกระทบตอผูที่เก่ียวของกับ
การประเมินผล เชน ไมกอใหเกิดผลเสียหายกับผูใหขอมูล และ 4) วิธีที่ใชในการประเมินตองมีความ
ถูกตอง ชัดเจน และเชื่อถือได เชน เครื่องมือที่ใชในการประเมินตองสามารถวัดตัวบงชี้ที่ตองการวัด
ไดจริง มีความครบถวนสมบูรณตามตัวบงชี้ที่ตองการวัด แหลงผูใหขอมูลเชื่อถือได ใหขอมูลตาม
ความเปนจริง อีกทั้งวิธีการวิเคราะหและการเสนอผลการประเมินถูกตอง ผลการประเมินมีความเปน
ปรนัย  
 ลักษณะธรรมชาติของตัวบงชี้ที่ปรากฏในมาตรฐานการศึกษา เพ่ือนํามาใชประกอบในการ
นําเสนอแนวทางการสรางวิธีการเก็บขอมูลที่เหมาะสม พบวาตัวบงชี้มีลักษณะดังนี้ 
 1. ความแตกตางของลักษณะของตัวบงชี้ ไดแก 
  ตัวบงชี้ประเภทความรูความเขาใจ (Cognitive domain) เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความรูดานหลักโภชนาการ ความรูเก่ียวกับยาเสพติด ความรูดานกฎหมาย ความรูความเขาใจใน
ภูมิปญญาไทย วิธีการวัดตัวบงชี้ประเภทนี้จะใชการทดสอบ หรือประเมินจากผลงาน 
  ตัวบงชี้ประเภทความรูสึก ความคิดเห็น เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม  (Affective 
domain) เชน ทัศนคติตออาชีพครู ความซื่อสัตยสุจริต ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความกตัญู 
ความชื่นชมดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ความมั่นใจในตนเอง ความกลาแสดงออก วิธีการวัดตัวบงชี้
ประเภทนี้จะใชการสังเกตพฤติกรรม ในกรณีที่ผูถูกสังเกตมีจํานวนมาก จะใชแบบวัดทางจิตวิทยา
เปนเครื่องมือในการวัด หรือการใหผูอ่ืนที่อยูรอบขางประเมิน หรือการใหรายงานตนเอง 
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  ตัวบงชี้ประเภททักษะการปฏิบัติ (Psychomotor domain) เชน สมรรถภาพทางกาย 
ความสามารถในการปฐมพยาบาล ทักษะในการทํางาน ความสามารถในการทํางานตามข้ันตอนและ
ทํางานเปนทีม วิธีการวัดตัวบงชี้ประเภทนี้จะใชการสังเกตพฤติกรรมโดยตรง หรือดูจากผลงาน หรือ
การใหรายงานตนเอง หรือการสอบถามจากผูอยูรอบขาง 
 2. ความแตกตางของระดับความเปนรูปธรรมของตัวบงชี้ ไดแก 
  ตัวบงชี้ที่เปนรูปธรรม เชน น้ําหนัก สวนสูง จํานวนครูอาจารยที่มีวุฒิตางๆ จํานวนครู
ตามเกณฑที่กําหนด ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวนอาคารสถานที่ จํานวนสื่อที่ครูผลิต วิธีการวัดตัว
บงชี้ประเภทนี้ทําไดงาย 
  ตัวบงชี้ที่เปนนามธรรม เชน คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ครู และผูบริหาร อาทิ 
ความกตัญูกตเวที ความเมตตากรุณา การรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม การมีเจตคติที่ดี วิธีการวัดตัวบงชี้ประเภทนี้ทําไดยาก เพราะเห็นพฤติกรรมไดไมชัดเจน 
และเครื่องมือที่วัดก็สรางไดยาก 
 3. ความยากงายในการเก็บขอมูล หรือการหารองรอยหลักฐานของตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่เก็บขอมูลหรือหารองรอยหลักฐานไดงาย เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพของ
แผนการสอน ลักษณะของหลักสูตรที่ใชในโรงเรียน ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน สถิติการลากิจ
ลาปวยของนักเรียน จํานวนนักเรียนที่ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน ขอมูลเหลานี้จัดเก็บอยูแลวและเปนที่
เปดเผย 
 ตัวบงชี้ที่เก็บขอมูลหรือหารองรอยหลักฐานคอนขางยาก เชน การจัดกิจกรรมการเรียนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู การเปนแบบอยางที่ดีของครูใน
โรงเรียน การจัดสภาพแวดลอมใหนักเรียนไดเรียนรูดวยวิธีที่หลากหลาย ครูมีเจตคติที่ดี สามารถใน
การวิเคราะหปญหาและการแกไขปญหาได ขอมูลเหลานี้ บางขอมูลผูวัดตองมีโอกาสใกลชิดกับผูถูก
วัดและสังเกตพฤติกรรม ซึ่งในทางปฏิบัติจริงทําไดยาก 
 4. การแยกมาตรฐานออกเปนตัวบงชี้ยอยหลายตัว ตัวบงชี้สวนใหญตองวัดผานตัวบงชี้
ยอยใหครบทุกตัว จึงจะถือวาสถานศึกษาจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน เชน มาตรฐานเก่ียวกับ “ครู
มีจิตวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม จริยธรรม” ถาเลือกวัดเฉพาะตัวบงชี้ที่เปนรูปธรรมเพียงตัว
เดียว คือ “ครูมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา อุทิศตนใหกับการพัฒนาผูเรียน” การสรุปผลการ
ประเมินไปยังมาตรฐานตัวนี้อาจจะไมสมบูรณ 
 
 ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการประเมินผลภายใน ประกอบดวย 
 การดําเนินการประเมินผลภายใน เปนการสรางเครื่องมือประเมินภายใน กําหนดปฏิทิน
การตรวจสอบประเมินภายใน และการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยแนวทางสําคัญคือ 
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 การสรางเครื่องมือการประเมินผลภายใน 
 เปนการสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลภายในสถานศึกษา หลังจากที่โรงเรียนไดวาง
แผนการประเมินภายในเสร็จเรียบรอยแลว ผูประเมินตามที่ไดรับมอบหมายจะตองเปนผูสราง
เครื่องมือ โครงสราง และรายการประเมินยอยของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลภายใน
สถานศึกษามีหลายประเภท ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ แบบ
สํารวจรายการ แบบรายงานตนเองแบบบันทึกขอมูล เปนตน เลือกชนิดของเครื่องมือที่เก็บขอมูลได
ตามวัตถุประสงค โดยกระบวนการสรางเครื่องมือที่เปนระบบ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
กอนนําไปใชจริง เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปการประเมินตามลําดับ ในกระบวนการ
ประเมินตนเองนี้ โรงเรียนตองสรางระบบการประเมินที่โปรงใส บุคลากรทุกคนเขาใจข้ันตอน วิธีการ 
ใหการยอมรับ ขอมูลที่ไดจากการประเมินเปนขอมูลที่ถูกตองตรงกับสภาพที่แทจริง 
 
 การกําหนดวิธีการประเมินผลภายใน 
 วิธีการประเมินตัวบงชี้มีทั้งวิธีการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary sources) 
และทุติยภูมิ (Secondary sources) ซึ่งควรกําหนดเกณฑการตัดสิน กรอบการประเมิน วางแผนการ
ทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน รวมทั้งกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานใหชัดเจน 
และรายงานความกาวหนาในการทํางานใหกับคณะกรรมการประเมินผลภายในทราบเปนระยะๆ อีก
ทั้งกําหนดวิธีการวัดทั้งทางตรง (Direct measure) และทางออม (Indirect measure) ซึ่งสถานศึกษา
ควรเลือกใชตามความเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา เงื่อนไข และขอจํากัดของตนเอง ไดแก 
 1. การใชแบบทดสอบตัวบงชี้ที่เปนความรูความเขาใจ เชน การทดสอบผูเรียนดาน
วิชาการ การทดสอบความรูเก่ียวกับโทษของยาเสพติด การวัดความรูดานหลักโภชนาการ การวัด
ความตระหนักรูคุณคาของสิ่งแวดลอม ซึ่งตองเลือกใชทดสอบใหเหมาะสมกับวิชาที่เก่ียวของ 
 2. การใชแบบวัดทางจิตวิทยากับตัวบงชี้ที่เปนนามธรรม หรือคุณลักษณะภายในที่มองไม
เห็น เชน การวัดทัศนคติตออาชีพครู การวัดเจตคติของนักเรียน การวัดความตระหนักรูคุณคาของ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากปฏิบัติไดงายกวาการสังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล 
 3. การใชวิธีสังเกตพฤติกรรมกับตัวบงชี้ที่มีพฤติกรรมใหสามารถสังเกตเห็นได เชน 
ความสามารถในการทํางาน เปนทีมของผูเรียน พฤติกรรมการสอนของครูดวยวิธีที่หลากหลายและ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ความสามารถในการสื่อสารทางภาษาของผูเรียน  
 4. การสํารวจดวยแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณกับตัวบงชี้ที่สะทอนความรูสึกหรือ
ความคิดเห็น เชน การสอบถามผูเรียนเก่ียวกับระดับความเอาใจใสของครูตอผูเรียน การสอบถาม
ผูเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงการเคารพในสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูเรียน 
การสอบถามความคิดเห็นของครูเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหาร การสอบถามความคิดเห็นของ
ผูปกครองเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมของครูและผูบริหาร 
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 5. การใชขอมูลที่มีอยู หรือรองรอยหลักฐานที่ปรากฏ เชน สถิตินักเรียนที่เจ็บปวย แฟม
สะสมผลงานของผูเรียนและครู ธรรมนูญหรือแผนพัฒนาโรงเรียน ซึ่งสถานศึกษามักจะมีและจัดเก็บ
ขอมูลเหลานี้อยูแลว จึงสามารถนําขอมูลมาใชในการประเมินไดโดยไมตองเก็บขอมูลใหม 
 เงื่อนไขที่มีผลตอการเลือกวิธีการเก็บขอมูล ซึ่งวิธีการประเมินตัวบงชี้ตามหลักการที่ควร
จะเปน บางครั้งไมสามารถนําไปปฏิบัตัได โดยมรปจจัยที่เปนเงื่อนไขหรือขอจํากัดดังนี้  
 
 โอกาสการเกิดสถานการณที่ทําใหสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ตองการวัดในบางตัวบงชี้
มีนอย เชน ความสามารถในการปฐมพยาบาลและปฏิบัติตนเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เพราะไมมี
สถานการณ หรือโอกาสในการเกิดเหตุการณประเภทนี้ใหสังเกตเห็นไดงาย อาจตองใชวิธีการ
สอบถามผูเรียนหรือผูปกครองแทน หรือใชวิธีสรางสถานการณจําลอง (Simulation)  
 1. วัฒนธรรมองคกร บางตัวบงชี้มีความเปนรูปธรรม แตการเก็บขอมูลหรือสังเกต
พฤติกรรมทําไดไมงายนัก เชน พฤติกรรมการสอนของครู ซึ่งครูบางคน/กลุม ไมยอมรับวัฒนธรรมที่
จะใหผูอ่ืนมาประเมินตนเอง จึงอาจใชวิธีรายงานตนเองแทน (Self report) เพ่ือเปนทางเลือกสําหรับ
สถานศึกษาที่อาจมีบุคลากรภายในที่ไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เพ่ือลดการตอตานการ
ประเมินผลภายใน ซึ่งขอมูลที่ไดอาจจะไมนาเชื่อถือ จึงควรเก็บขอมูลจากแหลงอ่ืนประกอบดวย เชน 
แฟมสะสมผลงานของครู 
 2. ความแตกตางของสภาพบริบทของสถานศึกษา ขอมูลที่ไดจากการประเมินของ
สถานศึกษาอาจมีความแตกตาง เนื่องจากความแตกตางของ 1) ระดับการศึกษาที่เปดสอน 2) 
สภาพที่ตั้งของสถานศึกษา 3) ขนาดของสถานศึกษา 4) ความพรอมของบุคลากรในสถานศึกษา 
โดยขอมูลที่ไดจากการประเมินของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาอาจจะแตกตางกับระดับ
มัธยมศึกษา นอกจากนี้สภาพที่ตั้งของสถานศึกษาที่ตั้งในเมืองและชนบท จะมีความแตกตางกันใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และวิธีการประเมิน อีกทั้งขนาดของสถานศึกษาที่มีจํานวนผูเรียน
ตางกัน จะไดขอมูลเชิงคุณภาพและปริมาณตางกัน เพราะสถานศึกษาที่มีจํานวนผูเรียนมาก ตองใช
เวลาในการเก็บขอมูลนาน ยุงยาก และวิเคราะหภาพรวมของสถานศึกษาไดยากกวา นอกจากนี้
สถานศึกษาอาจมีความพรอมของบุคลากรในสถานศึกษาไมเทากัน ทั้งดานความรูความสามารถใน
การประเมิน จํานวนและภาระหนาที่ของครูอาจารย และลักษณะของผูบริหาร ซึ่งจะมีผลตอ
สถานศึกษาที่มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการประเมินตนเองและการจัดเก็บขอมูลตางกัน 
 
 การกําหนดแหลงผูใหขอมูล 
 การกําหนดแหลงผูใหขอมูลที่เหมาะสมในการประเมินแตละตัวบงชี้ แหลงขอมูลที่ใชในการ
ประเมินผลตัวบงชี้มีหลายแหลง ซึ่งถาทําได ผูประเมินควรกําหนดแหลงขอมูลที่สามารถใหขอมูลที่
สะทอนความเปนจริงไดดีที่สุด โดยพยายามหลีกเลี่ยงวิธีการที่ที่ทําใหผูตอบใหขอมูลที่คลาดเคลื่อน
ไปจากความเปนจริง ผูใหขอมูลในสถานศึกษา ไดแก ผูเรียน บุคลากรในสถานศึกษา (ครูอาจารย 
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บรรณารักษ พยาบาล ครูแนะแนว เจาหนาที่ฝายตางๆ และผูบริหาร) รวมทั้งผูปกครอง และชุมชน 
ซึ่งขอมูลที่ไดจากผูเก่ียวของทั้ง 4 กลุม มีดังนี้ 
 1. ผูเรียน สิ่งที่ผูเรียนสามารถบอกเก่ียวกับตนเองไดดี เชน ความสนใจหรือความถนัด
ของตนเอง ลักษณะการสอนของครู เปนตน แตผูเรียนอาจจะใหขอมูลของตนเองไดไมดีเทากับครู
อาจารย ผูปกครอง หรือเพ่ือนของผูเรียน 
 2. บุคลากรในสถานศึกษา ไดแก 
  ครูอาจารย สามารถใหขอมูลเก่ียวกับผูเรียนจากการสังเกตไดดี เชน พฤติกรรมของ
ผูเรียนในหองเรียน แผนการสอนของตนเอง แตพฤติกรรมของครูอาจารยที่แสดงตอผูเรียนควรไดรับ
การประเมินจากผูเรียนดวย เพ่ือความนาเชื่อถือของขอมูล 
  บรรณารักษ พยาบาล ครูแนะแนว เจาหนาที่ฝายตางๆ เปนบุคลากรที่ไมใชสาย
การสอน งสามารถใหขอมูลที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของสถานศึกษาไดหลายดาน เชน การ
ใหบริการหองสมุด การดูแลผูเรียนดานสุขภาพ การจัดทําสื่อการเรียนการสอน การดูแลอาคาร
สถานที่ เปนดน  
  ผูบริหาร สามารถใหขอมูลในระดับภาพรวมของสถานศึกษาไดดี เชน ความสามารถ
ทางวิชาการ คุณธรรมของผูเรียน แตพฤติกรรมการบริหารของตนเอง นาจะเก็บจากแหลงขอมูลอ่ืน 
เชน ครูอาจารย นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
 3. ผูปกครอง สวนใหญผูปกครองจะใหขอมูลที่จะชวยในการพัฒนาผูเรียนไดดี ถา
สถานศึกษาชี้แจงใหเขาใจวัตถุประสงคและวิธีการของการเก็บขอมูล  
 4. ชุมชน จัดเปนแหลงขอมูลที่ดีของสถานศึกษา เพราะจะสะทอนการดําเนินงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา และการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
 
 การวิเคราะหขอมูลแปลผล และเปรียบเทียบ 
 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติที่ทําไดงาย ไดแก การแจงนับ การคํานวณคาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน รอยละ หรือการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา ซึ่งดําเนินการ
โดยจัดประเภทของขอมูลเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณทําไดโดยใชวิธีการทางสถิติ อาจใชสถิติภาคบรรยาย ไดแก ความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพอาจใชการวิเคราะหเนื้อหาตามตัว
บงชี้ เชน การบรรยายสภาพของแหลงความรูในชุมชน ที่นํามาใชในการจัดการศึกษา การบรรยาย
ลักษณะของพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และถาการประเมินบางตัวบงชี้ อาจ
ตองการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่ผานมากับปจจุบัน อาจใชสถิติภาคสรุปอางอิง เชน การ
ทดสอบคา (t-test) ซึ่งขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บ สามารถแทนคุณลักษณะดวยคาหรือตัวเลข และ
ลักษณะของคาตัวเลขเหลานี้สามารถจัดประเภทของมาตรวัดได 4 ระดับ ดังนี้ 
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 1. มาตรานามบัญญติั (Nominal scale) เปนการใชตัวเลขจัดจําพวกหรือประเภทของสิ่ง
ที่ถูกวัด เชน เพศ แบงไดเปน 2 คา คือ เพศชาย (1) หรือเพศหญิง (0) ศาสนาอาจแบงไดเปน 3 คา 
คือ พุทธ (1) คริสต (2) อิสลาม (3) ซึ่งตัวเลขที่แทนลักษณะจะไมมีความหมายทางคณิตศาสตร ไม
สามารถบอกไดวาลักษณะใดมีคามากกวาหรือนอยกวาลักษณะใด 
 2. มาตราจัดอันดับ (Ordinal scale) แทนคาสําหรับคุณลักษณะที่สามารถจัดอันดับได 
เชน เจตคติตออาชีพในระดับสูง (3) กลาง (2) ต่ํา (1) คาตัวเลขเหลานี้ บอกอันดับมากกวานอยกวา 
แตไมสามารถบอกความแตกตางวา แตละคามีปริมาณความแตกตางเทาใด 
 3. มาตราอันตรภาค (Interval scale) เปนการกําหนดลักษณะของสิ่งที่สามารถบอก
ปริมาณความแตกตางไดจากตัวเลขที่กําหนด เชน คะแนนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนแตละคน 
บางคนได 20 คะแนน บางคนได 40 คะแนน ความแตกตางของคะแนนเทากับ 20 คะแนน แตคาที่
แทนคุณลักษณะในมาตรวัดนี้ไมมีศูนยแท (Non-absolute zero) เนื่องจากคะแนนที่มีคา 0 ไมได
หมายความวาผูเรียนไมมีความรู ดังนั้น มาตรวัดนี้จึงไมสามารถจัดกระทําตัวเลขในเชิงอัตราสวนได 
กลาวคือ ไมสามารถตีความหมายวานักเรียนคนหลังมีความรูเปน 2 เทาของคนแรก 
 4. มาตราอัตราสวน (Ratio scale) เปนการกําหนดลักษณะของสิ่งที่ถูกวัดดวยตัวเลขที่
บอกปริมาณความแตกตางและจัดกระทําในเชิงอัตราสวนได เชน น้ําหนัก 50 กิโลกรัม มีคามากกวา
น้ําหนัก 25 กิโลกรัม เทากับ 25 กิโลกรัม หรือมีน้ําหนักมากกวาเปน 2 เทา คาตัวเลข 0 ในมาตรวัด
นี้มีความหมายเปนศูนยแท เชน รายได 0 บาท คือ ไมมีรายไดเลย 
 หลังจากที่มีการจัดเก็บขอมูล ผูรับผิดชอบดานการวิเคราะหขอมูลจะจัดเตรียมขอมูลเพ่ือ
การวิเคราะห โดยตรวจสอบความถูกตองของขอมูล หลังจากการตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว ให
ศึกษาลักษณะขอมูลและวิเคราะหขอมูล ซึ่งการวิเคราะหขอมูลสามารถทําได 2 แนวทาง คือ 
วิเคราะหดวยมือและวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
 
 ขั้นตอนที่ 4 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 1. แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 
  การเขียนรายงานการประเมินผลภายใน หรือรายงานผลการประเมินตนเอง (Self 
study report) เปนการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป ซึ่งถือเปนภารกิจที่สําคัญ
ประการหนึ่งที่สถานศึกษาตองดําเนินการ เพราะเปนการบงบอกถึงระบบการทํางานที่มีคุณภาพ อีก
ทั้งมีกําหนดอยูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตราที่ 48 วาใหสถานศึกษามีการจัดทํา
รายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) 
  การเขียนรายงานการประเมินผลภายใน หรือรายงานผลการประเมินตนเอง (Self 
study report) จะเปนแนวทางสําหรับสถานศึกษาในการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ประจําปการศึกษาตอไป ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตองนํามาจัดทํารายงานใน
แบบรายงานผลการประเมินตนเอง (Self study report) เพ่ือใหผูเก่ียวของไดรับทราบ โดยมี
ประโยชนทั้งในการใชเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาของตนเองใหบริหารจัดการการดําเนินงาน
ตางๆ ไดดีข้ึน และใชเพ่ือแสดงใหสาธารณชนหรือคณะกรรมการประเมินไดรับทราบความกาวหนา
ในการดําเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดแบบรายงานการประเมินตนเอง
ตามรูปแบบที่พิจารณาวาเหมาะสม ดังนั้น การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง เปนสวนหนึ่ง
ของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือใหผูที่เก่ียวของทุกฝายรับทราบสภาพ
และผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และใชเปนเอกสารประกอบคํารองขอรับการประเมิน เพ่ือ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก  
 เนื่องดวยปจจุบัน การจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา หรือรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (Self study report) มีหลายรูปแบบ และมีสาระสําคัญในรายงานที่แตกตางกัน ผูศึกษาเห็น
ความจําเปนในการจัดทําแนวทางการเขียนรายงานประจําปของสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือลดภาระงานที่
สถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานหลายฉบับ เพ่ือลดความสับสนเก่ียวกับสาระสําคัญที่ตองระบุไวใน
รายงาน แนวทางการเขียนรายงานที่สถานศึกษาสามารถเสนอตอหนวยงานตนสังกัดรับทราบผล
การดําเนินงานตลอดปไดอยางชัดเจน และเปนรายงานที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินภายนอก
ได ซึ่งรูปแบบการจัดทํารายงานควรใชรูปแบบที่เหมาะสมตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไดเสนอแนะไวดังนี้ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา. 2544: 5 – 30) 
 1. รูปแบบการรายงานสรุปผลการประเมิน ใหพิจารณาตามที่เห็นวาเหมาะสม ไมมีรูปแบบ
ตายตัว แตสถานศึกษาควรออกแบบใหสอดคลองกับรายงานผลการประเมินตนเองที่สถานศึกษา
จัดทํา เสนอหนวยงานตนสังกัดในตละป การเขียนรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ละมาตรฐาน ซึ่งสวนใหญจะนิยมใชรูปแบบนี้ 
 2. รายงานสรุปผลการประเมินตนเอง ควรมีเนื้อหาโดยสังเขป อานเขาใจงาย กระชับ สา
มาถนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบ หรือนําเสนอในรูปแบบกราฟ แผนภูมิ 
ตาราง ตามความเหมาะสม รายงานผลการประเมินตนเองตามลักษณะภาระกิจของสถานศึกษา เชน 
งานบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ งานบริการ งานวางแผนและพัฒนา ดังนั้น ความยาวของ
รายงานมากหรือนอย ข้ึนอยูกับงานที่สถานศึกษาปฏิบัติ แตถาเปนไปได ความยาวของรายงานไม
ควรเกิน 30 หนากระดาษ A4  
 3. รายงานสรุปผลการประเมินตนเอง ควรเนนการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงาน
ในชวง 5 ป 
 4. รายงานผลการประเมินตนเองตามองคประกอบที่สัมพันธของการดําเนินงาน ไดแก 
ปจจัยที่ใชในการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงาน โดยเนนผลการ
ดําเนินงานที่เกิดกับผูเรียน สําหรับหลักฐานอางอิงที่เปนขอมูลประกอบการรายงานสรุปผลการ
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ประเมินตนเองของสถานศึกษาใหดําเนินการโดย 1) ขอมูลที่คิดวามีความสําคัญและจําเปนที่คณะผู
ประเมินภายนอกจําเปนตองทราบ ใหบรรจุลงในรายงานสรุปผลการประเมินตนเอง 2) หลักฐาน
อางอิงที่คิดวาคณะผูประเมินภายนอกจําเปนตองทราบ แตไมสามารถบรรจุในรายงานสรุปผลการ
ประเมินตนเองได ใหจัดทําเปนเอกสารประกอบการตรวจสอบ ซึ่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) จะสงกลับคืนใหภายหลังจากที่ทําการประเมิน
สถานศึกษาเสร็จเรียบรอย 3) หลักฐานอางอิงที่ตองการใหคณะผูประเมินภายนอกตรวจสอบ แตไม
ปรากฎในรายงานสรุปผลการประเมินตนเอง และไมสามารถจัดสงไปใหเตรวจสอบได ใหอางอิงใน
รายงานสรุปผลการประเมินตนเองวาไดจัดเตรียมไวสําหรับการตรวจสอบไดที่สถานศึกษา 
 องคประกอบของเนื้อหาในรายงานผลการประเมินตนเอง ควรมีสาระสําคัญ จําแนกเปน 4 
ตอน คือ 1) ขอมูลและสภาพทั่วไปของสถานศึกษา 2) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) ผลการการประเมินคุณภาพภายในประจําป 4) สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแนวทางการพัฒนาในอนาคต ซึ่งการกําหนดองคประกอบของเนื้อหาในรายงานประเมินตนเอง
สําหรับรองรับการประเมินภายนอก ควรประกอบดวย 4 ตอน ดังนี้ (จํารัส นองมาก. 2544: 83-91) 
 
 ขอมูลและสภาพทั่วไปของสถานศึกษา (บทที่ 1) 
 เปนสาระที่สถานศึกษานําเสนอโดยสรุป เพ่ือทราบขอมูลที่จําเปน มีเนื้อหาประมาณ 1 - 2 
หนา สวนรายละเอียดที่สมบูรณของขอมูลในแตละเรื่อง จัดเก็บไวที่สถานศึกษาเพ่ือการตรวจคนหรือ
อางอิง ไมตองนําเสนอทั้งหมด ขอมูลที่ควรระบุไวในรายงานมีดังนี้ 

1) ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานศึกษา ไดแก ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง สังกัดสถานศึกษา 
2) ขอมูลเก่ียวกับนักเรียน ไดแก ระดับการศึกษาที่ใหบริการ จํานวนนักเรียน จําแนกตาม

ระดับการศึกษา/ชั้นเรียน อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน อัตราสวนนักเรียนตอครู ฯลฯ 
3) ขอมูลเก่ียวกับครู/บุคลากร ไดแก จํานวนครู จํานวนบุคลากร วุฒิการศึกษาของครู 

ประสบการณการทํางาน ครูดีเดน ครูภูมิปญญา ฯลฯ 
4) ขอมูลเก่ียวกับชุมชน ไดแก สภาพชุมชน ขนาดประชากร อาชีพ ศิลปะวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถิ่น ระดับการศึกษาของผูปกครอง แนวโนมความตองการของผูปกครองและชุมชน 
จุดแข็งและจุดควรพัฒนา โอกาสและขอจํากัดของสถานศึกษาฯลฯ 

5) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากร ไดแก ลักษณะอาคารสถานที่ (จํานวนอาคาร หองเรียน 
หองสมุด หองประกอบการ หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู จํานวนคอมพิวเตอร จํานวนและประเภท
หนังสือในหองสมุด ฯลฯ) จํานวนงบประมาณ (รายรับ รายจาย แหลงที่มาของรายรับ) การจัดสรร
งบประมาณรายจายจําแนกตามประเภทรายจาย (เงินเดือน งบดําเนินการ งบลงทุน ฯลฯ) โครงสราง
หลักสูตร วิธีการบริหารจัดการ ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา ฯลฯ 

6) เกียรติยศชื่อเสียง/จุดเดนของสถานศึกษา 
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 การนําเสนอขอมูลทั้ง 5 ขอดังกลาวมาขางตน ควรรายงานผลการประเมินตนเอง (Self 
study report) ในรูปแบบการบรรยายประกอบกับตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพ ตามความเหมาะสม 
เพ่ือสะทอนใหเห็นคุณภาพดานปจจัย กระบวนการบริหารจัดการ และสภาพการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (บทที่ 2) 
 เปนการนําเสนอเนื้อหาโดยสรุป สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือแสดงใหเห็น
ยุทธศาสตรในการบริหารสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายในประเด็น
สําคัญ สาระสําคัญที่นําเสนอมีดังนี้  

7) วิสัยทัศน ปรัชญา เปาหมายการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/มาตรฐาน
การศึกษาระดับสถานศึกษา 

8) ยุทธศาสตรการพัฒนา/วิธีการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 
9) แผนพฒนาโรงเรียนในชวงที่กําหนด/ระบบโครงสรางการบริหารสถานศึกษา 
10) กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ 
11) ตัวชี้วัดความสําเร็จตามโครงการ 

 การนําเสนอขอมูลทั้ง 5 ขอดังกลาวมาขางตน ควรรายงานผลการประเมินตนเอง (Self 
study report) ในรูปแบบบรรยาย พรรณาความ หรือตารางตามความเหมาะสม แตจะตองระบุ
แผนปฏิบัตัการรายปของปลาสุด ที่มีรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการที่สอดรับกับเปาหมายการ
พัฒนา หรือมาตรฐานระดับสถานศึกษา และยุทธศาสตรที่ชัดเจน 
 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในประจําป ตามมาตรฐานการศึกษา (บทที่ 3) 
 การรายงานผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ไมจําเปนตองเรียงลําดับมาตรฐาน
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ แตใหรายงานในเรื่องที่สถานศึกษาปฏิบัติจริง โดยจัดหมวดหมูของ
มาตรฐาน หรือเรื่องราวที่จะรายงานตามแนวทางที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษากําหนดเปน 4 กลุม คือ 1) มาตรฐานเก่ียวกับผูเรียน 2) มาตรฐานเก่ียวกับครู 3) 
มาตรฐานเก่ียวกับผูบริหาร 4) มาตรฐานอ่ืนๆ ตามที่สถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดกําหนด 
โดยจัดเนื้อหาที่จะรายงานในแตละมาตรฐาน ดังนี้ 

12) ดานคุณภาพผูเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจําแนกตามระดับชั้น วิชา และระดับ
ผลการเรียน ผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
จุดเนน/เอกลักษณ/ปรัชญาของสถานศึกษา และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) 

13) ดานคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ไดแก การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่เนนความสอดคลองกับสภาพทองถิ่น การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
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สําคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู การจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูและการนําผลไปใช 

14) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ทรัพยากร และบุคลากร 
15) ดานการพัฒนาความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 
16) ดานโครงการ/กิจกรรมพิเศษตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/หนวยงานตนสังกัด 

 การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (Self study report) เพ่ือนําเสนอขอมูลทั้ง 5 ขอ
ดังกลาวมาขางตน ควรพรรณาเก่ียวกับการพัฒนาแตละดาน ระบุเปาหมายการดําเนินงาน มีตาราง
ประกอบตามความเหมาะสม วิธีการพัฒนา กิจกรรม/โครงการที่สถานศึกษาดําเนินการ วิธีการที่ใช
ในการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานแตละมาตรฐาน ผลสําเร็จของการดําเนินงานตาม
วิธีการพัฒนาหรือกิจกรรมที่สถานศึกษากําหนด (Attempt) และสัมฤทธิผล (Achievement) ของงาน
เพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายภายในแตละมาตรฐาน รวมทั้งบอกถึงปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการ ซึ่งสาระสําคัญในรายงานผลการประเมินผลของแตละ
มาตรฐาน ตองทําใหผูอานเห็นภาพการดําเนินงานภายในสถานศึกษาที่มีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถมองเห็นดวยภาพจินตนาการในสิ่งที่สถานศึกษาปฏิบัติไดอยาง
ชัดเจน การจัดทําใหบรรลุผลตามเจตนาดังกลาว สถานศึกษาตองคํานึงถึงสิ่งที่ใชเปนเกณฑในการ
พัฒนาคุณภาพ หรือมิติที่ใชในการจัดอันดับคุณภาพเปนกรอบในการบรรยายสภาพของแตละเรื่อง 
คือ ความตระหนัก (Awareness) ความพยายาม (Attempt) และความสําเร็จ (Achievement) 
 
 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการนําผลไปใช (บทที่ 4) 
 การเขียนรายงานนําเสนอภาพการดําเนินงานโดยสรุปผลการพัฒนาสถานศึกษาที่ผานมา 
แสดงใหเห็นจุดออน จุดแข็งในการดําเนิงานของสถานศึกษา และแนวทางที่ควรดําเนินการพัฒนา
ตอไปในอนาคต รวมทั้งเงื่อนไขที่จะปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ ขอเขียนในสวนนี้ เปรียบเสมือนความ
มุงมั่นของสถานศึกษา ที่จะพยายามดําเนินการพัฒนาตอไป เปนการสรางศรัทธาใหกับผูมารับ
บริการใหดีย่ิงข้ึน ประเด็นที่ควรนํามาเขียนในรายงาน มีดังนี้ 

17) สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมที่ผานมาตลอดป 
18) ผลสําเร็จที่เปนจุดเดน 
19) ผลสําเร็จที่เปนจุดควรพัฒนา 
20) แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต/สิ่งที่ตองการรับความชวยเหลือจาก

หนวยงานที่เก่ียวของ 
 การนําเสนอขอมูลทั้ง 4 ขอดังกลาวมาขางตน ควรรายงานผลการประเมินตนเอง (Self 
study report) ดวยการสังเคราะหการดําเนินงานของสถานศึกษากับผลสําเร็จที่เกิดข้ึน โดยเชื่อมโยง
ใหเห็นจุดเดน จุดควรพัฒนา รวมทั้งระบุปจจัยเอ้ือที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนและนําเสนอแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 



 93 

 ขั้นตอนที่ 5 การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง 
 เมื่อสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลภายในและเขียนรายงานการประเมินตนเองแลว 
ตองนําผลการประเมินไปใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคา แนวทางการใชประโยชนจากการ
ประเมินผลภายในมี 2 ประการ คือ 1) ใชเปนขอมูลและรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําป เพ่ือแสดงใหผูเก่ียวของทราบผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 2) ใชเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานของสถานศึกษาใหดีย่ิงข้ึน เปนการแสดงความรับผิดชอบของสถานศึกษาตอการ
ดําเนินงานใหการศึกษาตามที่ผูปกครอง ชุมชน และผูเก่ียวของอ่ืนๆ คาดหวัง สวนปจจัยเงื่อนไขสู
ความสําเร็จของการประเมินผลภายใน ที่จะเชื่อมโยงไปสูความสําเร็จของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา คือ การสรางจิตสํานึก ตระหนักในความสําคัญของการประเมินภายใน โดย
สถานศึกษาจําเปนตองสรางวัฒนธรรมใหม ใหการประเมินผลภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีจุดมุงหมายเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษาในปตอไป 
และนําผลการประเมินภายในมาใชปรับปรุงแกไขระบบการประเมินผลภายในใหมีความถูกตอง
ชัดเจน และเปนระบบมากย่ิงข้ึน การใชประโยชนจากรายงานการประเมินผลภายใน ประกอบดวย 
 1. การนําผลการประเมินภายในไปใชเปนขอมูลและรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําป เพื่อเสนอผลการประเมินใหผูเก่ียวของทราบ และปรับปรุงขอบกพรอง
ดานตางๆ ของสถานศึกษา ซึ่งผูเก่ียวของที่มีบทบาทสําคัญกับการนําขอมูลจากผลการประเมิน
ภายในไปใชประโยชน ไดแก  
  นักเรียน ครูนําผลการประเมินผลภายในที่เก่ียวกับนักเรียนมาปรับปรุง ผูรับผิดชอบ
การประเมินอาจสรุปรายงานผลการประเมินใหครูประจําชั้น/ครูประจําวิชา เพ่ือการปรับปรุง 
  ครูอาจารย หัวหนาหมวดหรือหัวหนาระดับแจงผลการประเมินใหครูอาจารยทราบเปน
รายคน ควรชี้แจงเปนการสวนตัว ไมกอใหเกิดความอับอายแกผูถูกประเมิน 
  ผูปกครอง ชี้แจงใหผูปกครองทราบเก่ียวกับผลการประเมินที่มีสวนเก่ียวของกับ
ผูปกครอง โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน อาจจัดประชุมชี้แจง หรือหารือเปน
รายบุคคล 
  ผูบริหาร เปนผูที่รูผลการประเมินผลภายในชัดเจนที่สุด เพราะเก่ียวของโดยตรงกับ
การทําการประเมิน ผูบริหารควรเปดใจกวาง เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงตนเองในสวนที่เก่ียวกับ
พฤติกรรมการทํางานของตน เพ่ือประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา ควรนําปญหาที่เกิดข้ึน
ทั้งหมดมาวางแผนแกไขปญหาและขอบกพรองตางๆ  
  ชุมชนที่สถานศึกษาต้ังอยู ประชาสัมพันธการดําเนินงานของสถานศึกษา และชี้แจง
เก่ียวกับแนวทางการทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชนเทาที่โอกาสอํานวย พยายามสราง
ศรัทธาใหเกิดข้ึนกับชุมชน 
 2. การนําผลการประเมินภายในและรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 
ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงานของ
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สถานศึกษาใหตอเน่ืองและดียิ่งขึ้น การดําเนินงานของสถานศึกษาไมใชสิ้นสุดเพียงแคทําการ
ประเมินตนเองเพียงครั้งเดียวแลวหยุด แตตองทําตลอดเวลาและตอเนื่อง ผลการประเมินที่จัดทํา
เสร็จแลว ถือเปนขอมูลที่บงบอกถึงสภาพการดําเนินงานในขณะนั้น ซึ่งก็ตองมีการตรวจสอบใหมวา
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาตอไปอยางไร ดังนั้น การพัฒนาและปรับปรุง
ตนเองจึงเปนการดําเนินงานที่ดําเนินการอยางตอเนื่องโดยไมมีที่สิ้นสุด 
 สรุป การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิ
คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย แสดงเปนแผนภาพดัง Flow chart ในภาพประกอบ 31 
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ภาพประกอบ 31 Flow chart การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
 
 
 

- สรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพฯ 3 ป 
- สรุปผล Feed back จากการตรวจประเมินฯ 15 โรงเรียน 

- ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพฯ 
- ประชุมคณะกรรมการผูตรวจฯ ทั้ง 3 รุน 

รวบรวมขอมูล/วิเคราะหสรุปผลภาพรวมการตรวจประเมินฯ/ 
กําหนดแผนงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพฯ 

ประชุมแกไขคูมือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา BSG 

อบรม/ใหความรูเก่ียวกับคูมือมาตรฐานคุณภาพBSG 
แกผูแทนบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ทั้ง 15 โรงเรียน 

ตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพภายในตามคูมือฯ 
(SAR ของโรงเรียน ตองทําทุกปการศึกษา) 

สรุปผลการประเมินคุณภาพระบบประกันคุณภาพ
ภายในแตละโรงเรียนและภาพรวมของมูลนิธิฯ 

- ตรวจประเมินใหการรับรองมาตรฐานคุณภาพมูลนิธิฯ 
( การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 3 ป/ครั้ง ) 

Follow-up ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของ ร.ร.ปละ 1 ครั้ง 

(ในชวง 3 ป ระหวางการรับรอง 
มาตรฐานคุณภาพของมูลนิธิฯ) 

เผยแพร/ประชาสัมพันธ
คูมือฯแกบุคลากรของ  
ร.ร. ในเครือฯ ทุกระดับ 

- นําผลการตรวจประเมินฯ  

- นําผลการประเมินBSGประชุมเพื่อปรับปรุง แกไข
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครื่อมูลนิธิฯ 

เตรียมความพรอม 
การประเมินรับรองฯจาก
องคการมหาชน (สมศ.) 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ในการศึกษาคนคาเพ่ือจัดทําโมเดลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ผูศึกษาไดคนควางานวิจัยที่เก่ียวของดังนี้ 
 
 4.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
 นคร ผานแสนเสาร (2550: 169) ไดทําการวิจัยเรื่องสภาพการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 สรุปวา 
สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากนอยไปหามาก 3 อันดับแรก 
ไดแก การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา การ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เมื่อพิจารณา
ตามสถานภาพของบุคลากร พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และ
ครูผูสอนอยูในระดับปานกลาง 
 นิยม ใจศิริ  (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของคณะครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา: กรณีศึกษา
โรงเรียนบางหนองผือ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยศึกษาการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะ
ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาในการรวมศึกษาหาความรูและรวมกันดําเนินการจัดทําธรรมนูญ
โรงเรียน พรอมกับทําแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยการ
ประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ผลการศึกษาคนควาพบวา กอนดําเนินการศึกษาการมีสวนรวม
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหนองผือ พบวาคณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขาดความรวมมือกันในการดําเนินการพัฒนาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน เนื่องจาก
การขาดความรู ความเขาใจในข้ันตอน และวิธีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ครูผูทําหนาที่
สอนและพัฒนาโรงเรียนยังมีความสับสนและกังวลใจในการที่ตองรับการประเมินจากองคกรภายนอก 
ขาดความตระหนักและรับผิดชอบไมคิดวาตนเปนเจาของโรงเรียน เมื่อไดดําเนินการศึกษาและ
พัฒนาแลว พบวามีความรวมมือกันในการทํางานของคณะครูในโรงเรียนกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากข้ึน 
 ติณณภพ หลวงมณีวรรณ (2550: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องความพรอมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม 
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพรอมในการประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาสังกัด กรม
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม ดานปจจัย และดานกระบวนการ โดยประยุกตใชทฤษฎีทรัพยากรการ
บริหาร 4 M’s ทฤษฎีการบริหารองคกรสูความเปนเลิศของ The McKinsey Seven S’s Model และ
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เปนเลิศ 2545 (2002 Education Criteria for 
Performance Excellence) ของ Malcolm Baldrige National Quality Program ศึกษาระดับ
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คุณภาพการจัดการศึกษาดานปจจัย และดานกระบวนการของสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงใหม ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) หรือ (สมศ.) ตลอดจนศึกษาความสอดคลองของ ความพรอมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม ดานปจจัยและดาน
กระบวนการกับระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ มาตรฐานของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ (สมศ.) กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาคนควาไดแก ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 17 คน ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 68
คน ครูอาจารยที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาจํานวน 85 คน และครูอาจารยที่ไมได
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาจํานวน 85 คน รวมจํานวนประชากร ทั้งสิ้น 255 คน 
เครื่องมือที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบประเมิน นําขอมูลมาวิเคราะหโดยโดยการแจกแจง
ความถี่ และวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานไดแกการหาคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ผลการศึกษาพบวา
สถานศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม มีความพรอมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาดานปจจัยและดานกระบวนการตามองคประกอบที่ใชในการตรวจสอบและประเมินความ
พรอมตามกรอบแนวคิดในการวิจัยอยูในระดับดี โดยสถานศึกษาไดมีการนําเอาองคประกอบในการ
ประเมินความพรอมมาใชในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งไดแก ดานยุทธศาสตร ดานโครงสราง ดาน
คานิยมรวม ดานการจัดการกระบวนการ ดานบุคลากร ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และดาน
งบประมาณ ตามลําดับ สวนการศึกษาระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ดานปจจัย และดาน
กระบวนการของสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม ตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ (สมศ.) ที่เปนผล
การประเมินโดยหนวยงานตนสังกัด ประจําปการศึกษา 2545 พบวาสถานศึกษามีคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา สรุปโดยภาพรวมอยูในระดับพอใช และเมื่อนําผลการวิเคราะห
สหสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปรคือ ศึกษาความสอดคลองของความพรอมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาดานปจจัยและดานกระบวนการของสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหมกับ
ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ (สมศ.) ดําเนินการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษาจากหนวยงานตนสังกัดจังหวัดเชียงใหม  ประจําป
การศึกษา 2545 พบวาผลการวิเคราะหสหสัมพันธทั้ง 2 ตัวแปร มีความสัมพันธแบบตามกัน  
 พิเชษฐ วายุวรรธนะ (2550: 94) ไดทําการวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ 
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การประเมินคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการศึกษา และการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพ 
 สมปอง สมาน (2550: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องความพรอมในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตภาษีเจริญ ผลการวิจัย
พบวา 1) ความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอก ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตภาษีเจริญโดยรวมและรายดาน 4 ดาน คือดานการเตรียมบุคลากร 
ดานการสรางความเขาใจ ดานการเตรียมเอกสาร หลักฐาน แบบรายงานผล และดานการ
ประสานงานกับองคกรภายนอก อยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความพรอมในการประเมิน
คุณภาพภายนอกของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามสภาพ ไดแก 
ผูบริหารและครูผูสอน พบวา ดานการเตรียมบุคลากร และดานการสรางความเขาใจ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารมีความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอก 2 
ดานดังกลาวมากกวาครูผูสอน 3) ผลการเปรียบเทียบความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตภาษีเจริญ จําแนก
ตามขนาดของโรงเรียน ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญดานการเตรียมบุคลากร 
พบวา ดานการเตรียมบุคลากร ดานการสรางความเขาใจ ดานการเตรียมเอกสาร หลักฐาน แบบ
รายงานผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาดใหญมีความพรอม
ในการประเมินคุณภาพภายนอก 3 ดานดังกลาวมากกวาโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง สําหรับ
ดานการประสานงานกับองคกรภายนอกไมแตกตางกัน 
 สุวรรณี รัตนรอด (2552: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องความพรอมเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบระดับความพรอมเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ตามสถานภาพของบุคลากร โดยจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จํานวน 236 คน เครื่องมือในการ
วิจัยเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการวิจัยพบวาระดับความพรอมเพ่ือ
รับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมาก
ที่สุดลง 3 อันดับ คือ มาตรฐานดานปจจัย มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐานดานผูเรียน 
บุคลากรเพศชายและหญิง มีความพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ใน
ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ลงมาและสูงกวาปริญญาตรี มีความพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาใน
ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ บุคลากรที่มีประสบการณ 5 ปข้ึนไป
และต่ํากวา 5 ป มีความพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ในภาพรวม
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามาตรฐานดาน
กระบวนการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมาตรฐานดานปจจัยแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 เหมวรรณ แตงออน (2550: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพภายในของครูโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน กรุงเทพมหานคร โดยทําการศึกษา 9 ดาน คือ ดานเตรียมการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดานการจัดระบบริหารและ
สารสนเทศ ดานการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาโรงเรียน ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมารตรฐานที่กําหนด ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และดานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ครูฝายบริหารและฝาย
ปฏิบัติการในโรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะอนุบาลที่ 1 – 3 สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2549 จํานวน 52 คน จาก 26 
โรงเรียน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ภาพรวมทั้ง 9 ดานอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน โดย
ภาพรวมมีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในไมแตกตางกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาราย
ดานพบวา ดานเตรียมการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและดานการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในแตกตางกัน สวนดานที่
ไมแตกตางกันคือการจัดระบบริหารและสารสนเทศ ดานการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนที่มุงเนน
คุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน ดานการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมารตรฐานที่กําหนด ดานการรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป และดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 อิทธิรงค ปานะถึก (2549: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องตัวแปรที่สัมพันธกับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตอําเภอเมืองสระบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยทําการศึกษา 3 ดาน ไดแก การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ นอกจากนี้ยังศึกษารายดาน 6 ดาน คือ วัตถุประสงคที่ชัดเจน 
การสนับสนุนและการไววางใจตอกัน ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค ภาวะ
ผูนําที่เหมาะสม สัมพันธภาพระหวางกลุม และการสื่อสารที่ดี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา
เปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา 32 แหง จํานวน 201 คน ในเขต
อําเภอเมืองสระบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการศึกษาพบวาการ
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ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตอําเภอเมืองสระบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 มีระดับการปฏิบัติโดยรวม และรายดาน คือ การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอยูในระดับมาก สวนการทํางานเปนทีมของสถานศึกษา
ในเขตอําเภอเมืองสระบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 มีระดับการปฏิบัติ
โดยรวมอยูในระดับมาก สวนผลการศึกษารายดาน 6 ดานพบวา วัตถุประสงคที่ชัดเจน การ
สนับสนุนและการไววางใจตอกัน ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค ภาวะผูนําที่
เหมาะสม สัมพันธภาพระหวางกลุม และการสื่อสารที่ดีอยูในระดับมาก 
 
 4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 ซีนอร (Seanor. 2000: Online) ไดทําการวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหาร มหาวิทยาลัย 
วิสคอนชิน-สเตาท (Wisconsin-Stout’s) ในการชนะเลิศรางวัลของระบบมัลคอม บัลดริจ ทาง
การศึกษาเพ่ือเปนแนวทางการบริหารที่ดีเลิศ โดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ และวิเคราะห
เอกสาร พบวาภาวะผูนํา 10 ประการที่สถานศึกษานํามาใช คือ 1) การพัฒนาพันธกิจและวิสัยทัศน
ในแนวกวางอยางสุจริตใจ โดยสรางความเขาใจ 2) พัฒนากระบวนการกระจายอํานาจใน
กระบวนการนําตางๆ โดยใหกับผูเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและการเขามามีสวนรวม
ในการสรางกลยุทธในการบริหาร 3) ใชชองทางของการสรางแรงจูงใจและความกระตือรือรนในการ
รวมแรงรวมใจ โดยกระจายอํานาจการนําใหกับหัวหนาสวนตางๆ ของวิทยาลัย 4) วาจางหรือพัฒนา
ผูเชี่ยวชาญสวนตางๆ มารวมพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัยตามภารกิจและวิสัยทัศน 5) 
วาจางหรือพัฒนาผูนําทีมที่มีชื่อเสียงและประสบผลสําเร็จมารวมพัฒนาภาวะผูนําในองคกร ทั้งผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนและผูนําเปลี่ยนแปลง (Transformational and Transactional) ใหเกิดในองคกร 6) 
พัฒนาประสิทธผลและความคงที่ของการสื่อสารในการดําเนินการตางๆ ใหกับกลุมผูมีสวนรวมอยาง
ครอบคลุมทั้งหมาวิทยาลัย 7) การตัดสินใจในเรื่องตางๆ โดยใชขอมูลและพัฒนากระบวนการวัด 
การไดมาของขอมูล โดยการไขวพ้ืนที่ของวิทยาลัยในการเปนผูประเมิน วิเคราะห และตัดสิน 8) จัด
ระเบียบขององคกรและสรางทีม สรางความสัมพันธในการทํากิจกรรมตางๆ ใหกับผูนําทีมตางๆ ใน
องคกร 9) ตรวจดูและปรับปรุงในทุกสวน เมื่อมีโอกาส ทั้งดานบุคคลและกลุม ทั้งสวนบุคคลและสวน
งานสัมพันธ 10) มีการพัฒนาตามพันธสัญญา โดยใชเวลาพัฒนากระบวนการตามระบบมัลคอม 
บัลดริจ อยางเที่ยงตรง โดยมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซึ่งผูนําไดปฏิบัติตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือการดําเนินงานที่เปนเลิศ ตามแผนดําเนินการ 
 บรุคส. (นเรศ รณรงคฤทธิ์ 2547: 54; อางอิงจาก Brooks. 1995: 115) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
การประกันคุณภาพและการวางแผนปรับปรุงการศึกษาของนักเรียนที่ไดรับการศึกษาพิเศษในรัฐ
อิลลินนอยส โดยศึกษา 96 โรงเรียนที่อยูภายใตการตรวจสอบภายนอก การศึกษานี้พบวา 1) 
โรงเรียน 18 โรงเรียน ไดรับการตรวจสอบภายนอกและลมเหลวในการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน 2) 
โรงเรียน 61 โรงเรียน มีการจัดการศึกษาพิเศษ โดยรายงานจากคณะทํางานภายนอก 3) นัก
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การศึกษาผูเชี่ยวชาญและนักการศึกษาทั่วไป มีความเชื่อวาสามารถจะวางแผนเพ่ือพัฒนาโรงเรียน
และตอบสนองโรงเรียนอยางดี 
 เอเทรีย (Atria. 1999: abstract) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับผลกระทบของกระบวนการประกัน
คุณภาพและแผนพัฒนาของมลรัฐอิลลินอยซ ตอทัศนคติของครูโรงเรียนรัฐบาลในการทําแผนพัฒนา
โรงเรียนในเมืองชิคาโก การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบของกระบวนการประกัน
คุณภาพและแผนพัฒนาของมลรัฐอิลลินอยซ ตอทัศนคติของครูโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งกระบวนการ
ประกันคุณภาพและแผนพัฒนาของมลรัฐอิลลินอยซ มีแนวคิดพ้ืนฐานตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
ขององคกรและทฤษฎีแรงจูงใจ ดังนั้น ทัศนคติของครูจึงเปนสวนประกอบหลักในการดําเนินงานให
ประสบความสําเร็จและเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาโรงเรียน 
 ฮารเปอร. (Harper. 1999: abstract) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับบทบาทของการทํางานเปน
ทีมในการประกันคุณภาพการศึกษาและการวางแผนพัฒนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียน 2 แหง ในมลรัฐอิลลินอยซ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิผลคณะทํางานของมล
รัฐอิลลินอยซ โดยศึกษาความสัมพันธระหวางคณะทํางานที่สอนแบบสหวิทยาการ และคณะทํางาน
วางแผนพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ผลการวิจัยพบวา การประกันคุณภาพและการวางแผน เปนแรง
กระตุนในรูปแบบหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและกระบวนการวางแผนของทั้ง 2 แหง 
ผูบริหารเปนกุญแจสําคัญในการประสานการทํางานระหวางคณะทํางาน โดยผูบริหารตองเปนผูเริ่ม
จัดโครงสรางและกระบวนการที่สงเสริมความรวมมือระหวางกัน แมวาจะกระตุนใหการดําเนินงาน
ดานหลักสูตรเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตไมมีผลตอเทคโนโลยีการสอนของโรงเรียนทั้ง 2 แหง 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานตองมีการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ ง
มาตรฐานการศึกษาดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต การดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามีความแตกตางหลากหลายในการแกไขปญหาตามสภาพของสถานศึกษาและ
ชุมชน ซึ่งสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานที่มีปญหามากกวาดานอ่ืน 
คือ การควบคุมคุณภาพการศึกษาดานผูเรียน ดานกระบวนการจัดการศึกษา และดานปจจัยที่
เก่ียวของในการศึกษา สถานภาพและคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริหารและครูผูสอน ตลอดจนผูมี
สวนเก่ียวของในระดับตางๆ มีสวนสําคัญในความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 

 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนการศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากร ไดแก ครูในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 จํานวน 
245 คน ประกอบดวย ผูบริหาร ไดแก ครูที่มีตําแหนงผูบริหารและผูรวมบริหาร คือ หัวหนาฝายฯ/
ผูชวยหัวหนาฝายฯ/หัวหนากลุมสาระฯ/หัวหนาระดับชั้นฯ/หัวหนางานฯ จํานวนทั้งหมด 70 คน และ
ครู คือ ครูที่มีตําแหนงครูผูสอนและครูสนับสนุนการสอน จํานวนทั้งหมด 175 คน 
 2.  กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประจําปการศึกษา 2554 
ประกอบดวย ผูบริหาร ไดแก หัวหนาฝายฯ / ผูชวยหัวหนาฝายฯ / หัวหนากลุมสาระฯ / หัวหนา
ระดับชั้นฯ / หัวหนางานฯ จํานวน 70 คน และครูจํานวน 122 คน ซึ่งไดมาโดยกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยาง ตามตารางของยามาเน (Yamane. 1967: 725) จากน้ันผูวิจัยไดใชวิธีการสุมแบบแบง
ชั้น (Stratified Random Sampling) แลวจึงสุมอยางงาย เน่ืองจากประชากรที่เปนผูบริหารมีจํานวน
นอย จึงใชผูบริหารที่เปนประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง 
 
ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง ประชากร กลุมตวัอยาง 
ผูบริหาร 70 70 
ครู 175 122 

รวม 245 192 
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2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ดังตอไปน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ในดานวุฒิการศึกษา 
ประสบการณการทํางาน และตําแหนงที่ปฏิบัติงานอยู มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ใน 5 ขั้นตอน ไดแก การเตรียมความพรอมในการประกัน
คุณภาพภายใน การวางแผนการประเมินภายใน การดําเนินการประเมินภายใน การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง และการใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง โดยแบบสอบถามมีลักษณะ
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งผูวิจัยกําหนดใหคานํ้าหนัก
คะแนนของขอคําถามในแบบสอบถามดังนี้ 
  5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
  3  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับนอย 
  1  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
 
 เกณฑการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา และ
แนวทางแกไข ที่มีตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ใน 
5 ขั้นตอน ไดแก การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการประเมิน
ภายใน การดําเนินการประเมินภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และการใชประโยชน
จากรายงานการประเมินตนเอง 
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3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการที่มีตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดย
การศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 1. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจากเอกสาร ตํารา และ
งานวิจัยที่เก่ียวของ ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม 
 2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามและงานวิจัยของพันโทหญิง ดารณี ปทธิสามะ (2550: 
88-97) ไพสันต ศรีแปง (2550: 104-111) และจีรภา เพชรสงคราม (2554: 163-171) เพ่ือเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของไลเคิรท (Likert) 
 3. นําขอมูลจากขอ 1 และ 2 มาสรางแบบสอบถาม ไดแบบสอบถามจํานวน 50 ขอ 
จําแนกเปนขอคําถามดานการเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษา 10 ขอ การ
วางแผนการประเมินภายใน 15 ขอ การดําเนินการประเมินภายใน 10 ขอ การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง 5 ขอ และการใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง 10 ขอ 
 4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือตรวจสอบ 
เสนอแนะเน้ือหาและภาษาที่ใช เพ่ือปรับปรุงแกไข 
 5. นําแบบสอบถามที่อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธใหความเห็นชอบแลว ไปตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน (ดังปรากฎในภาคผนวก ง) พรอม
ทั้งใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแกไขใหแบบสอบถามมีความสมบูรณยิ่งขึ้น พบวามีคาดัชนีความ
สอดคลองอยูระหวาง 0.64 – 1.00 และจากแบบสอบถามจํานวน 50 ขอ ไดปรับปรุงขอคําถามที่
ซ้ําซอนและไมชัดเจน ไดเปนขอคําถามในแบบสอบถามเพื่อการวิจัย รวมทั้งสิ้น 35 ขอ โดยจําแนก
เปนขอคําถามดานการเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษา 7 ขอ การวางแผนการ
ประเมินภายใน 7 ขอ การดําเนินการประเมินภายใน 7 ขอ การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 7 
ขอ และการใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง 7 ขอ 
 6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (Try Out) กับบุคลากรของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ = 0.96 โดย  

6.1 การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษา = 0.79 

6.2 การวางแผนการประเมินภายใน = 0.84 

6.3 การดําเนินการประเมินภายใน = 0.86 

6.4 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง = 0.88  
6.5 การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง = 0.92 
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 7. หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total correlation) หากคาอํานาจจําแนกมีคา
ตั้งแต .20 ขึ้นไป ถือวาขอคําถามนั้นสามารถนําไปใชไดเลย (คัดเลือกไว) แตถาคาอํานาจจําแนกมี
คาต่ํากวา .20 ใหปรับปรุงขอคําถามหรือตัดทิ้ง (ดังปรากฏในภาคผนวก จ) การวิเคราะหคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามรายดานและทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-
coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)  
 8. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่กําหนด
ไวในการวิจัย 

 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. นําแบบสอบถามพรอมหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัย     

ศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูอํานวยการสถานศกึษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เพ่ือขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากครู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการที่เปนกลุมตัวอยาง 

3. นําหนังสือแนะนําตัวและแบบสอบถามจาํนวน 192 ฉบับ ไปติดตอขอความอนุเคราะห
ในการตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง 

4. ผูวิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามคืนจากครูของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางดวย
ตนเอง ตามกําหนดเวลาทีน่ัดหมายไว  

5. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาดําเนินการตรวจความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม 
 
5. การจัดกระทําขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการจัดกระทํากับขอมูล ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ลงรหัสขอมูล ตัวแปรที่ตองการศึกษา คือ วฒิุการศึกษา 
ประสบการณการทํางาน และตําแหนง 
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 ใหคะแนนแตละขอตามเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  ใหคะแนน 1 เม่ือตอบชอง นอยที่สุด 
  ใหคะแนน 2 เม่ือตอบชอง นอย 
  ใหคะแนน 3 เม่ือตอบชอง ปานกลาง 
  ใหคะแนน 4 เม่ือตอบชอง มาก 
  ใหคะแนน 5 เม่ือตอบชอง มากที่สุด 
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6. การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการการวิเคราะหขอมูล (ดังปรากฎในภาคผนวก ฉ) ดังนี้ 
 1. นําผลคะแนนที่ไดมาหาคาสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ ซึ่งผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
  1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ไดแก 
วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน และตําแหนง ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)  
  1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ใน 5 ขั้นตอน ไดแก การเตรียมความพรอม การ
วางแผนการประเมินผลภายใน การดําเนินการประเมินผลภายใน การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง ทําการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) 
และกําหนดคาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอ รายดานและโดยรวม เพ่ือเสนอเปนตาราง
ประกอบความเรียง สวนการแปลผลใชเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) 
   คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง  ระดับความเหมาะสมในการดําเนินงานมากที่สุด 
   คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความเหมาะสมในการดําเนินงานมาก 
   คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความเหมาะสมในการดําเนินงานปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความเหมาะสมในการดําเนินงานนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความเหมาะสมในการดําเนินงานนอยที่สุด 
 2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ดังนี้  
  2.1 ใชการทดสอบคาที (t-test) กับตัวแปรดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงของครู 
  2.2 ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 
กับตัวแปรดานประสบการณการทํางาน ในกรณีที่พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
จึงทําการทดสอบเปนรายคูดวย โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) (Ferguson. 1981: 190-308) 
 3. ขอมูลเกี่ยวกับปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่และรอยละ 
 
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
  1.1 ความถี่ (Frequency)  
  1.2 คารอยละ (Percentage)  
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  1.3 คาเฉลี่ย (X ) 
  1.4 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devuation) 
 2. สถิติทีใ่ชหาคณุภาพของเคร่ืองมือ ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย การ
วิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161)  
 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน  
  3.1 การทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent Sample  
  3.2 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)  
 

 
 



บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง การศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ 
ผู วิจัยไดนําขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง จํานวน 192 คน ประกอบดวย
ผูบริหาร ผูรวมบริหาร ครูผูสอน และครูสนับสนุนการสอน ซึ่งไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ
กลับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหในรูปตาราง
ประกอบคําบรรยาย 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี
n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง
X แทน คาเฉล่ีย (Mean)
S.D. แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาในการแจกแจงแบบที (t – distribution)
F แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาในการแจกแจงแบบเอฟ (F – distribution)
df แทน ช้ันแหงความเปนอิสระ (Degree of freedom)
SS แทน ผลรวมของคะแนนคาความเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (Sum of Squares)
MS แทน คาเฉล่ียผลรวมของคะแนนคาความเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (Mean of 

Squares)
p แทน ความนาจะเปนในการปฏิเสธสมมติฐาน
* แทน นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 4 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ใน 5 ข้ันตอน
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ใน 5 ขั้นตอน ตามความคิดเห็นของครู โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ
การทํางาน และตําแหนงของครู

ตอนที่ 4 การศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนครูของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ปรากฏผลดังตาราง 2

ตาราง 2 จํานวนและรอยละของครู จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และตําแหนง

ขอมูลท่ัวไป
ประชากร (n = 192)

จํานวน รอยละ
วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี 154 80.2
 สูงกวาปริญญาตรี 38 19.8

รวม 192 100.0
ประสบการณการทํางาน
 นอยกวา 10 ป 43 22.4
 10 – 20 ป 95 49.5
 มากกวา 20 ป 54 28.1

รวม 192 100.0
ตําแหนง
 ผูบริหาร 70 36.5
 ครู 122 63.5

รวม 192 100.0

จากตาราง 2 แสดงวา ครูสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 
80.2 มีประสบการณการทํางานตั้งแต 10 - 20 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 49.5 และเปนครู 
จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 63.5 



110

ตอนที่  2 การศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ใน 5 ข้ันตอน 

ผลการศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
โดยภาพรวม และรายขอ ใน 5 ขั้นตอน ไดแก การเตรียมความพรอม การวางแผนการประเมินผล
ภายใน การดําเนินการประเมินภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และการใชประโยชน
จากรายงานการประเมินตนเอง ผลปรากฏดังตาราง 3 – 8

ตาราง 3 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ จําแนกโดยรวมและทุกข้ันตอน

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
(n = 192)

ระดับความเหมาะสมในการดําเนินงาน

X S.D. แปลผล
1. การเตรียมความพรอม 4.03 .50 มาก
2. การวางแผนการประเมินผลภายใน 3.99 .55 มาก
3. การดําเนินการประเมินภายใน 3.91 .54 มาก
4. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 4.00 .53 มาก
5. การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง 4.09 .58 มาก

โดยรวม 4.00 .47 มาก

จากตาราง 3 แสดงวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 4.00 , S.D. = .47) เมื่อพิจารณาแต
ละข้ันตอนพบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในมีความเหมาะสมอยูในระดับมากทุกขั้นตอน 
โดยมีคาเฉล่ียเรียงลําดับ ดังน้ี การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง ( X = 4.09 , S.D. = 
.58) การเตรียมความพรอม ( X = 4.03 , S.D. = .50) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ( X = 
4.00 , S.D. = .53) การวางแผนการประเมินผลภายใน ( X = 3.99 , S.D. = .55) และการ
ดําเนินการประเมินภายใน ( X = 3.91 , S.D. = .54)
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ตาราง 4 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ข้ันตอนการเตรียมความพรอม จําแนกเปนข้ันตอนและรายขอ

การเตรียมความพรอม ระดับความเหมาะสมในการดําเนินงาน
(n = 192) X S.D. แปลผล

1. การสํารวจและบันทึกขอมูลเก่ียวกับบุคลากรใน
สถานศึกษา 4.23 .60 มาก

2. การพัฒนาการสรางความรูความเขาใจ การสราง
จิตสํานึก/ความตระหนักในเร่ืองการประกันคุณภาพ
ภายใน 4.14 .62 มาก

3. การแตงต้ังผูมีความรูความสามารถเร่ืองการประกัน
คุณภาพภายใน ใหเปนคณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน 4.00 .77 มาก

4. การแตงต้ังคณะกรรมการท้ังภายในและภายนอก ท่ี
มีความรูความสามารถ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพภายในของโรงเรียน 3.94 .77 มาก

5. การมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงาน
ประกันคุณภาพภายในใหแกบุคลากรมีความชัดเจน
และสอดคลองกับภารกิจของการประกันคุณภาพ
ภายใน 3.97 .71 มาก

6. การเผยแพรใหบุคลากรและผูเก่ียวของรับรู
รายละเอียดการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน 3.82 .69 มาก

7. การวางแผนและจัดเตรียมงบประมาณสําหรับการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน/จัดส่ิงอํานวย
ความสะดวก เชน เอกสาร ส่ือ วัสดุ อุปกรณ
เพียงพอสําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน 4.08 .75 มาก

โดยรวม 4.03 .50 มาก

จากตาราง 4 แสดงวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ขั้นตอนการเตรียมความพรอม โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X  = 
4.03) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง X  = 3.82 – X  = 4.23
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ตาราง 5 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ข้ันตอนการวางแผนการประเมินภายใน จําแนกเปนข้ันตอนและรายขอ

การวางแผนการประเมินภายใน
(n = 192)

ระดับความเหมาะสมในการดําเนินงาน

X S.D. แปลผล
1. การจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน แผนยุทธศาสตร 

และแผนปฏิบัติงานประจําป เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพภายในของโรงเรียน 4.20 .66 มาก

2. การกําหนดกรอบการประเมินภายใน 
ประกอบดวยมาตรฐาน ตัวบงช้ีท่ีสอดคลองกับ
จุดเนน และทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 4.04 .72 มาก

3. การกําหนดมาตรฐาน/ตัวบงช้ีในการประเมิน
ภายใน มีความชัดเจน 4.05 .70 มาก

4. การจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับมาตรฐาน และตัว
บงช้ีท่ีใชในการประเมิน เพ่ือวิเคราะหสภาพการ
ดําเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจน 3.97 .71 มาก

5. การจัดทําและเผยแพรคูมือ/เอกสารการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ใหบุคลากร
ของโรงเรียนรับรู 4.06 .74 มาก

6. การเปรียบเทียบเปาหมายท่ีโรงเรียนตองการ
บรรลุ ผลการปฏิบัติงานจริง และผลตางท่ีเกิดข้ึน 3.79 .81 มาก

7. การกําหนดแนวทางท่ีใชในการประเมิน ไดแก วิธี
เก็บขอมูล แหลงผูใหขอมูล ประเภทของ
เคร่ืองมือประเมิน วิธีการวิเคราะหขอมูลและ
ประมวลผล และเกณฑการตัดสินผล 3.79 .72 มาก

โดยรวม 3.99 .55 มาก

จากตาราง 5 แสดงวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ข้ันตอนการวางแผนการประเมินภายใน โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
( X  = 3.99) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ย
อยูระหวาง X  = 3.79 – X  = 4.20
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ตาราง 6 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ข้ันตอนการดําเนินการประเมินภายใน จําแนกเปนข้ันตอนและรายขอ

การดําเนินการประเมินภายใน
(n = 192)

ระดับความเหมาะสมในการดําเนินงาน

X S.D. แปลผล
1. การจัดประชุม เพ่ือแจงวัตถุประสงคช้ีแจง/ทํา

ความเขาใจกับบุคลากร ของการประเมินภายใน 
สรางความเขาใจระหวางผูประเมินและผูรับการ
ประเมิน 4.10 .74 มาก

2. การใชเคร่ืองมือในการประเมินผลภายใน
สถานศึกษามีหลายประเภท สามารถเก็บขอมูล
ไดตามวัตถุประสงค 3.81 .78 มาก

3. การใชเคร่ืองมือในการประเมินผลภายใน
สถานศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงช้ี 3.92 .75 มาก

4. การกําหนดวิธีการประเมินผลภายใน ตัวบงช้ี 
เกณฑการตัดสิน วางแผนการทํางาน และ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 3.89 .64 มาก

5. การกําหนดผูมีความรู ประสบการณ และผูมี
ศักยภาพ เพ่ือดําเนินการประเมินภายใน 3.94 .73 มาก

6. การกําหนดผูมีความรู ประสบการณ และผูมี
ศักยภาพ เพ่ือดําเนินการวิเคราะหขอมูล 3.88 .70 มาก

7. ข้ันตอนการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 3.85 .73 มาก

โดยรวม 3.91 .54 มาก

จากตาราง 6 แสดงวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ข้ันตอนการดําเนินการประเมินภายใน โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X  
=3.91) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง X  = 3.81 – X  = 4.10
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ตาราง 7 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง จําแนกเปนขั้นตอนและ
รายขอ

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(n = 192)

ระดับความเหมาะสมในการดําเนินงาน

X S.D. แปลผล
1. บุคลากรและผูเก่ียวของ มีสวนรวมในการวาง

แผนการจัดทํารายงานประเมินตนเอง 3.99 .68 มาก
2. บุคลากรและผูเก่ียวของ มีสวนรวมในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 4.04 .77 มาก
3. บุคลากรและผูเก่ียวของ มีสวนรวมในการ

ตรวจสอบรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 3.76 .80 มาก
4. การสรุปผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศทางวิชาการท่ี

โรงเรียนไดพัฒนาอยางเปนระบบเพ่ือการยอมรับ
ในสังคม 4.10 .68 มาก

5. การใชภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบสารสนเทศท่ี
เปนสาระสําคัญของผลการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในรอบป 4.06 .70 มาก

6. การรวบรวมและนําเสนอสารสนเทศผลการ
ดําเนินงาน ครอบคลุมการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 4.01 .64 มาก

7. การสรุปรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ครอบคลุมการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 4.06 .66 มาก

โดยรวม 4.00 .53 มาก

จากตาราง 7 แสดงวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ข้ันตอนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ( X  = 4.00 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากทุกขอ โดยมี
คาเฉล่ียอยูระหวาง X  = 3.76 – X  = 4.10
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ตาราง 8 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ขั้นตอนการใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง จําแนกเปน
ข้ันตอนและรายขอ

การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง
(n = 192)

ระดับความเหมาะสมในการดําเนินงาน

X S.D. แปลผล
1. การนําผลการประเมินภายใน ไปกระตุนจิตสํานึก

ของบุคลากรและผูเก่ียวของ 3.91 .76 มาก
2. การนําผลการประเมินไปพัฒนาใหงานประกัน

คุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเปนระบบมากย่ิงข้ึน 4.02 .72 มาก

3. บุคลากรและผูเก่ียวของ นําขอมูลจากรายงาน
การประเมินตนเอง ไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของหลักสูตร 3.93 .76 มาก

4. การนําผลการประเมินไปใชในการเตรียมความ
พรอมรับการประเมินภายนอกจากฝายการศึกษา
ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ 4.22 .67 มาก

5. การนําผลการประเมินไปใชในการเตรียมความ
พรอมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. 4.23 .68 มาก

6. การนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง/
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนใหตอเน่ือง 4.20 .71 มาก

7. การนําผลการประเมินไปการเผยแพรรายงาน
ประจําป ตอสาธารณชน 4.09 .74 มาก

โดยรวม 4.09 .58 มาก

จากตาราง 8 แสดงวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ข้ันตอนการใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง โดยรวม มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก ( X  = 4.09) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากทุกขอ 
โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง X  = 3.91 – X  = 4.23
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ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ใน 5 ข้ันตอน จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และตําแหนงของครู
ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ใน 5 
ขั้นตอน ไดแก การเตรียมความพรอม การวางแผนการประเมินผลภายใน การดําเนินการประเมิน
ภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และการใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง
โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และตําแหนงของครู ปรากฏผลดังตาราง 9 –
13

ตาราง 9  เปรียบเทียบคาเฉล่ียการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ โดยรวมและทกุข้ันตอน จําแนกตามวุฒิการศึกษา

การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน

วุฒิการศึกษา

t pปริญญาตรี
(n = 154)

สูงกวาปริญญาตรี
(n = 38)

X S.D. X S.D.
1. การเตรียมความพรอม 4.01 .48 4.08 .58 .645 .522
2. การวางแผนการประเมินผล

ภายใน 3.99 .53 3.96 .62 .349 .727
3. การดําเนินการประเมินภายใน 3.92 .53 3.88 .58 .471 .638
1. การจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง 4.02 .51 3.92 .61 1.053 .294
2. การใชประโยชนจากรายงาน

การประเมินตนเอง 4.10 .55 4.04 .72 .522 .602
โดยรวม 4.01 .45 3.98 .56 .400 .690

จากตาราง 9 แสดงวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน
มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
โดยรวมและทุกข้ันตอน มีความเหมาะสมไมแตกตางกัน
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ตาราง 10 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยรวมและทุกข้ันตอน จําแนกตามประสบการณการทํางาน

การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน

ประสบการณการทํางาน
นอยกวา 10 ป

(n = 43)
10 – 20 ป
(n = 95)

มากกวา 20 ป
(n = 54)

X S.D. X S.D. X S.D.
1. การเตรียมความพรอม 3.96 .55 3.98 .47 4.16 .50
2. การวางแผนการประเมินผล

ภายใน 3.88 .61 3.94 .52 4.14 .52
3. การดําเนินการประเมินภายใน 3.82 .63 3.86 .53 4.08 .44
4. การจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง 4.03 .64 3.96 .48 4.05 .52
5. การใชประโยชนจากรายงาน

การประเมินตนเอง 4.11 .71 4.04 .58 4.14 .48
โดยรวม 3.96 .57 3.96 .44 4.12 .43

จากตาราง 10 แสดงวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา ครูที่มี
ประสบการณการทํางาน นอยกวา 10 ป และ 10 – 20 ป และมากกวา 20 ป โดยรวม เหมาะสมอยู
ในระดับมากทั้ง 3 ชวงประสบการณ
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ตาราง 11 เปรียบเทียบคาความแปรปรวนของความเหมาะสมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยรวมและทุกข้ันตอน จําแนกตามประสบการณ
การทํางาน

การดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน

แหลงความ
แปรปรวน

df SS MS F p

1. การเตรียมความ
พรอม

ระหวางกลุม 2 1.44 .72 2.922 .056
ภายในกลุม 189 46.41 .25
รวม 191 47.85

2. การวางแผนการ
ประเมินผลภายใน

ระหวางกลุม 2 1.94 .97 3.294* .039
ภายในกลุม 189 55.74 .30
รวม 191 57.68

3. การดําเนินการ
ประเมินภายใน

ระหวางกลุม 2 2.07 1.03 3.649* .028
ภายในกลุม 189 53.48 .28
รวม 191 55.55

4. การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง

ระหวางกลุม 2 .33 .16 .580 .561
ภายในกลุม 189 53.49 .28
รวม 191 53.82

5. การใชประโยชน
จากรายงานการ
ประเมินตนเอง

ระหวางกลุม 2 .36 .18 .534 .587
ภายในกลุม 189 64.21 .34
รวม 191 64.57

โดยรวม ระหวางกลุม 2 .95 .48 2.165 .118
ภายในกลุม 189 41.66 .22
รวม 191 42.61

* มีนัยสําคญทางสถิติท่ีระดับ .05

จากตาราง 11 แสดงวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา ครูที่มี
ประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในขั้นตอนการวางแผนการประเมินผลภายในและการดําเนินการ
ประเมินภายใน มีความเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบ
ความแตกตางคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) ผลปรากฎดังตาราง 12 – 14
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ตาราง 12 เปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ข้ันตอนการวางแผนการประเมินผลภายใน จําแนกตามประสบการณ
การทํางาน

ประสบการณการทํางาน

X

นอยกวา 10 ป
(n=43)

10 – 20 ป
(n=95)

มากกวา 20 ป
(n=54)

3.88 3.94 4.14
นอยกวา 10 ป 3.88 - .06 .26*
10 – 20 ป 3.94 - .20*
มากกวา 20 ป 4.14 -

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

จากตาราง 12 แสดงวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ขั้นตอนการวางแผนการ
ประเมินผลภายใน ตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความเหมาะสม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 20 ป 
เห็นวามีความเหมาะสมมากกวาครูท่ีมีประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ป และ 10 – 20 ป

ตาราง 13 เปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ข้ันตอนการดําเนินการประเมินภายใน จําแนกตามประสบการณการ
ทํางาน

ประสบการณการทํางาน X

นอยกวา 10 ป
(n=43)

10 – 20 ป
(n=95)

มากกวา 20 ป
(n=54)

3.82 3.86 4.08
นอยกวา 10 ป 3.82 - .04 .26*
10 – 20 ป 3.86 - .22*
มากกวา 20 ป 4.08 -

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

จากตาราง 13 แสดงวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ขั้นตอนการดําเนินการ
ประเมินภายใน ตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความเหมาะสม
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 20 ป 
เห็นวามีความเหมาะสมมากกวาครูท่ีมีประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ป และ 10 – 20 ป

ตาราง 14 เปรียบเทียบคาเฉล่ียการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ โดยรวมและทุกข้ันตอน จําแนกตามตําแหนง

การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน

ตําแหนง

t p
ผูบริหาร
(n = 70)

ครู
(n = 122)

X S.D. X S.D.
1. การเตรียมความพรอม 4.17 .56 3.94 .45 2.982* .003
2. การวางแผนการประเมินผล

ภายใน
4.19 .54 3.87 .52 4.033* .000

3. การดําเนินการประเมินภายใน 4.00 .61 3.86 .49 1.610 .110
4. การจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง
4.12 .59 3.93 .48 2.275* .025

5. การใชประโยชนจากรายงาน
การประเมินตนเอง

4.18 .68 4.03 .51 1.578 .117

โดยรวม 4.13 .54 3.93 .41 2.751* .007

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

จากตาราง 14 แสดงวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามตําแหนง พบวา ครูที่มีตําแหนงตางกันมีความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาขั้นตอนการเตรียมความพรอม การ
วางแผนการประเมินผลภายใน และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง พบวา มีความเหมาะสม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่เปนผูบริหารและผูรวมบริหาร เห็นวามี
ความเหมาะสมมากกวาครูท่ีเปนครูผูสอนและครูสนับสนุนการสอน
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ตอนท่ี 4 การศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ผลการศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปรากฏผลดังตาราง 15 - 16

ตาราง 15 คาความถ่ีและรอยละของปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
n = 20

ความถ่ี รอยละ
1. การดําเนินงานเก่ียวกับการเตรียมเอกสาร ขาดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

เตรียมเอกสารไมเปนปจจุบัน 7 35
2. เกณฑการประเมินขาดความชัดเจน ไมตรงตามเน้ืองาน และไมควรต้ังไว

สูงเกินไป 5 25
3. ควรสรางความตระหนักใหเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ

ภายใน ปฏิบัติใหเปนกิจวัตรประจําวัน 5 25
4. ควรเนนการประเมินจากสภาพจริง 5 25
5. ควรมีการนําผลการประเมินภายในมาใชในการพัฒนางานอยางจริงจัง 5 25
6. ครูสวนใหญยังไมเขาใจเก่ียวกับงานประกันคุณภาพภายใน ควรให

ความรู/อบรม/ประชุม/ช้ีแจงใหรับทราบขอมูลในทิศทางเด่ียวกันกอนท่ีจะ
ดําเนินงานและนําเสนอส่ิงท่ีเปนผลกระทบ/ผลดี/ผลเสียใหครูไดรับทราบ 4 20

7. คณะกรรมการยังขาดการประสานงาน ติดตอ และการเขารวมประชุม
อยางตอเน่ือง ควรพัฒนาคณะทํางานใหมากข้ึน 3 15

8. ผูประเมินบางทานดอยประสบการณและมีคุณวุฒิไมเหมาะสม 3 15
9. การวิเคราะหแผนดําเนินงานและการปรับปรุงเอกสารเก่ียวกับการ

ประเมินควรแจงใหครูไดรับทราบทุกคน จัดทํารูปแบบเอกสารใหครู
บันทึก ปฏิบัติเปนประจําตอเน่ือง 2 10

10. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนยังขาดการนิเทศการ
ติดตามอยางเปนระบบ ควรมีการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง 2 10

11. ควรทําความเขาใจกับกรรมการของคณะทํางาน เพ่ือท่ีจะนําเสนอและ
ตอบคําถามตางๆ ไดอยางชัดเจน 1 5

12. การประกาศใชมาตรฐานของหนวยงานตนสังกัด ลาชาและไมมีการอบรม
ใหบุคลากรในโรงเรียนไดเขาใจตรงกัน 1 5



122

จากตาราง 15 แสดงวา ปญหาเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ไดแก การเตรียมเอกสารขาดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน และการเตรียมเอกสาร
ไมเปนปจจุบัน คิดเปนรอยละ 35 เกณฑการประเมินขาดความชัดเจน ไมตรงตามเนื้องาน และไม
ควรตั้งไวสูงเกินไป อีกทั้งควรสรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการประกัน
คุณภาพภายใน ปฏิบัติใหเปนกิจวัตรประจําวัน ควรเนนการประเมินจากสภาพจริง และควรมีการนํา
ผลการประเมินภายในมาใชในการพัฒนางานอยางจริงจัง (รอยละ 25)

ตาราง 16 คาความถ่ีและรอยละของแนวทางแกไขการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

แนวทางแกไขการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
n = 20

ความถ่ี รอยละ
1. ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม อยางเปนระบบในทุกฝาย/หนวยงาน 2 10
2. ประสานงานและดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมพรอมตอการ

ประเมินทุกเมื่อ 2 10
3. มีลําดับข้ันตอนในการทํางาน และทําในชวงครูมีเวลาวาง 1 5
4. ควรยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 1 5
5. ควรมีการประเมินเปนประจําเพื่อใหครูและนักเรียนจะไดไมรูสึกวา

เปนการเพ่ิมภาระ 1 5
6. ควรมีการติดตามผลการปรับปรุง พัฒนาอยางตอเน่ือง 1 5
7. ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง บุคลากร และผูเก่ียวของควร

จะมีสวนในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพของงาน
มากกวาน้ี 1 5

8. เกณฑในการประเมินในหนวยงานหลักๆ ของประเทศมีการ
ปรับเปล่ียนคอนขางมาก ทําใหทางโรงเรียนเตรียมความพรอมไมทัน 1 5

9. การประกันคุณภาพภายใน ควรนําระบบ swiss และระบบ e – office 
มาใชใหเกิดประโยชน เชน ขอมูลนักเรียน ขอมูลครู เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีความสะดวกย่ิงข้ึน 1 5

จากตาราง 16 แสดงวา แนวทางแกไขการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ไดแก ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม อยางเปนระบบในทุกฝาย/หนวยงาน
และประสานงานและดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมตอการรับการประเมินทุกเมื่อ 
(รอยละ 10)



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ใน 5 ขั้นตอน ไดแก การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน 
การวางแผนการประเมินผลภายใน การดําเนินการประเมินผลภายใน การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน
ตามลําดับดังนี ้

1. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2. สมมุติฐานของการวิจัย 

3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
4. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

6. สรุปผลการวิจัย 

7. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้  
 1. เพ่ือศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ใน 5 ขั้นตอน ไดแก การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการ
ประเมินผลภายใน การดําเนินการประเมินผลภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง การใช
ประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู โดยจําแนกตามสถานภาพของครู ไดแก วุฒิการศึกษา 
ประสบการณการทํางาน และตําแหนงของครู 
 3. เพ่ือศึกษาปญหา และแนวทางแกไขการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ตาม
ความเห็นของครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความเห็นแตกตางกัน 
 2. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ตาม
ความเห็นของครูที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีความเห็นตางกัน 



 124

 3. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ตาม
ความเห็นของครูที่มีตําแหนงตางกัน มีความเห็นตางกัน 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 
2554 จํานวน 245 คน ประกอบดวย ผูบริหารจํานวน 70 คน และครูจํานวน 175 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประจําป
การศึกษา 2554 ประกอบดวย ผูบริหารที่มีตําแหนงหัวหนาฝายฯ/ผูชวยหัวหนาฝายฯ/หัวหนากลุม
สาระฯ/หัวหนาระดับชั้นฯ/หัวหนางานฯ จํานวน 70 คน เนื่องจากประชากรที่เปนผูบริหารมีจํานวน
นอย จึงใชผูบริหารท่ีเปนประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง และครูจํานวน 122 คน โดยกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของยามาเน (Yamane. 1967: 725) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน
ทั้งหมด 192 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ใน 5 ขั้นตอน คือ การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การ
วางแผนการประเมินภายใน การดําเนินการประเมินภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
และการใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไข ที่มีตอการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ใน 5 ขั้นตอน ไดแก การ
เตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการประเมินภายใน การดําเนินการ
ประเมินภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และการใชประโยชนจากรายงานการประเมิน
ตนเอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยัง
ผูอํานวยการ สถานศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  
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 2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกับครูของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง โดยใชเวลา 
1 วัน จํานวน 192 ฉบับ จากนั้นผูวิจัยไดนัดรับขอมูลคืนจากครูดวยตนเอง ตามกําหนดเวลาที่นัด
หมายไวอยางชัดเจน รวมไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 192 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
คอมพิวเตอร โดยนําขอมูลมาประมวลผล เพ่ือวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของครูในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ไดแก วุฒิการศึกษา 
ประสบการณการทํางาน และตําแหนง วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคิด
คารอยละ (Percentage) 
 ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ใน 5 ขั้นตอน ไดแก การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การ
วางแผนการประเมินผลภายใน การดําเนินการประเมินผลภายใน การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง ทําการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) 
และกําหนดคาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม รายดาน และรายขอ  
 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และ
ตําแหนง สถิติวิเคราะหและเปรียบเทียบ คือ ใชการทดสอบคาที (t-test) กับตัวแปรดานวุฒิ
การศึกษาและตําแหนงของครู และใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) กับตัวแปรดานประสบการณการทํางาน และทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวย
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s) 
 ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาปญหาและแนวทางแกไขในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่และรอยละ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ใน 5 ขั้นตอน ไดแก การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการ
ประเมินผลภายใน การดําเนินการประเมินผลภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง การใช
ประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง สรุปผลไดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ใน 5 ขั้นตอน ไดแก การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การ
วางแผนการประเมินผลภายใน การดําเนินการประเมินผลภายใน การจัดทํารายงานการประเมิน
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ตนเอง การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง โดยรวมและทุกขั้นตอน มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และ
ตําแหนงของครู ผลปรากฏดังนี้ 
 1. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจําแนกตาม
วุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ขั้นตอนการวางแผนมีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  
 2. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจําแนกตาม
จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา ขั้นตอนการวางแผน การประเมินผลภายใน การ
ดําเนินการประเมินผลภายใน มีความเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจําแนกตาม
ตําแหนงของครู โดยรวมพบวา ขั้นตอนการเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษา การ
วางแผนการประเมินผลภายใน และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง มีความเหมาะสมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ตอนที่ 3 การศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ พบวา 
 ปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน คือ การเตรียมเอกสารขาดผูรับผิดชอบที่
ชัดเจนและเอกสารไมเปนปจจุบัน  
 แนวทางแกไขการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน คือ ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม
อยางเปนระบบในทุกฝาย/หนวยงาน และประสานการดําเนินงานอยางตอเน่ืองเพ่ือเตรียมความ
พรอมกับการรับการประเมินไดตลอดเวลา 
  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ใน 5 ขั้นตอน ไดแก การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการ
ประเมินผลภายใน การดําเนินการประเมินผลภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง การใช
ประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง มีประเด็นซ่ึงนํามาอภิปรายดังนี้ 

การศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ใน 5 
ขั้นตอน ไดแก การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการประเมินผล
ภายใน การดําเนินการประเมินผลภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง การใชประโยชนจาก
รายงานการประเมินตนเอง โดยรวมและทุกขั้นตอน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนน้ี
อาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารของโรงเรียนใหความสําคัญกับงานประกันคุณภาพภายใน โดยมีการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดวยระบบประกันคุณภาพภายในอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง 
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ภายใตมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ มีการตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริง สะทอนจุดเดน จุด
ที่ควรพัฒนาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ประเมินคุณภาพ และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ของโรงเรียนแกคณะผูบริหารของมูลนิธิฯ 
และผูเก่ียวของ นอกจากน้ีฝายการศึกษาของมูลนิธิฯ จะตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดของมูลนิธิฯ ป
ละ 1 ครั้ง และประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทก 3 ป แลวนํารายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมาเปนขอมูลยอนกลับในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียนใน
สังกัดมูลนิธิฯ ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (คูมือมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย. 2553: 5-27) โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
 1. การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนจะแตงตั้งคณะกรรมการ
ทั้งภายในและภายนอก โดยกําหนดหนาที่ชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจของการประกันคุณภาพ
ภายใน และมีความรูความสามารถ ใหเปนคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน เพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพภายในของโรงเรียน ซึ่งการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงาน
ประกันคุณภาพภายในใหแกบุคลากร จะมีความชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจของการประกัน
คุณภาพภายใน อีกทั้งบุคลากรทุกคนที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการน้ี จะไดรับการอบรมและ
พัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน มีการสราง
เสริมจิตสํานึก ความรูความเขาใจ และความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพภายในใหแก
บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของไพสันต ศรีแปง (2550: 85) พบวา การ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย โดยผูบริหารและอาจารยมีความคิดเห็นวาการสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากร
เก่ียวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามีความเหมาสมอยูในระดับมาก นอกจากนี้
โรงเรียนจะเผยแพรใหบุคลากรและผูเก่ียวของรับรูรายละเอียดการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน 
โดยใชรูปแบบและวิธีการหลากหลาย เชน ประชุม อบรม สัมมนาท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
ศึกษาเอกสาร ศึกษาดูงาน ประชุมเชิงปฏิบัติ มีการปรึกษาหารือในลักษณะการทํางานเปนทีม  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543: 14-16) ไดกลาววาการประกัน
คุณภาพภายในเปนเรื่องที่บุคลากรในสถาบันการศึกษาทุกคนตองทํางานรวมกันเปนทีม โดยท่ี
ผูบริหารสถาบันการศึกษาตองปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักใหกับบุคลากรทุกฝายได
มองเห็นคุณคาและมีความเขาใจที่ถูกตองตรงกันเก่ียวกับงานประกันคุณภาพภายในของสถาบัน ซึ่ง
ถาบุคลากรยังมีความเขาใจที่ไมตรงกัน หรือมีทัศนคติที่ไมดี การประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันการศึกษาก็จะประสบกับความสําเร็จไดยาก นอกจากน้ีโรงเรียนยังใหความสําคัญกับการ
วางแผนจัดเตรียมงบประมาณและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยและเพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภาย เชน เอกสาร สื่อ วัสดุ เทคโนโลยีและอุปกรณสํานักงานตางๆ ซึ่ง
เปนองคประกอบที่สําคัญอยางหน่ึงในการชวยใหงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประสบกับ
ความสําเร็จอยางมีคุณภาพ  



 128

  นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของติณณภพ หลวงมณีวรรณ (2550: บทคัดยอ) 
ซึ่งไดทําการวิจัยเรื่องความพรอมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาสังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม ดานปจจัย และดานกระบวนการ โดยประยุกตใชทฤษฎี
ทรัพยากรการบริหาร 4 M’s ทฤษฎีการบริหารองคกรสูความเปนเลิศของ The McKinsey Seven 
S’s Model และเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ 2545 (2002 Education 
Criteria for Performance Excellence) ของ Malcolm Baldrige National Quality Program พบวา
ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาดานปจจัยและดานกระบวนการมีความสัมพันธแบบ
ตามกัน 
 2. การวางแผนการประเมินผลภายใน โรงเรียนมีการจัดทําเอกสาร คูมือการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน แผนยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และแผนปฏิบัติงานประจําปเก่ียวกับการจัดงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ โดยกําหนดผูรับผิดชอบ
และระยะเวลาที่ชัดเจน โรงเรียนกําหนดกรอบการประเมินภายใน ประกอบดวยมาตรฐาน ตัวบงชี้ที่
สอดคลองกับจุดเนน และทิศทางการพัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพภายในของ
โรงเรียน มีการจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับมาตรฐาน และตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน เพ่ือวิเคราะห
สภาพการดําเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจน โดยบุคลากรในโรงเรียนและผูมีสวนเก่ียวของ จะมี
สวนรวมในการพิจารณา/วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และการกําหนดทิศทางในอนาคตของ
โรงเรียนหรือวิสัยทัศน พันกิจ เปาหมายรวมกัน มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดย
ศึกษาขอมูลจากเอกสารการศึกษาที่เก่ียวของ ไดแก มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และมาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) โรงเรียนกําหนดแนวทางที่ใชในการประเมิน ไดแก วิธีเก็บ
ขอมูล แหลงผูใหขอมูล ประเภทของเครื่องมือประเมิน วิธีการวิเคราะหขอมูลประมวลผล และเกณฑ
การตัดสินผล รวมทั้งมีการเปรียบเทียบเปาหมายที่โรงเรียนตองการบรรลุ ผลการปฏิบัติงานจริง 
และผลตางที่เกิดขึ้น แลวจัดทําและเผยแพรคูมือและเอกสารการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ใหบุคลากรของโรงเรียนรับรู  
 3. การดําเนินการประเมินผลภายใน โรงเรียนจัดประชุม เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค/ทําความ
เขาใจกับบุคลากรเกี่ยวกับการประเมินภายใน สรางความเขาใจระหวางผูประเมินและผูรับการ
ประเมิน เก่ียวกับขั้นตอนการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรจะมีสวน
รวมในการวางแผนการนิเทศติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของ
โรงเรียน คณะกรรมการและบุคลากรที่เก่ียวของจะวิเคราะหผลและสภาพการดําเนินงานของ
โรงเรียนและหนวยงานวาตนเองอยู ณ จุดใด เชน การสํารวจ การระดมความคิด วิเคราะหจุดออน 
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของสภาพภายในและภายนอกองคกร (SWOT) เปรียบเทียบเปาหมาย
ที่โรงเรียนตองการบรรลุ ผลการปฏิบัตังานจริง และผลตางที่เกิดขึ้นเพ่ือสะทอนความตองการจําเปน
ที่ตองไดรับการพัฒนาปรับปรุง แลวจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน เพ่ือวางแผนการ
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แกไขปญหาหรือตองพัฒนาปรับปรุงเรงดวนและกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ในการประเมินภายใน
ใหชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งโรงเรียนจะรายงานความกาวหนาในการทํางานใหกับคณะกรรมการ
ประเมินผลภายใน ครู และผูเก่ียวของไดรับทราบเปนระยะๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของไพสันต 
ศรีแปง (2550: 87) พบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยผูบริหารและอาจารยมีความคิดเห็นวาการประเมิน
คุณภาพภายในมีความเหมาสมอยูในระดับมาก 
 4. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผล
คุณภาพภายในประจําปหรือรายงานการประเมินตนเอง โดยบุคลากรและผูเก่ียวของจะมีสวนรวมใน
การวางแผนการจัดทํารายงานประเมินตนเอง ซึ่งการสรุปรวบรวมและนําเสนอสารสนเทศผลการ
ดําเนินงาน จะมีสาระสําคัญที่ครอบคลุมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในรอบ
ป โดยมีการเปรียบเทียบกับสิ่งที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
นอกจากนี้บุคลากรและผูเก่ียวของจะมีสวนรวมในการตรวจสอบรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งผลงานที่เปนเลิศทางวิชาการที่โรงเรียนไดพัฒนาอยาง
เปนระบบเปนที่ยอมรับในสังคม  
 5. การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนําผลการประเมินภายใน 
เผยแพรตอบุคลากรในโรงเรียน ผูเก่ียวของ และสาธารณชน โดยรายงานผลการประเมินตนเองจะ
เปนสวนสําคัญอยางหนึ่งในการกระตุนจิตสํานึกของบุคลากรและผูเก่ียวของ ที่จะพัฒนาใหงาน
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนระบบและมีคุณภาพ
อยางตอเนื่องมากยิ่งขึ้น ครูและบุคลากรที่เก่ียวของจะนําขอมูลจากรายงานคุณภาพการศึกษาไปใช
ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร และมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนอยางตอเน่ือง ผูบริหารของโรงเรียนจะนําผลการประเมินภายใน ไปประชุม
เพ่ือปรับปรุง/แกไขและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือเตรียมความพรอมรับ
การประเมินภายนอกจากฝายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ และการประเมินภายนอก
จาก สมศ. นอกจากนี้รายงานการประเมินตนเอง ยังสงผลตอการนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครื่อมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลอีกดวย 
 จากท่ีกลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ใน 5 ขั้นตอน ไดแก การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพ
ภายใน การวางแผนการประเมินผลภายใน การดําเนินการประเมินผลภายใน การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง โดยรวมและทุกขั้นตอน อยูในระดับ
มาก ซึ่งบงบอกวาโรงเรียนไดดําเนินการสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ปฐมวัย ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา 
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือสรางความมม่ันใจแกผูเก่ียวของวา 
ผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถและ
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คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยาง
เต็มศักยภาพ และใหถือวาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนสวนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง (สํานักงานยุทธศาสตร 
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. 2550: 101-102) และสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) (2553: 92-94) ซึ่งระบุไววาการดําเนินการพัฒนามาตรฐานและระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก 
พบปญหาของสถานศึกษาสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน 
และยังไมไดบูรณาการเรื่องการประกันคุณภาพภายในเขาสูการบริหารงานภายในสถานศึกษาอยาง
เปนระบบและตอเน่ือง รวมทั้งการสงเสริมใหครูอาจารยและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงาน
ภายใตระบบการประกันคุณภาพเพื่อการปฏิบัติงานปกติ สถานศึกษาไมมีการแตงตั้งกรรมการหรือ
จัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ ไมมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการประกันคุณภาพ เคร่ืองมือที่ใชไมเปนมาตรฐาน กลุมตัวอยางไมเปนตัวแทน 
เปนตน  
 นอกจากน้ียังสอดคลองกับการปฏิบัติการประกันคุณภาพของจํารัส นองมาก (2544: 7-8) 
ซึ่งไดกลาวถึงหลักการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยแยกออกเปนขอๆ คือ จัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาตามปกติ จัดทํารายงาน
ประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาและการเตรียมรับการประเมินภายนอก และสอดคลองกับงานวิจัยของพิเชษฐ วายุ
วรรธนะ (2550: 94) ซึ่งไดทําการวิจัยเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย คือ การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ การประเมินคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การผดุงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการศึกษา และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ  
 อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของไพสันต ศรีแปง (2550: 83) พบวา การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย
ผูบริหารและอาจารยมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยรวมและรายดานทุกดานวามีความเหมาะสมในระดับมาก 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสมปอง สมาน (2550: บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยเร่ืองความพรอม
ในการประเมินคุณภาพภายนอก ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต
ภาษีเจริญ พบวามีความพรอมดานการเตรียม บุคลากร ดานการสรางความเขาใจ ดานการเตรียม
เอกสาร หลักฐาน แบบรายงานผล และดานการประสานงานกับองคกรภายนอก อยูในระดับมาก อีก
ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของจีรภา เพชรสงคราม. (2554: 147) ที่ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษา
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การมีสวนรวมของครูในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน พบวาครูมีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนน้ีเพราะสถานศึกษาไดจัดอบรมและจัดทําเอกสารเผยแพร
เก่ียวกับระบบประกันคุณภาพ เพ่ือสรางความรูความเขาใจ และความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนดวยระบบประกันคุณภาพ 
 ผลการวิจัยดังกลาวมาขางตน บงบอกวาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดดําเนินการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรา 47 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 48 
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (กรมสามัญศึกษา 2542ข: 28) และสอดคลองกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 4) โดยไดกําหนดองคประกอบของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 ขอ ไดแก 1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2) การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนา 5) 
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 7) การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป 8) การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 1. การเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และ
ตําแหนงของครู อภิปรายผลดังน้ี 
  1.1 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เม่ือ
จําแนกตามวุฒิการศึกษาของครู พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน โดยรวมและทุกขั้นตอน มีความเหมาะสมไมแตกตางกัน ซึ่งไมตรงกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนใหความสําคัญกับงานประกันคุณภาพภายใน 
โดยโรงเรียนไดริเร่ิมทดลองนํารองการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตรวจสอบและประเมินผล
มาตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ทําใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนใหความสําคัญ
กับการรับฟงและยอมรับขอมูลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาดวยเหตุและผลที่ไดรับจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
ไดรับการแตงตั้งเปนบุคลากรทางการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย จึงมีการ
นําผลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง พัฒนางานอยางเปนระบบและตอเนื่อง มีการประเมินผล/
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วิเคราะหเปรียบเทียบในดานขั้นตอน วิธีดําเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ และผลที่ไดรับกับวิธีการ
เดิม แลวทําการบันทึกโดยเขียนเปนรายงานเพื่อเปนขอมูลในการเตรียมพัฒนาและรับการประเมิน
ภายนอก ดังน้ัน ไมวาครูจะมีวุฒิการศึกษาในระดับใดก็ตาม เม่ือโรงเรียนกําหนดนโยบายอยาง
ชัดเจนที่จะใหมีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในขึ้นภายในโรงเรียน ทุกคนจึงตองเร่ิมตนศึกษา
คนคว าและทํ าความเข า ใจ เกี่ ยว กับงานประกันคุณภาพภายใน  เ น่ืองจากเปน เรื่ องที่
กระทรวงศึกษาธิการเรงรัดใหมีการดําเนินงานอยางจริงจัง ครูทุกคนจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญและ
ตระหนักถึงความจําเปนในการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนดไว (รายงานการประเมิน
ตนเอง. 2553: 111-131) 
   ผลการวิจัยดังกลาว มีความสอดคลองกับงานวิจัยของไพสันต ศรีแปง (2550: 83) 
ซึ่งพบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย โดยผูบริหารและอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณี รัตนรอด (2552: บทคัดยอ) ซึ่งไดทําการ
วิจัยเร่ืองความพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร พบวาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา
ตั้งแตปริญญาตรีลงมาและสูงกวาปริญญาตรี มีความพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของจีรภา เพชร
สงคราม. (2554: 152) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน พบวาครู
ที่มีวุฒิการศึกษระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี มีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้เพราะครูผูสอนทุกคนตองดําเนินการตาม
นโยบายของโรงเรียน เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการดําเนินงาน
ที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของโชติกา 
บุญเวียง (2551: 82) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ไดรับ
การประเมินภายนอก (รอบที่สอง) ในระดับดีและระดับดีมากของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา และสูงกวาปริญญาตรี มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ดานการ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
ในภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  1.2 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา ขั้นตอนการวางแผน การประเมินผลภายใน การ
ดําเนินการประเมินผลภายใน มีความเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยครูที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ป, 10 – 20 ป และมากกวา 20 ป โดยรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ซึ่งครูที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 20 ป มีความคิดเห็นวาการดําเนินงาน
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ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน มีความเหมาะสมมากกวาครูที่มีประสบการณการทํางานนอย
กวา 10 ป และ 10 – 20 ป ซึ่งตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนน้ีอาจเนื่องมาจากครูที่มี
ประสบการณการทํางานมาก มีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
มากกวาครูที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา (รายงานการประเมินตนเอง. 2553: 111-131) 
สอดคลองกับงานวิจัยของไพสันต ศรีแปง (2550: 84) พบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บุคลากรซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารและอาจารยที่มีประสบการณการทํางานตางกัน จะมีความคิดเห็นตอการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยแตกตางกัน โดย
ผูบริหารและอาจารยที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ป มีความคิดเห็นตางกับผูบริหารและ
อาจารยที่มีประสบการณการทํางาน 10 – 20 ป และมากกวา 20 ปขึ้นไป และสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุวรรณี รัตนรอด (2552: บทคัดยอ) ซึ่งไดทําการวิจัยเรื่องความพรอมเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร พบวาบุคลากรที่มีประสบการณ 5 ปขึ้นไปและต่ํากวา 5 ป มีความพรอม
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกัน  
   ผลการวิจัยดังกลาว มีความสอดคลองกับงานวิจัยของจีรภา เพชรสงคราม. (2554: 
152) ที่ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน พบวาครูที่มีประสบการณ
การทํางานนอยกวา 10 ป กับมากกวา 15 ป มีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาแตกตางกัน โดยครูที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 15 ป มีสวนรวมในการพัฒนาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามากกวาครูที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ป ที่เปน
เชนนี้เพราะครูที่มีประสบการณการทํางานเปนเวลานาน ไดสะสมความรูความเขาใจในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามากกวา และผานการประกับคุณภาพการศึกษาดานตางๆ 
  1.3 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจําแนก
ตามตําแหนงของครู โดยรวมพบวา ขั้นตอนการเตรียมความพรอม การวางแผนการประเมินผล
ภายใน และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง มีความเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่เปนผูบริหารและผูรวมบริหารเห็นวาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียน มีความเหมาะสมมากกวาครูที่เปนครูผูสอนและครูสนับสนุนการ ซึ่งตรงกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้อาจเน่ืองมาจากผูบริหารที่เปนแกนหลักในการบริหารงานตางๆ ของโรงเรียน มี
ความรูความเขาใจในกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียน และเขาใจในลักษณะของ
งานที่ทําอยางชัดเจน (รายงานการประเมินตนเอง. 2553: 111-131) 
   ผลการวิจัยดังกลาว มีความสอดคลองกับงานวิจัยของนคร ผานแสนเสาร (2550: 
169) ที่ทําการวิจัยเรื่องสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไดแก การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา การ
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ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป โดยผูบริหาร
สถานศึกษามีความคิดเห็นวาสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก และ
ครูผูสอนอยูในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของนิยม ใจศิริ (2547: บทคัดยอ) ซึ่ง
ศึกษาการมีสวนรวมของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบางหนองผือ อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ ในการรวมดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทําธรรมนูญ
โรงเรียน และการทําแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พบวา
คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขาดความรวมมือกันในการดําเนินการพัฒนาเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน เนื่องจากการขาดความรู ความเขาใจในขั้นตอน และวิธีการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน ครูผูทําหนาที่สอนและพัฒนาโรงเรียนยังมีความสับสนและกังวลใจในการที่ตองรับ
การประเมินจากองคกรภายนอก ขาดความตระหนักและรับผิดชอบไมคิดวาตนเปนเจาของโรงเรียน 
ซึ่งเม่ือไดดําเนินการศึกษาและพัฒนาแลว พบวามีความรวมมือกันในการทํางานของคณะครูใน
โรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของเหมวรรณ 
แตงออน (2550: 114) ไดทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของครู
โรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
พบวาผูบริหารปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเปน
แกนหลักในการบริหารงานตางๆ ของสถานศึกษา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสมปอง สมาน 
(2550: บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอก ของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตภาษีเจริญ พบวาผูบริหารและครูผูสอนมีความ
พรอมในดานการเตรียมบุคลากร และดานการสรางความเขาใจ แตกตางกัน โดยผูบริหารมีความ
พรอมในการประเมินคุณภาพภายนอก มากกวา  
   นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของไพสันต ศรีแปง (2550: 87) ซึ่งพบวา การ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย โดยผูบริหารและอาจารยมีความคิดเห็นวาเก่ียวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการประเมินคุณภาพภายในเปนหนาที่โดยตรงของ
ผูบริหารโรงเรียน ซึ่งผูบริหารจะมีความรูความเขาใจในกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพดาน
ตางๆ อยางชัดเจน ประกอบกับภาวะผูนําของผูบริหาร และอาศัยทักษะความชํานาญ ความรู
ความสามารถ ประสบการณการทํางาน และความเขาใจลักษณะของงานที่ทํา องคประกอบเหลาน้ี
เปนปจจัยสําคัญในการทําใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประสบกับความสําเร็จ ซึ่ง
แตกตางจากบทบาทหนาที่ของอาจารยที่จะเปนเพียงผูรับรูและตองทุมเทเวลากับการเตรียมเอกสาร
การสอน การจัดการเรียนการสอน และการดูแลผูเรียนมากกวา 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยแบงขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะทั่วไป และ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  จากการศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ผูวิจัยขอเสนอแนะขอมูลที่นําไปใชเปนแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1 ผูบริหารและผูที่เก่ียวของกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
ควรเพ่ิมผูรับผิดชอบในการเตรียมเอกสาร และเอกสารควรเปนปจจุบัน 
  1.2 ผูบริหารและผูที่เก่ียวของกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
ควรพิจารณาการกําหนดเกณฑการประเมินที่ตรงตามเนื้องาน มีความชัดเจน ประเมินไดงาย และไม
ควรกําหนดเกณฑการประเมินที่สูงเกินไป  
  1.3 ผูบริหารและผูที่เก่ียวของกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
ควรเพ่ิมกิจกรรมสรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน  
โดยปฏิบัติใหเปนกิจวัตร 
  1.4 ผูบริหารและผูที่เก่ียวของกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
ควรนิเทศ กํากับ ติดตามอยางเปนระบบในทุกฝาย/ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เนนการประเมินจาก
สภาพจริง และประสานการดําเนินงานอยางตอเน่ือง เพ่ือเตรียมความพรอมกับการรับการประเมิน
ทั้งภายในและภายนอกไดตลอดเวลา 
  
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
  จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
  2.1 การพัฒนาเกณฑการประกันคุณภาพภายในที่โรงเรียนกําหนด เพ่ือการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
  2.2 การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ใหมีความตระหนักในการประกันคุณภาพภายใน  
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ภาคผนวก ก 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ 
  ผูอํานวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
  
 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ สุภากิจ  
  อาจารยพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  
 3. ดร.สุวพร เซ็มเฮง  
  อาจารยภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 4. ดร.พาสนา ชมบุรพันธ  
  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ เขต 1 จังหวัดสมุทรปราการ 
  
 5. ดร.สุรีย แกวเศษ 
  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ เขต 1 จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

หนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  

การศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 

คําชี้แจง  
 1. แบบสอบถามชุดนี้ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แบงออกปน 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ใน 5 ข้ันตอน คือ การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผน
การประเมินภายใน การดําเนินการประเมินภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และการใช
ประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง 
  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา และ
แนวทางแกไข ที่มีตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ใน 
5 ข้ันตอน ไดแก การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการประเมิน
ภายใน การดําเนินการประเมินภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และการใชประโยชน
จากรายงานการประเมินตนเอง 
 2. แบบสอบถามนี้ สําหรับครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่มีตําแหนงผูบริหาร ผูรวม
บริหาร ครูผูสอน และครูสนับสนุนการสอน เปนผูตอบแบบสอบถาม 
 3. แบบสอบถามนี้ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คําตอบของทาน ทุกขอมีความสําคัญย่ิงตอความ
สมบูรณของการวิจัย และจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด ดังนั้น จึงใครขอ
ความกรุณาจากทาน ไดโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และตรงตามสภาพความเปนจริงมาก
ที่สุด เพ่ือใหงานวิจัยไดขอมูลที่ถูกตองและเปนประโยชนในการพัฒนาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการตอไป 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูบริหาร ผูรวมบริหาร ครูผูสอน และครูสนับสนุนการสอนทุกทาน ที่
กรุณาสละเวลาอันมีคา เพ่ือการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ และหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความ
อนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

นางสุดาวดี จตุรงควาณิช 
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่เปนจริงเก่ียวกับสถานภาพของตัวทาน 
 1. วุฒิการศึกษา  
   ปริญญาตรี    
   สูงกวาปริญญาตรี 
 
 2. ประสบการณการทํางานจําแนกเปน 
   นอยกวา 10 ป   
   10 – 20 ป   
   มากกวา 20 ป 
 
 3. ตําแหนง จําแนกเปน 
   ผูบริหารและผูรวมบริหาร  
   ครูผูสอนและครูสนับสนุนการสอน 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ใน 5 ข้ันตอน คือ การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการ
ประเมินภายใน การดําเนินการประเมินภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และ
การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง 

 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ และทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นของ
ทานที่มีตอการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
 5 หมายถึง การดําเนินงานตามขอความนั้นมีความเหมาะสมมากที่สุด 
 4  หมายถึง การดําเนินงานตามขอความนั้นมีความเหมาะสมมาก 
 3  หมายถึง การดําเนินงานตามขอความนั้นมีความเหมาะสมปานกลาง 
 2  หมายถึง การดําเนินงานตามขอความนั้นมีความเหมาะสมนอย 
 1  หมายถึง การดําเนินงานตามขอความนั้นมีความเหมาะสมนอยที่สุด 
 

ระดับความเหมาะสม 
ที ่ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 5 4 3 2 1 
 

1. 
1. การเตรียมความพรอม 

การสํารวจและบันทึกขอมูลเก่ียวกับบุคลากรในสถานศึกษา 
     

2. การพัฒนาการสรางความรูความเขาใจ การสรางจิตสํานึก/ความ
ตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน  

     

3. การแตงตั้งผูมีความรูความสามารถเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายใน ใหเปนคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน      

4. การแตงตั้งคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก ที่มีความรู
ความสามารถ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพภายในของโรงเรียน      
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ระดับความเหมาะสม ที ่ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 5 4 3 2 1 

 
5. 

1. การเตรียมความพรอม 
การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานประกันคุณภาพภายใน
ใหแกบุคลากรมีความชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจของการประกัน
คุณภาพภายใน 

     

6. การเผยแพรใหบุคลากรและผูเก่ียวของรับรูรายละเอียดการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพภายใน      

7. การวางแผนและจัดเตรียมงบประมาณสําหรับการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพภายใน/จัดสิ่ง อํานวยความสะดวก เชน เอกสาร สื่อ วัสดุ 
อุปกรณเพียงพอสําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

     

 
1.  

2. การวางแผนการประเมินภายใน 
การจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงาน
ประจําป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพภายในของโรงเรียน 

     

2. การกําหนดกรอบการประเมินภายใน ประกอบดวยมาตรฐาน ตัวบงชี้ที่
สอดคลองกับจุดเนน และทิศทางการพัฒนาโรงเรียน      

3. การกําหนดมาตรฐาน/ตัวบงชี้ในการประเมินภายใน มีความชัดเจน      
4. การจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับมาตรฐาน และตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน 

เพ่ือวิเคราะหสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจน      

5. การจัดทําและเผยแพรคูมือ/เอกสารการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ใหบุคลากรของโรงเรียนรับรู      

6. การเปรียบเทียบเปาหมายที่โรงเรียนตองการบรรลุ ผลการปฏิบัติงานจริง 
และผลตางที่เกิดข้ึน      

7. การกําหนดแนวทางที่ใชในการประเมิน ไดแก วิธีเก็บขอมูล แหลงผูให
ขอมูล ประเภทของเครื่องมือประเมิน วิธีการวิเคราะหขอมูลและ
ประมวลผล และเกณฑการตัดสินผล 

     

 
1. 

3. การดําเนินการประเมินภายใน 
การจัดประชุม เพ่ือแจงวัตถุประสงค/ทําความเขาใจกับบุคลากร ของการ
ประเมินภายใน สรางความเขาใจระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน 

     

2. การใชเครื่องมือในการประเมินผลภายในสถานศึกษามีหลายประเภท 
สามารถเก็บขอมูลไดตามวัตถุประสงค      

3. การใชเครื่องมือในการประเมินผลภายในสถานศึกษาสอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวบงชี้      
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ระดับความเหมาะสม ที ่ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 5 4 3 2 1 

 
4. 

3. การดําเนินการประเมินภายใน 
การกําหนดวิธีการประเมินผลภายใน ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน วางแผนการ
ทํางาน และระยะเวลาในการดําเนินงาน 

     

5. การกําหนดผูมีความรู ประสบการณ และผูมีศักยภาพ เพ่ือดําเนินการ
ประเมินภายใน 

     

6. การกําหนดผูมีความรู ประสบการณ และผูมีศักยภาพ เพ่ือดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล 

     

7. ข้ันตอนการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร      
 

1. 
4. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

บุคลากรและผูเก่ียวของ มีสวนรวมในการวางแผนการจัดทํารายงานประเมิน
ตนเอง 

     

2. บุคลากรและผูเก่ียวของ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

     

3. บุคลากรและผูเ ก่ียวของ มีสวนรวมในการตรวจสอบรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป 

     

4. การสรุปผลการปฏิบัติที่เปนเลิศทางวิชาการที่โรงเรียนไดพัฒนาอยางเปน
ระบบเพ่ือการยอมรับในสังคม 

     

5. การใชภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบสารสนเทศที่เปนสาระสําคัญของผลการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในรอบป 

     

6. การรวบรวมและนําเสนอสารสนเทศผลการดําเนินงาน ครอบคลุมการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

     

7. การสรุปรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

     

 
1. 

5. การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง 
การนําผลการประเมินภายใน ไปกระตุนจิตสํานึกของบุคลากรและผูเก่ียวของ 

     

2. การนําผลการประเมินไปพัฒนาใหงานประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการสถานศึกษาเปนระบบมากย่ิงข้ึน       

3. บุคลากรและผูเก่ียวของ นําขอมูลจากรายงานคุณภาพการศึกษา ไปใชใน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
หลักสูตร 
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ระดับความเหมาะสม ที ่ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 5 4 3 2 1 

4. การนําผลการประเมินไปใชในการเตรียมความพรอมรับการประเมินภายนอก
จากฝายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ 

     

5. การนําผลการประเมินไปใชในการเตรียมความพรอมรับการประเมินภายนอก
จากสมศ. 

     

6. การนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนใหตอเนื่อง 

     

7. การนําผลการประเมินไปการเผยแพรรายงานประจําป ตอสาธารณชน      
 
 

 
 

ตอนที่ 3 
ขอ 1 โปรดเสนอแนะปญหาเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ และแนวทางแกไข 
 

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  
 

ขอ 2 โปรดเสนอแนะเรื่องอ่ืนๆ เก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 

...............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  
 

 
จบแบบสอบถาม  

ขอขอบคุณอยางสูงที่ทานกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 
 

การตรวจความเที่ยงตรง โดยอาศัยดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญ 
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การตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยอาศัยดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญ 

เรื่อง การศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 

+1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหา 
 0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหา 
-1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหา 
 

คะแนนพิจารณา 
จากผูเชี่ยวชาญ ที ่ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
1 2 3 4 5 

รวม IOC แปลผล 

 
1. 

1. การเตรียมความพรอม 
มีการสํารวจขอมูลเก่ียวกับลักษณะของบุคลากรใน
สถานศึกษา -1 +1 +1 +1 +1 2 0.4 ปรับปรุง 

2. มีการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับบุคลากรใน
สถานศึกษา -1 +1 +1 +1 +1 2 0.4 ปรับปรุง 

3. มีการสรางเสริมจิตสํานึก ความรูความเขาใจ ความ
ตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน ใหแก
บุคลากรของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

4. มีการแตงตั้งผูมีความรูความสามารถเรื่องการประกัน
คุณภาพภายใน ใหเปนคณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

5. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มีความรูความสามารถ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพภายในของโรงเรียน ที่มีทั้ง
บุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

6. มีการมอบหมาย-กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
เก่ียวกับงานประกันคุณภาพภายในใหแกบุคลากร
อยางเหมาะสม-ชัดเจน สอดคลองกับภารกิจของการ
ประกันคุณภาพภายใน +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

7. มีการเตรียมงบประมาณปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ภายใน ประจําทุกป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

8. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน เอกสาร สือ่ 
วัสดุ อุปกรณเพียงพอสําหรับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 
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คะแนนพิจารณา 
จากผูเชี่ยวชาญ ที ่ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
1 2 3 4 5 

รวม IOC แปลผล 

 
9. 

1. การเตรียมความพรอม 
มีการวางแผนการใชทรัพยากร ทั้งบุคลากร 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

10. มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ภายใน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

 
1. 

2. การวางแผนการประเมินภายใน 
มีการกําหนดแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน
ไวลวงหนา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

2. มีการประชุม ปรึกษาหารือในลักษณะการทํางานเปน
ทีมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

3. มีการกําหนดกรอบการประเมินภายใน ประกอบดวย
มาตรฐาน ตัวบงช้ีที่สอดคลองกับจุดเนน และทิศ
ทางการพัฒนาโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

4. มีรายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐาน และตัว
บงช้ีที่ใชในการประเมิน +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

5. มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีในการประเมิน
ภายในอยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

6. มีการจัดทําเอกสาร คูมือการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือเผยแพรใหกับบุคลากรของ
โรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

7. มีการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน แผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติงานประจําป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ภายใน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

8. การจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน แผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติงานประจําป บุคลากรในโรงเรียนและผูมี
สวนเก่ียวของมีสวนรวมในการพิจารณา/วิเคราะห
สภาพปจจุบัน ปญหา และกําหนดทิศทางในอนาคต
ของโรงเรียนหรือวิสัยทัศน พันกิจ เปาหมายรวมกัน +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 
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คะแนนพิจารณา 
จากผูเชี่ยวชาญ ที ่ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
1 2 3 4 5 

รวม IOC แปลผล 

 
9. 

2. การวางแผนการประเมินภายใน 
มีการวิเคราะหสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนและ
หนวยงานวาตนเองอยู ณ จุดใด เชน การสํารวจ การ
ระดมความคิด วิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรคของสภาพภายในและภายนอกองคกร 
(SWOT) +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

10. มีการเปรียบเทียบเปาหมายที่โรงเรียนตองการบรรลุ 
ผลการปฏิบัตังานจริง และผลตางที่เกิดขึ้นเพ่ือสะทอน
ความตองการจําเปนที่ตองไดรับการพัฒนาปรับปรุง 
แลวจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเพ่ือ
วางแผนการแกไขปญหาหรือตองพัฒนาปรับปรุง
เรงดวน +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

11. มีการกําหนดกรอบการประเมิน แนวทางที่ใชในการ
ประเมินผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี มี
รายละเอียดของวิธีเก็บขอมูล แหลงผูใหขอมูล ประเภท
ของเครื่องมือประเมิน วิธีการวิเคราะหขอมูลและเกณฑ
การตัดสิน +1 +1 +1 0 -1 2 0.4 ปรับปรุง 

12. มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสารการศึกษาที่เก่ียวของ มาตรฐาน
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ สมศ. +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

13. มีการกําหนดคณะทํางานเพ่ือรับผิดชอบการเก็บ
รวบรวมขอมูล สําหรับมาตรฐานตางๆ และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินดําเนินงานประกันคุณภาพภายในที่
ชัดเจน +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

14. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมประจําป  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
15. มีการกําหนดผูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม และระยะเวลาที่ชัดเจน +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 
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คะแนนพิจารณา 
จากผูเชี่ยวชาญ ที ่ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
1 2 3 4 5 

รวม IOC แปลผล 

 
1. 

3. การดําเนินการประเมินภายใน 
มีการจัดทําคูมืองานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนไวเปนแนวปฏิบัติอยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

2. ผูประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน สรางเครื่องมือที่
ใชในการประเมินผลภายในสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

3. กระบวนการสรางเครื่องมือเปนระบบ มีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือกอนนําไปใชจริง เก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปการประเมินตามลําดับ +1 +1 +1 0 -1 2 0.4 ปรับปรุง 

4. เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลภายในสถานศึกษามี
หลายประเภท สามารถเก็บขอมูลไดตามวัตถุประสงค 
ไดแก แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบ
รายงานตนเองแบบบันทึกขอมูล  +1 +1 +1 0 -1 2 0.4 ปรับปรุง 

5. เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลภายในสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงช้ี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

6. มีการกําหนดวิธีการประเมินผลภายใน ตัวบงช้ี เกณฑ
การตัดสิน กรอบการประเมิน วางแผนการทํางาน และ
ระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน +1 +1 +1 0 -1 2 0.4 ปรับปรุง 

7. มีการจัดประชุม ช้ีแจง ทําความเขาใจกับบุคลากร 
เพ่ือใหทราบวัตถุประสงคของการประเมิน และสราง
ความคุนเคยระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

8. ขอมูลที่ไดจากการประเมินเปนขอมูลที่ถูกตองตรงกับ
สภาพที่แทจริง +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

9. บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศติดตามและ
การประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

10. มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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คะแนนพิจารณา 
จากผูเชี่ยวชาญ ที ่ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
1 2 3 4 5 

รวม IOC แปลผล 

 
1. 

4. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลคุณภาพภายใน
ประจําป หรือรายงานการประเมินตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

2. ครูมีสวนรวมในการวางแผนการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

3. รายงานการประเมินตนเอง มีการรวบรวมและนําเสนอ
สารสนเทศผลการดําเนินงาน ซ่ึงมีสาระสําคัญครอบคลุม
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
รอบป +1 +1 +1 0 -1 2 0.4 ปรับปรุง 

4. มีการสรุปรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
เปรียบเทียบกับสิ่งที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา +1 +1 +1 0 -1 2 0.4 ปรับปรุง 

5. ครู นักเรียน บุคลากร และผูเก่ียวของ มีสวนรวมในการ
ตรวจสอบรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

 
1. 

5. การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง 
ครู นักเรียน บุคลากร และผูเก่ียวของ มีสวนรวมในการนํา
ขอมูลจากรายงานคุณภาพการศึกษา คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรัปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

2. ผูบริหาร นําผลการประเมินไปใชในการสรางจิตสํานึกของ 
ครู นักเรียน ผูปกครอง และผูเก่ียวของ เพ่ือใหตระหนักใน
ความสําคัญของการประเมินภายใน +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

3. ผูบริหารนําผลการประเมินไปใชในการสรางวัฒนธรรมใหม 
ใหการประเมินผลภายในเปนสวนหน่ึงของการบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีจุดมุงหมายเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาในปตอไป +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

 
4. 

ผูบริหารนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขระบบ
การประเมินผลภายในใหมีความถูกตองชัดเจน และเปน
ระบบมากยิ่งขึ้น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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คะแนนพิจารณา 
จากผูเชี่ยวชาญ ที ่ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
1 2 3 4 5 

รวม IOC แปลผล 

 
5. 

5. การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง 
ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และผูเก่ียวของ นําผล
การประเมินภายในไปใชเปนขอมูลและรายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป เพ่ือเสนอผลการ
ประเมินใหผูเก่ียวของทราบ และปรับปรุงขอบกพรอง
ดานตางๆ ของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

6. ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และผูเก่ียวของ นําผล
การประเมินภายในและรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําป ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหตอเน่ืองและดียิ่งขึ้น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

7. โรงเรียนนําผลการประเมินไปใชในการเตรียมความ
พรอมรับการประเมินภายนอกจากฝายการศึกษาของ
มูลนิธิฯ +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

8. โรงเรียนนําผลการประเมินไปใชในการเตรียมความ
พรอมรับการประเมินภายนอกจากองคการมหาชน    
(สมศ.) +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

9. โรงเรียนนําผลการประเมินไปประชุมเพ่ือปรับปรุง แกไข
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตอไป +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

10. โรงเรียนนําผลการประเมินไปประชุมเพ่ือปรับปรุง แกไข
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ +1 +1 +1 -1 0 2 0.4 ปรับปรุง 
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ภาคผนวก จ 
 

การหาคาอํานาจจําแนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 163 

ตาราง แสดงคาอํานาจจําแนกรายขอ คาความเชื่อมั่นรายดานและคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
 

ขอ คาอํานาจจําแนก (r) การพิจารณา 
ดานที่ 1 การเตรียมความพรอม 
1 .18 คัดเลือกไว (ปรับปรุงขอคําถาม) 
2 .49 คัดเลือกไว 
3 .66 คัดเลือกไว 
4 .51 คัดเลือกไว 
5 .64 คัดเลือกไว 
6 .60 คัดเลือกไว 
7 .55 คัดเลือกไว 

คาความเชื่อม่ัน ดานที่ 1 เทากับ .79 
ดานที่ 2 การวางแผนการประเมินภายใน 
1 .50 คัดเลือกไว 
2 .64 คัดเลือกไว 
3 .57 คัดเลือกไว 
4 .60 คัดเลือกไว 
5 .65 คัดเลือกไว 
6 .75 คัดเลือกไว 
7 .43 คัดเลือกไว 

คาความเชื่อม่ัน ดานที่ 2 เทากับ .84 
ดานที่ 3 การดําเนินการประเมินภายใน 
1 .58 คัดเลือกไว 
2 .58 คัดเลือกไว 
3 .69 คัดเลือกไว 
4 .64 คัดเลือกไว 
5 .68 คัดเลือกไว 
6 .55 คัดเลือกไว 
7 .62 คัดเลือกไว 

คาความเชื่อม่ัน ดานที่ 3 เทากับ .86 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
A1 24.0667 8.8230 .1797 .8182 
A2 24.0667 8.2023 .4920 .7692 
A3 24.1333 6.6023 .6622 .7299 
A4 24.3000 7.3897 .5149 .7623 
A5 24.3000 7.1828 .6397 .7382 
A6 24.4000 7.2828 .6039 .7451 
A7 23.9333 7.1678 .5491 .7555 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 30.0 N of Items = 7 
Alpha = .7889 (ดานที่ 1) 
 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
B1 24.8667 9.0851 .4997 .8271 
B2 24.9667 8.5161 .6404 .8076 
B3 25.0333 7.8264 .5696 .8209 
B4 25.0667 8.1333 .6025 .8120 
B5 25.1333 8.1195 .6476 .8045 
B6 25.2333 7.8402 .7508 .7878 
B7 25.3000 9.1138 .4328 .8363 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 30.0 N of Items = 7 
Alpha = .8366 (ดานที่ 2) 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
C1 23.6333 9.6195 .5796 .8414 
C2 24.1333 9.4299 .5837 .8408 
C3 24.1000 8.9207 .6879 .8257 
C4 24.2000 9.0621 .6392 .8329 
C5 24.0000 8.6207 .6756 .8275 
C6 24.0000 9.5172 .5516 .8452 
C7 24.1333 9.2920 .6222 .8354 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 30.0 N of Items = 7 
Alpha = .8559 (ดานที่ 3) 
 
 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
D1 24.5667 11.2885 .5832 .8761 
D2 24.5333 10.7402 .6373 .8699 
D3 24.8333 10.4195 .6778 .8650 
D4 24.5000 11.5000 .6276 .8724 
D5 24.5000 10.1897 .7561 .8547 
D6 24.7333 9.7885 .7323 .8581 
D7 24.5333 10.2575 .6970 .8625 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 30.0 N of Items = 7 
Alpha = .8828 (ดานที่ 4) 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
E1 25.1000 13.4034 .8155 .9046 
E2 24.9667 13.6885 .7375 .9127 
E3 25.0000 13.7241 .8078 .9057 
E4 24.9667 13.9644 .8051 .9065 
E5 24.9667 14.7920 .6238 .9230 
E6 25.0000 13.2414 .8466 .9013 
E7 25.2000 13.6138 .6865 .9191 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 30.0 N of Items = 7 
Alpha = .9224 (ดานที่ 5) 
 
 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
A1 139.2667 249.2368 .3784 .9620 
A2 139.2667 247.9954 .5564 .9611 
A3 139.3333 243.2644 .5417 .9612 
A4 139.5000 244.7414 .5340 .9612 
A5 139.5000 246.0517 .5132 .9613 
A6 139.6000 243.5586 .6339 .9606 
A7 139.1333 240.4644 .7033 .9601 
B1 139.0000 246.0000 .6128 .9608 
B2 139.1000 245.8862 .5834 .9609 
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B3 139.1667 241.4540 .5915 .9609 
B4 139.2000 243.2000 .6029 .9608 
B5 139.2667 247.3057 .4374 .9617 
B6 139.3667 240.6540 .7733 .9598 
B7 139.4333 247.0126 .5046 .9613 
C1 139.0000 245.1034 .5990 .9608 
C2 139.5000 246.6034 .4861 .9614 
C3 139.4667 243.9816 .5872 .9609 
C4 139.5667 242.3230 .6587 .9604 
C5 139.3667 238.6540 .7577 .9598 
C6 139.3667 241.8264 .7151 .9601 
C7 139.5000 242.9483 .6669 .9604 
D1 139.2667 246.8920 .4988 .9613 
D2 139.2333 244.5989 .5515 .9611 
D3 139.5333 240.6023 .7066 .9601 
D4 139.2000 245.6828 .6462 .9606 
D5 139.2000 238.9931 .7987 .9596 
D6 139.4333 237.7713 .7506 .9598 
D7 139.2333 239.1506 .7551 .9598 
E1 139.3000 239.3897 .7316 .9600 
E2 139.1667 237.9368 .7795 .9596 
E3 139.2000 238.6483 .8149 .9595 
E4 139.1667 242.0747 .6915 .9602 
E5 139.1667 244.2816 .5844 .9609 
E6 139.2000 237.9586 .7924 .9595 
E7 139.4000 240.4552 .6212 .9608 
_ 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 30.0 N of Items = 35 
Alpha = .9617 (ทั้งฉบับ) 
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สรุปการวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน 
 
ตาราง แสดงคาอํานาจจําแนกรายขอ คาความเชื่อมั่นรายดานและคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (ตอ) 
 

ขอ คาอํานาจจําแนก (r) การพิจารณา 
ดานที่ 4 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
1 .58 คัดเลือกไว  
2 .64 คัดเลือกไว 
3 .68 คัดเลือกไว 
4 .63 คัดเลือกไว 
5 .76 คัดเลือกไว 
6 .73 คัดเลือกไว 
7 .70 คัดเลือกไว 

คาความเชื่อม่ัน ดานที่ 4 เทากับ .88 
ดานที่ 5 การใชประโยชนจากรายงานการประเมินตนเอง 
1 .82 คัดเลือกไว 
2 .74 คัดเลือกไว 
3 .81 คัดเลือกไว 
4 .81 คัดเลือกไว 
5 .62 คัดเลือกไว 
6 .85 คัดเลือกไว 
7 .67 คัดเลือกไว 

คาความเชื่อม่ัน ดานที่ 5 เทากับ .92 
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ .96 

 
 หมายเหตุ หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอโดยหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total correlation) หากคาอํานาจ
จําแนกมีคาตั้งแต .20 ข้ึนไปถือวาขอคําถามนั้นสามารถนําไปใชไดเลย (คัดเลือกไว) แตถาคาอํานาจ
จําแนกมีคาต่ํากวา .20 ใหปรับปรุงขอคําถามหรือตัดทิ้ง การวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามรายดานและทั้งฉบับโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอ
นบาค (Cronbach)  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
Frequency Table (ตอนที่ 1 ความถี่ รอยละ) 

วุฒิ

154 80.2 80.2 80.2
38 19.8 19.8 100.0

192 100.0 100.0

1
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

ปสก

43 22.4 22.4 22.4
95 49.5 49.5 71.9
54 28.1 28.1 100.0

192 100.0 100.0

1
2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

ตําแหนง

70 36.5 36.5 36.5
122 63.5 63.5 100.0
192 100.0 100.0

1
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

  
 Descriptives (ตอนที่ 2 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 
1. รายดานและโดยรวม 

Descriptive Statistics

192 2.29 5.00 4.0260 .50052
192 2.43 5.00 3.9866 .54954
192 2.57 5.00 3.9129 .53927
192 2.86 5.00 4.0022 .53081
192 2.57 5.00 4.0856 .58145
192 2.80 4.97 4.0027 .47234
192

ดาน1
ดาน2
ดาน3
ดาน4
ดาน5
รวม
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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2. ดานที่ 1 และรายขอ 
Descriptive Statistics

192 3 5 4.23 .599
192 2 5 4.14 .624
192 2 5 4.00 .766
192 1 5 3.94 .767
192 2 5 3.97 .712
192 2 5 3.82 .689
192 2 5 4.08 .751
192 2.29 5.00 4.0260 .50052
192

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
ดาน1
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

3. ดานที่ 2 และรายขอ 
Descriptive Statistics

192 2 5 4.20 .660
192 2 5 4.04 .715
192 3 5 4.05 .696
192 3 5 3.97 .712
192 2 5 4.06 .735
192 1 5 3.79 .807
192 2 5 3.79 .715
192 2.43 5.00 3.9866 .54954
192

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
ดาน2
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

4. ดานที่ 3 และรายขอ 
Descriptive Statistics

192 2 5 4.10 .738
192 2 5 3.81 .779
192 2 5 3.92 .751
192 2 5 3.89 .637
192 2 5 3.94 .728
192 2 5 3.88 .702
192 2 5 3.85 .730
192 2.57 5.00 3.9129 .53927
192

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
ดาน3
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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5. ดานที่ 4 และรายขอ 
Descriptive Statistics

192 2 5 3.99 .679
192 1 5 4.04 .771
192 1 5 3.76 .802
192 3 5 4.10 .675
192 2 5 4.06 .695
192 3 5 4.01 .639
192 3 5 4.06 .657
192 2.86 5.00 4.0022 .53081
192

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
ดาน4
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 

6. ดานที่ 5 และรายขอ 
Descriptive Statistics

192 2 5 3.91 .764
192 2 5 4.02 .723
192 2 5 3.93 .762
192 2 5 4.22 .674
192 2 5 4.23 .678
192 2 5 4.20 .713
192 2 5 4.09 .743
192 2.57 5.00 4.0856 .58145
192

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
ดาน5
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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T-Test (ตอนที่ 3 เปรียบเทียบจําแนกตามวุฒิการศึกษา) 
Group Statistics

154 4.0130 .47908 .03861
38 4.0789 .58356 .09467

154 3.9935 .53261 .04292
38 3.9586 .62040 .10064

154 3.9221 .53054 .04275
38 3.8759 .57926 .09397

154 4.0223 .50873 .04099
38 3.9211 .61306 .09945

154 4.0965 .54536 .04395
38 4.0414 .71614 .11617

154 4.0095 .44857 .03615
38 3.9752 .56452 .09158

วุฒิ
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

ดาน1

ดาน2

ดาน3

ดาน4

ดาน5

รวม

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

4.336 .039 -.727 190 .468 -.0660 .09077 -.24501 .11309

-.645 49.996 .522 -.0660 .10223 -.27131 .13938

.513 .475 .349 190 .727 .0349 .09977 -.16194 .23166

.319 51.271 .751 .0349 .10941 -.18476 .25448

.113 .737 .471 190 .638 .0461 .09788 -.14693 .23921

.447 53.350 .657 .0461 .10324 -.16090 .25317

3.131 .078 1.053 190 .294 .1012 .09612 -.08839 .29081

.941 50.291 .351 .1012 .10757 -.11482 .31724

3.468 .064 .522 190 .602 .0551 .10552 -.15302 .26326

.444 48.109 .659 .0551 .12421 -.19460 .30484

2.337 .128 .400 190 .690 .0343 .08574 -.13486 .20341

.348 49.139 .729 .0343 .09845 -.16356 .23211

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

ดาน1

ดาน2

ดาน3

ดาน4

ดาน5

รวม

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Oneway (เปรียบเทียบจําแนกตามประสบการณการทํางาน) 
Descriptives

43 3.9635 .54896 .08372 3.7945 4.1324 3.00 5.00
95 3.9759 .46858 .04807 3.8805 4.0714 2.71 4.86
54 4.1640 .49752 .06770 4.0282 4.2998 2.29 5.00

192 4.0260 .50052 .03612 3.9548 4.0973 2.29 5.00
43 3.8837 .61267 .09343 3.6952 4.0723 3.00 5.00
95 3.9444 .52273 .05363 3.8379 4.0508 2.43 5.00
54 4.1429 .51917 .07065 4.0011 4.2846 3.00 5.00

192 3.9866 .54954 .03966 3.9084 4.0648 2.43 5.00
43 3.8206 .62744 .09568 3.6275 4.0137 2.57 5.00
95 3.8617 .53186 .05457 3.7533 3.9700 2.57 4.86
54 4.0767 .44203 .06015 3.9561 4.1974 3.00 5.00

192 3.9129 .53927 .03892 3.8362 3.9897 2.57 5.00
43 4.0332 .64179 .09787 3.8357 4.2307 2.86 5.00
95 3.9609 .48398 .04966 3.8623 4.0595 2.86 5.00
54 4.0503 .51706 .07036 3.9091 4.1914 3.00 5.00

192 4.0022 .53081 .03831 3.9267 4.0778 2.86 5.00
43 4.1063 .70614 .10769 3.8890 4.3236 2.57 5.00
95 4.0436 .57675 .05917 3.9261 4.1611 2.71 5.00
54 4.1429 .47583 .06475 4.0130 4.2727 3.00 5.00

192 4.0856 .58145 .04196 4.0028 4.1683 2.57 5.00
43 3.9615 .57285 .08736 3.7852 4.1378 2.80 4.97
95 3.9573 .43858 .04500 3.8679 4.0466 2.89 4.77
54 4.1153 .42988 .05850 3.9980 4.2327 2.86 4.97

192 4.0027 .47234 .03409 3.9354 4.0699 2.80 4.97

1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total

ดาน1

ดาน2

ดาน3

ดาน4

ดาน5

รวม

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

1.435 2 .717 2.922 .056
46.414 189 .246
47.849 191
1.943 2 .972 3.294 .039

55.737 189 .295
57.680 191
2.065 2 1.033 3.649 .028

53.480 189 .283
55.545 191

.328 2 .164 .580 .561
53.487 189 .283
53.815 191

.363 2 .181 .534 .587
64.211 189 .340
64.574 191

.954 2 .477 2.165 .118
41.658 189 .220
42.613 191

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

ดาน1

ดาน2

ดาน3

ดาน4

ดาน5

รวม

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

-.0125 .09108 .991 -.2372 .2122
-.2006 .10129 .144 -.4505 .0493
.0125 .09108 .991 -.2122 .2372

-.1881 .08446 .086 -.3965 .0203
.2006 .10129 .144 -.0493 .4505
.1881 .08446 .086 -.0203 .3965

-.0125 .09108 .891 -.1922 .1672
-.2006* .10129 .049 -.4004 -.0008
.0125 .09108 .891 -.1672 .1922

-.1881* .08446 .027 -.3547 -.0215
.2006* .10129 .049 .0008 .4004
.1881* .08446 .027 .0215 .3547

-.0606 .09981 .832 -.3069 .1856
-.2591 .11099 .068 -.5330 .0147
.0606 .09981 .832 -.1856 .3069

-.1985 .09255 .103 -.4268 .0298
.2591 .11099 .068 -.0147 .5330
.1985 .09255 .103 -.0298 .4268

-.0606 .09981 .544 -.2575 .1362
-.2591* .11099 .021 -.4781 -.0402
.0606 .09981 .544 -.1362 .2575

-.1985* .09255 .033 -.3811 -.0159
.2591* .11099 .021 .0402 .4781
.1985* .09255 .033 .0159 .3811

-.0411 .09777 .916 -.2823 .2002
-.2561 .10872 .065 -.5244 .0121
.0411 .09777 .916 -.2002 .2823

-.2151 .09066 .062 -.4387 .0086
.2561 .10872 .065 -.0121 .5244
.2151 .09066 .062 -.0086 .4387

-.0411 .09777 .675 -.2339 .1518
-.2561* .10872 .020 -.4706 -.0417
.0411 .09777 .675 -.1518 .2339

-.2151* .09066 .019 -.3939 -.0362
.2561* .10872 .020 .0417 .4706
.2151* .09066 .019 .0362 .3939
.0723 .09778 .761 -.1689 .3136

-.0170 .10873 .988 -.2853 .2512
-.0723 .09778 .761 -.3136 .1689
-.0894 .09066 .616 -.3131 .1343
.0170 .10873 .988 -.2512 .2853
.0894 .09066 .616 -.1343 .3131
.0723 .09778 .460 -.1206 .2652

-.0170 .10873 .876 -.2315 .1974
-.0723 .09778 .460 -.2652 .1206
-.0894 .09066 .326 -.2682 .0895
.0170 .10873 .876 -.1974 .2315
.0894 .09066 .326 -.0895 .2682
.0627 .10713 .843 -.2016 .3270

-.0365 .11913 .954 -.3305 .2574
-.0627 .10713 .843 -.3270 .2016
-.0992 .09934 .608 -.3443 .1458
.0365 .11913 .954 -.2574 .3305
.0992 .09934 .608 -.1458 .3443
.0627 .10713 .559 -.1486 .2740

-.0365 .11913 .759 -.2715 .1985
-.0627 .10713 .559 -.2740 .1486
-.0992 .09934 .319 -.2952 .0967
.0365 .11913 .759 -.1985 .2715
.0992 .09934 .319 -.0967 .2952
.0042 .08629 .999 -.2087 .2171

-.1539 .09596 .279 -.3906 .0829
-.0042 .08629 .999 -.2171 .2087
-.1581 .08001 .145 -.3555 .0394
.1539 .09596 .279 -.0829 .3906
.1581 .08001 .145 -.0394 .3555
.0042 .08629 .962 -.1660 .1744

-.1539 .09596 .110 -.3432 .0354
-.0042 .08629 .962 -.1744 .1660
-.1581* .08001 .050 -.3159 -.0002
.1539 .09596 .110 -.0354 .3432
.1581* .08001 .050 .0002 .3159

(J) ปสก
2
3
1
3
1
2
2
3
1
3
1
2
2
3
1
3
1
2
2
3
1
3
1
2
2
3
1
3
1
2
2
3
1
3
1
2
2
3
1
3
1
2
2
3
1
3
1
2
2
3
1
3
1
2
2
3
1
3
1
2
2
3
1
3
1
2
2
3
1
3
1
2

(I) ปสก
1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Scheffe

LSD

Scheffe

LSD

Scheffe

LSD

Scheffe

LSD

Scheffe

LSD

Scheffe

LSD

Dependent Variable
ดาน1

ดาน2

ดาน3

ดาน4

ดาน5

รวม

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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T-Test (เปรียบเทียบจําแนกตามตําแหนง) 
Group Statistics

70 4.1735 .55616 .06647
122 3.9415 .44640 .04042
70 4.1898 .53713 .06420

122 3.8700 .52401 .04744
70 4.0000 .60658 .07250

122 3.8630 .49227 .04457
70 4.1224 .59291 .07087

122 3.9333 .48076 .04353
70 4.1796 .68304 .08164

122 4.0316 .50949 .04613
70 4.1331 .53994 .06453

122 3.9279 .41285 .03738

ตําแหนง
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

ดาน1

ดาน2

ดาน3

ดาน4

ดาน5

รวม

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

6.785 .010 3.164 190 .002 .2320 .07334 .08735 .37668

2.982 120.084 .003 .2320 .07780 .07799 .38605

.357 .551 4.033 190 .000 .3198 .07929 .16337 .47618

4.006 140.964 .000 .3198 .07983 .16196 .47758

4.155 .043 1.703 190 .090 .1370 .08046 -.02171 .29571

1.610 121.139 .110 .1370 .08510 -.03148 .30549

7.223 .008 2.407 190 .017 .1892 .07861 .03413 .34425

2.275 121.054 .025 .1892 .08317 .02455 .35384

11.697 .001 1.706 190 .090 .1480 .08675 -.02314 .31909

1.578 113.491 .117 .1480 .09377 -.03779 .33374

6.739 .010 2.955 190 .004 .2052 .06943 .06824 .34215

2.751 115.637 .007 .2052 .07458 .05748 .35291

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

ดาน1

ดาน2

ดาน3

ดาน4

ดาน5

รวม

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 178 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ  สกุล      นางสุดาวดี จตุรงควาณิช  
วันเดือนปเกิด    14 กรกฎาคม 2503 
สถานที่เกิด     อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร ี
สถานที่อยูปจจุบัน   588/11 หมู 1 หมูบานเทพานิเวศน ถนนเทพารักษ อําเภอเมือง  
      จังหวัดสมุทรปราการ 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  ครูหัวหนางานจัดซื้อ 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
      149/1398 ซอยทิพวัล 30 หมูบานทิพวัล ถนนเทพารักษ  
      ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2520   มัธยมศึกษาตอนตน 
      จาก โรงเรียนนารีวุฒิ จังหวัดราชบุร ี
 พ.ศ. 2522   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
      จาก โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุร ี
 พ.ศ. 2526   การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป 
      จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 
 พ.ศ. 2555   การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
      จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae



