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การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการ

ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  8 ดา้น
ไดแ้ก่ ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา  ดา้นการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ดา้นการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศกึษา  ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา  ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษา
ประจ าปี  และดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  จ าแนกตามวฒุกิารศกึษา  ประสบการณ์
การท างาน  และขนาดสถานศกึษา  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ครผููส้อน  จ านวน 262 คน  เครื่องมอืที่
ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื 
ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว ( One-Way 
ANOVA) 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1.  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีน 

ในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
2.  การเปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ 

การศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  ตามความคดิเหน็ของคร ู จ าแนกตามวฒุิ
การศกึษาและขนาดสถานศกึษา  โดยรวมพบวา่  ครทูีม่วีฒุกิารศกึษาต่างกนัและครทูีอ่ยูใ่นสถานศกึษา
ขนาดต่างกนัมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษาไม่แตกต่างกนั 

ส าหรบัครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกนั  โดยภาพรวมและรายดา้นพบวา่  มสี่วนร่วม
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ยกเวน้ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา  ครมูสี่วน
ร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาไม่แตกต่างกนั   

3. การศกึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ 
ประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  ตามความคดิเหน็ของคร ู 
พบวา่ มปีญัหาดา้นขอ้มลูสารสนเทศขาดการจดัเอกสารทีเ่ป็นระบบ  เกณฑม์าตรฐานการศกึษายงัไม่
ค านึงถงึสภาพนกัเรยีน  ครอบครวั เศรษฐกจิและสงัคม  ไม่น าผลการประเมนิมาปรบัปรุง พฒันาในการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง  ขาดการสนบัสนุนการปฏบิตังิานตามแผน โครงการ/กจิกรรม  การไม่มกีาร
ตดิตามประเมนิผลอยา่งต่อเนื่อง  ดา้นบุคลากรยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจ  ความเคยชนิกบัการท างานรปู
แบบเดมิๆของบุคลากร  ครบูางส่วนไม่ค่อยมสี่วนร่วมในการรายงานคุณภาพการศกึษา  และดา้น
กระบวนการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาไม่เป็นไปอยา่งต่อเนื่อง  ส่วนขอ้เสนอแนะ ควรมกีาร



ตดิตาม  และน าขอ้มลูมาปรบัใชอ้ยา่งต่อเนื่อง ควรพฒันาครใูหม้คีวามรูค้วามสามารถตรงตามเป้าหมาย   
ใหม้กีารประชุมวางแผนร่วมกนั  เพื่อรบัทราบและสรุปการท างานทีไ่ดป้ฏบิตัผิ่านมา  ใหม้กีารตรวจสอบ/
ประเมนิผลจากการท ากจิกรรม/โครงการทุกครัง้เพื่อน าผลมาใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุง  น าผลการ
ตรวจสอบมาปรบัปรุงแกไ้ขในขอ้บกพร่อง  ผูบ้รหิารจะตอ้งกระตุน้ใหผู้ร้บัผดิชอบร่วมกนัด าเนินงานอยา่ง
ต่อเนื่อง  ควรมกีารตรวจสอบขอ้มลูเชงิคุณภาพทีป่รากฏต่อผูเ้รยีน  ควรรายงานตามสภาพความเป็นจรงิ  
และสรา้งความตระหนกัใหค้รแูละผูเ้กีย่วขอ้งรูห้น้าทีแ่ละเน้นความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศกึษา 
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 The objectives of this research were to study and compare the teacher participation 
in education quality assurance  development  of  the  schools under the jurisdiction  of  
Bangkok  Municipal  Administration, Bangkhuntien District. The education quality assurance  
development under study consisted of 8 aspects: 1) the organization of the administration 
and information system, 2) the development of educational standards, 3) the making of 
educational development plan, 4) the implementations according to the educational 
development plans, 5) the examination and review of educational quality,  6) the evaluation 
of educational quality, 7) the annual report of educational quality,  8) the maintenance of 
educational quality assurance. The comparisons were conducted by teachers’ education 
degrees, work experiences, and school sizes. The samples in this study consisted of 262 
school teachers. The instrument used for data collection was a 5-point rating scale 
questionnaire. The data were analyzed by percentages, means ( X ) and standard deviation 
(S.D.), and One-Way ANOVA. 

    
The results of the research were concluded as follow. 
1. The teacher participation in the education quality assurance development  of  the  

schools under the jurisdiction  of  Bangkok Municipal  Administration, Bangkhuntien District, 
as a whole and individual aspects, were at the high level.   

2. The comparisons of the teacher participation in the education quality assurance 
development  of  the  schools according to the teachers’ opinions by education degrees and 
school sizes found no differences. When compared by work experiences, the teacher 
participation as a whole and individual aspects, except the development of educational 
standards, were significantly different at .05 level.  

3. The study of the teachers’ opinions on the problems and suggestions regarding 
the teacher participation in the education quality assurance development of the schools in 
were concluded as follow. Data and information - lacking of systematic document 
management;  educational quality standards - not yet having taken into account the 



conditions of student, family, economy and social; not using evaluation results for 
continuous improvement and development of the implementations; lacking of supports for 
the implementations according to the plans, projects/activities; lacking of continual follow-up 
and evaluation; personnel lacking of knowledge and understanding, being accustomed to 
old way of work; some teachers hardly participating in the education quality report; the 
education quality assurance process not being  continuously implemented. The suggestions 
included: following-up and applying the data continuously; developing teachers to gain  
target knowledge and competencies; co-meeting and planning to inform and conclude past 
implementations; examining/evaluating the results of every activity/project for further 
development and improvement; using the examination results for improving the defect; 
administrators encouraging those responsible continuously co-working; examining qualitative 
data concerning learners; reporting the authentic conditions; building teachers’ and 
concerning personnel’s recognition of the obligations focused on the significance of the 
education quality assurance. 
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 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยดเีพราะไดร้บัความเมตตาเอาใจใส่  ใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า 
ทุกข ัน้ตอนเป็นอยา่งดจีาก  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พวงรตัน์  เกษรแพทย ์ ซึง่เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา
สารนิพนธ ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสงูยิง่   และขอกราบขอบพระคุณ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์
ดร.วรีะ  สุภากจิ  ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์เรอืโท ไพบลูย ์ อ่อนมัง่  
กรรมการสอบสารนิพนธ ์ ทีใ่หค้วามรูแ้ละค าแนะน าตลอดจนตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จน
ท าใหส้ารนิพนธถ์ูกตอ้งสมบรูณ์ยิง่ขึน้     
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารยเ์รอืโท ดร. ไพบลูย ์ อ่อนมัง่  อาจารย ์ดร.นิตย ์ 
โรจน์รตันวาณิชย ์ อาจารย ์ดร.สมชาย  เทพแสง  นางศริวิรรณ  จนัทน์กะพอ้  หวัหน้ากลุ่มงาน
พฒันามาตรฐานและการประกนัคุณภาพ  ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร  และนายสุวทิย ์ 
สุวรรณ์ศลิป์  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัก าแพง  กรุงเทพมหานคร  ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
ส านกังานเขตบางขนุเทยีน  ทีใ่หค้วามอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามและเสยีสละเวลาในการ
ใหส้มัภาษณ์การวจิยัในครัง้นี้   
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บทท่ี  1 
บทน า 

 

ภมิูหลงั 
คุณภาพการศกึษา  พจิารณาไดจ้ากเป้าหมายปลายทางของการจดัการศกึษา คอื  คุณภาพ

ของผูจ้บการศกึษาวา่จะตอ้งมคีวามรู ้ ทกัษะ  และคุณสมบตัต่ิางๆอยา่งน้อยตอ้งครบถ้วนตามที่
หลกัสตูรก าหนด  แต่เนื่องจากการพสิจูน์คุณภาพผูเ้รยีนทีจ่บการศกึษาตอ้งอาศยัเวลา  ดงันัน้
กระบวนการบรหิารจดัการทีด่ ี มปีระสทิธภิาพและยัง่ยนืจงึเป็นสิง่ทีส่รา้งความเชื่อมัน่ใหก้บั
ผูป้กครอง  ผูม้สี่วนไดเ้สยีและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยวา่  เมื่อบุตรหลานจบการศกึษาจากสถาบนัแห่ง
นัน้ๆแลว้  จะเป็นคนด ี คนเก่ง  และอยูใ่นสงัคมอยา่งมคีวามสุข  ตลอดจนมสี่วนร่วมในการพฒันา
สงัคมใหก้า้วหน้าไปตามกระแสโลกาภวิตัน์  (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.  2550: 120) 

รฐัเหน็ความส าคญัของการศกึษาในปี พ.ศ. 2542  รฐัจงึไดต้ราพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิ เพื่อใหก้ารจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย  
จติใจ สตปิญัญา  ความรูแ้ละคุณธรรม  มจีรยิธรรม  และวฒันธรรมในการด ารงชวีติ  สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสุข  โดยยดึหลกัการจดัการศกึษา  3 ประการคอื 1) เป็นการศกึษาตลอด
ชวีติส าหรบัประชาชน 2) ใหส้งัคมมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา และ  3)  พฒันาสาระกระบวนการ
เรยีนรูใ้หเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื่อง  มกีารกระจายอ านาจไปสู่เขตพืน้ทีก่ารศกึษา  สถานศกึษาและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่รวมทัง้ใหม้กีารก าหนดมาตรฐาน   และจดัระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา
ทุกระดบัและประเภทการศกึษา   ซึง่สอดคลอ้งกบั  ประภา  สทิธเิชษฐ ์ (ประภา  สทิธเิชษฐ ์ อา้งองิ
จาก   กระทรวงศกึษาธกิาร.  2542 : 23 )กล่าวไวว้า่   การจดัการศกึษาเพื่อพฒันาคนใหม้คีุณภาพ  
จงึเป็นเรื่องทีจ่ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการปฏริปูสงัคมไทย  เพื่อสรา้งความแขง็แกร่งทีย่นืหยดัอยูใ่นสงัคม
โลกยคุขอ้มลูสารสนเทศไดอ้ยา่งสง่างาม  จ าเป็นตอ้งอาศยัพืน้ฐานของการปฏริปูการศกึษา  ดงันัน้
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ   (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.  2545  
หมวด  6  วา่ดว้ยเรื่องมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ  ก าหนดไวว้า่  ระบบ  หลกัเกณฑ ์ และ
วธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษาใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงซึง่กระทรวงศกึษาธกิารไดม้ี
การประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่องระบบ  หลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในสถานศกึษา  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและปฐมวยั  โด ยก าหนดใหร้ะบบการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารการศกึษา ซึง่เป็น
กระบวนการพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  ซึง่ประกอบดว้ย   การจดัระบบบรหิารและ
สารสนเทศ  การพฒันามาตรฐานการศกึษา   การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  การ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา   การ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา การรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี   การผดุงระบบการประกนั
คุณภาพ ดงันัน้มาตรา 48  จงึไดก้ าหนดใหห้น่วยงานตน้สงักดั  และสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการ
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ประกนัคุณภาพภายในขึน้  และใหถ้อืวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บรหิารการศกึษาทีต่อ้งด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง  โดยมกีารจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ตน้สงักดั  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  และเปิดเผยต่อสารธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ  และ
มาตรฐานการศกึษาเพื่อรองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก  

ในส่วนของ ส านกังานเขตบางขนุเทยีน  มจี านวนคร ู 739 คน  นกัเรยีน 16,094  คน  จดั
การศกึษาตามพระราชกฤษฎกีา ระเบยีบขา้ราชการครกูรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 รบัผดิชอบดแูล
การจดัการศกึษา  ระดบัก่อนประถมศกึษาในรปูของอนุบาลศกึษา  ระดบัประถมศกึษา  และระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้  โดยฝา่ยการศกึษา  มหีน้าทีร่บัผดิ ชอบเกีย่วกบังานธุรการ  การเงนิ  บญัช ี
และพสัดุ  จดัท าฎกีาเบกิจ่ายเงนิประเภทต่าง ๆ การควบคุมจดัท าทะเบยีนเบกิจ่ายวสัดุครุภณัฑ ์ 
เกบ็รกัษารวบรวมกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ   ค าสัง่หรอืหนงัสอืส ัง่การทีเ่กีย่วขอ้ง  
การปฏบิตัติามพระราชบญัญตัปิระถมศกึษา  การก าหนด  ชื่อโรงเรยีน  งานกจิกรรมนกัเรยีนใน
สถานศกึษา  ตรวจเยีย่มโรงเรยีน  ร่วมพธิกีารและกจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีน  ด าเนินการเกีย่วกบั
งานการเจา้หน้าทีข่องขา้ราชการและลกูจา้งในโรงเรยีนและในฝา่ยการศกึษา การนิเทศการศกึษา  
ด าเนินงานศนูยว์ชิาการเขต และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น  ทีเ่กีย่วขอ้ง   มโีรงเรยีนในสงักดั   จ านวน   16  
โรงเรยีน  ไดแ้ก่   โรงเรยีนหมู่บา้นเกาะโพธิ ์   โรงเรยีนวดัหวักระบอื   โรงเรยีนคลองหว้ยทราย  
(ปลืม้ – เชื่อมนุกลู) โรงเรยีนวดัสะแกงาม  โรงเรยีนวดัก าแพง  โรงเรยีนศาลเจา้  (หา้วนุกลูวทิยา )  
โรงเรยีนแกว้ข าทบัอุปภมัภ ์ โรงเรยีนคลองพทิยาลงกรณ์  โรงเรยีนวดับางกระดี ่โรงเรยีนวดัแสมด า   
โรงเรยีนวดัท่าขา้ม  โรงเรยีนวดับวัผนั   โรงเรยีนวดักก   โรงเรยีนวดัประชาบ ารุง   โรงเรยีนวดัเลา
(คณะศษิยเ์ทพสทิธอุิทศิ ) และโรงเรยีนบางขนุเทยีนศกึษา   เนื่องจากเขตบางขนุเทยีนมเีขตพืน้ที่                                                                          
กวา้งใหญ่ มลีกัษณะภมูปิระเทศและลกัษณะ  ทางกายภาพแตกต่างกนัมาก  บรเิวณทีอ่ยูต่ดิ
ชายทะเลและรมิคลองยงัคงมสีภาพเป็นชนบทอยา่งเด่นชดั  ส่วนบรเิวณทีอ่ยูแ่ถบถนนสายหลกั เช่น 
ถนนพระรามที ่ 2  ถนนบางขนุเทยีน  และถนนวงแหวนรอบนอกมสีภาพเป็นสงัคมเมอืง นอกจากนี้
ยงัมโีรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก  รวมทัง้เคหะชุมชนและหมู่บา้นจดัสรรหลายแห่ง  ท าใหส้ภาพ
ความเป็นอยู ่ฐานะและความหนาแน่นของประชากรมคีวามแตกต่างกนั  ส่งผลใหโ้รงเรยีนในสงักดัที่
กระจายอยูใ่นท าเลต่าง ๆ มคีวามแตกต่างกนัและมคีวามหลากหลาย ทัง้ในดา้นของขนาด  จ านวน
นกัเรยีน  การจดัการศกึษา  จุดเด่น  จุดดอ้ย  เอกลกัษณ์และคุณภาพ  ฯลฯ  ซึง่เขตบางขนุเทยีนมี
จุดเน้นในการพฒันาคุณภาพการการศกึษา   โดยเฉพาะการ พฒันาดา้นการประกนัคุณภา พ
การศกึษา ไดก้ าหนดมาตรฐานการศกึษาจ านวน 14  มาตรฐาน  52  ตวับ่งชี ้ โดยใหส้อดคลอ้ง กบั
มาตรฐานการศกึษาของชาตเิพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีนและคุณภาพการศกึษาตามเจตนารมณ์
ของมาตรฐานการศกึษาชาต ิ

การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาตอ้งมุ่งเน้นการมสี่วนร่วมและการ 
ร่วมคดิ   ร่วมท าของผูบ้รหิาร  คร ู และบุคลากร  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ครซูึง่เป็นกลไกขบัเคลื่อนที่
ส าคญั  ทัง้นี้เพื่อสรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของ  ความรบัผดิชอบและความผกูพนัทีจ่ะมุ่งมัน่ร่วมมอืร่วม
ใจการพฒันาคุณภาพสถานศกึษาใหบ้รรลุผลส าเรจ็   ซึง่ไดส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของ
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พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) พ.ศ.2545 มาตรา 8 
(2)ใหส้งัคมมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา มาตรา 9 (6) การมสี่วนร่วมของบุคคล  ครอบครวั  ชุมชน  
องคก์รชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชพี  สถาบนัศาสนา  สถาน
ประกอบการและสถาบนัสงัคมอื่น มาตรา 24 (6) การจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลาทุกสถานที ่
มกีารประสานความร่วมมอืกบับดิามารดา  ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝา่ย เพื่อร่วมกนัพฒันา
ผูเ้รยีนตามศกัยภาพ มาตรา 57 ใหห้น่วยงานทางการศกึษาระดมทรพัยากรบุคคลในชุมชนใหม้สี่วน
ร่วมในการจดัการศกึษา โดยน าประสบการณ์  ความรอบรู ้  ความช านาญ  และภมูปิญัญาทอ้งถิน่
ของบุคคลดงักล่าวมาใช ้ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ทางการศกึษา  และยกยอ่งเชดิชผููท้ ีส่่งเสรมิและ
สนบัสนุนการจดัการศกึษา และมาตรา 58(2) ใหบุ้คคล  ครอบครวั  ชุมชน  องคก์รชุมชน  องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  เอกชน  องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชพี  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  
และสถาบนัสงัคมอื่น  ระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา  โดยเป็นผูจ้ดัและมสี่วนร่วมในการจดั
การศกึษา  บรจิาคทรพัยส์นิและทรพัยากรอื่นใหแ้ก่สถานศกึษา  และมสี่วนร่วมรบัภาระค่าใชจ้่าย
ทางการศกึษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น  (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ 
ส านกันายกรฐัมนตร ี2549: 11-46) และจากมาตราดงักล่าวขา้งตน้ไดส้อดคลอ้งดงัที ่ เสรมิศกัดิ ์  
วศิาลาภรณ์. (ช่อเพชร   เบา้เงนิ.  2548: 4; อา้งองิจาก  สมศกัดิ ์ วศิาลาภรณ์.  2526 : 183)  กล่าว
วา่  การใหบุ้คคลมสี่วนร่วมในองคก์ารนัน้บุคคลจะตอ้งมสี่วนเกีย่วขอ้ง ( Involvement)  ในการ
ด าเนินการหรอืปฏบิตัภิารกจิต่างๆ ซึง่ท าใหบุ้คคลมคีวามผกูพนั (Commitment) ต่อกจิกรรมและ
องคก์าร  ในทีสุ่ดการมสี่วนร่วมท าใหเ้กดิความเกีย่วขอ้งและความเกีย่วขอ้งนี้ท าใหเ้กดิความผกูพนั
ปญัหาและอุปสรรคส าคญัในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาประการหนึ่ง  มขีอ้มลู
การวจิยัทีบ่่งบอกวา่การมสี่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  
ประสบปญัหาหลายประการ  ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลงานการวจิยัของ สุวมิล   วอ่งวานิช.   (ช่อเพชร   
เบา้เงนิ.  2548: 4; อา้งองิจาก  สุวมิล  วอ่งวานิช.  2542  :18) ทีไ่ดส้ ารวจการด าเนินงานดา้น การ
ประเมนิผลภายในสถานศกึษา 63 แห่ง  กลุ่มตวัอยา่ง 2,398 คน  พบวา่  ทีผ่่านมาสถานศกึษาส่วน
ใหญ่จะท าการประเมนิอยา่งไม่เป็นระบบ บุคลากรภายในไม่ไดม้สี่วนร่วมในการประเมนิและไม่ไดน้ า
ผลไปใชใ้นการวางแผนบรหิาร  หรอืพฒันาการปรบัปรุงจดัการศกึษาตามหลกัทีค่วรจะเป็น 
 จากสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานตัง้แต่  ปี  พ.ศ. 2542  สรุปไดว้า่  แมส้ านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาจะสนบัสนุน  ส่งเสรมิ  ในเรื่องนี้อยา่งต่อเนื่องกต็าม   แต่ปรากฏวา่สถานศกึษายงัไม่
ด าเนินการเป็นรปูธรรมเท่าใดนกั  และปจัจยัส าคญัประการหนึ่งทีอ่าจเป็นสาเหตุของปญัหาในเรื่องนี้
กค็อื  การมสี่วนร่วมและการร่วมคดิร่วมท าใหบุ้คลากรมคีวามพงึพอใจ  มขีวญั  และมกี าลงัใจดขีึน้   
กรมการปกครองส่วนทอ้งถิน่รายงานถงึปญัหาในการประกนัคุณภาพวา่เป็นเรื่องแยกส่วนมาปฏบิตัิ
นอกเหนือจากการบรหิารงานปกตภิายในสถานศกึษา  ผูบ้รหิารจงึมอบหมายใหบุ้คลากรใ น
สถานศกึษาจ านวนหนึ่งท าหน้าที่ เกีย่วกบัการ ประกนัคุณภาพ  สาเหตุประการทีส่อง  คอืเป็นการ
เพิม่ภาระใหบุ้คลากรตอ้งมาท าเรื่อง การประกนัคุณภาพ   จ ารญู  เรอืงขจร.  (ช่อเพชร   เบา้เงนิ.   
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2548: 5; อา้งองิจาก จ ารญู  เรอืงขจร. 2545: 21)  ไดก้ล่าววา่กระบวนการพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษาจะส าเรจ็ได ้ คณะครอูาจารยแ์ละบุคลากรทุกฝา่ยภายในสถานศกึษาตอ้ง
เขา้มามสี่วนร่วมเพื่อใหทุ้กคนในองคก์รร่วมกนัพฒันาใหต้รงตามความตอ้งการของสงัคมและความ
ตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลง 

จากความส าคญัของการมสี่วนร่วมของคร ู ซึง่มบีทบาทส าคญัในการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพศกึษาของสถานศกึษาให้ มกีารจดัการศกึษาทีม่ี คุณภาพตามมาตรฐาน   ผูว้จิยัจงึมี
ความสนใจศกึษาการมสี่วนร่วมของคร ู ในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  
โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  สงักดักรุงเทพมหานครใหบ้รรลุตามเจตนารมณ์ของ
การปฏริปูการศกึษาต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้วตัถุประสงคข์องการวจิยัไวด้งันี ้
1. เพื่อศกึษาการมสี่วนร่วมของคร ูในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน 

โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมของคร ู ในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ 

การศกึษาโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  ตามความคดิเหน็ของคร ู จ าแนก
ตามวฒุกิารศกึษา  ประสบการณ์การท างาน  และขนาดสถานศกึษาทีค่รทู าการสอน 

3. เพื่อศกึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะการมสี่วนร่วมของคร ู ในการพฒันาการด าเนินงาน 
การประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
               ผลจากการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้  ท าใหไ้ดส้ารสนเทศเกีย่วกบัการมสี่วนร่วมของคร ู ในการ 
พฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบาง
ขนุเทยีน  ซึง่เป็นขอ้มลูส าคญัส าหรบัผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้งในการวางแผนการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาอยา่งต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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ขอบเขตของการวิจยั 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การศกึษาวจิยันี้  ก าหนดขอบเขตดา้นเนื้อหา  โดยมุ่งศกึษาการมสี่วนร่วมของคร ู ใน 
การพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขต
บางขนุเทยีน  ใน  8  ดา้น  ดงันี ้

        1.  การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ   
        2.  การพฒันามาตรฐานการศกึษา  
        3.  การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  
        4.  การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา   
        5.  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา   
        6.  การประเมนิคุณภาพการศกึษา   
        7.  การรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี    
        8.  การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 
2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

2.1 ประชากร   ไดแ้ก่  ครใูนโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน 
ในปีการศกึษา  2551 จ านวน  16  โรงเรยีน  มจี านวนประชากรทัง้หมด  739  คน 
  2.2 กลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่  ครใูนโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  
ปีการศกึษา  2551  จ านวน  262  คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการใช้ตารางของเครซี่
และมอรแ์กน  (บุญชม  ศรสีะอาด.  2545 :43)  กลุ่มตวัอยา่งไดม้าโดยวธิสีุ่มแบบแบ่งชัน้และใช้
ขนาดสถานศกึษาเป็นชัน้  แลว้สุ่มอยา่งง่ายดว้ยวธิจีบัฉลาก 

3.  ขอบเขตด้านตวัแปร  ประกอบด้วย 
     3.1 ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่  

1)  วฒุกิารศกึษา 
          1.1 ปรญิญาตร ี

       1.2 สงูกวา่ปรญิญาตร ี
 2)  ประสบการณ์การท างาน 
       2.1  น้อยกวา่  10  ปี 
        2.2  10 – 15  ปี 
        2.3  15  ปีขึน้ไป 
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3)  ขนาดสถานศกึษา 
         3.1  ขนาดเลก็ 
         3.2  ขนาดกลาง  
         3.3  ขนาดใหญ่  
 

       3.2 ตวัแปรตาม  คอื  ศกึษาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ 
ประกนัคุณภาพการศกึษา  8  ดา้น  ไดแ้ก่ 

             1. การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ   
   2. การพฒันามาตรฐานการศกึษา  
   3. การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  

      4. การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา   
   5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา   

      6. การประเมนิคุณภาพการศกึษา   
   7. การรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี    
   8. การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 
นิยามศพัท์เฉพาะ 
 1.  การมีส่วนร่วม   หมายถงึ  การมสี่วนร่วมของครใูนการปฏบิตังิานและ ด าเนินกจิกรรม  
ร่วมกนัในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน   
 2.  การพฒันาการด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศึกษา  หมายถงึ  การด าเนินงาน
การประกนัคุณภายในของโรงเรยีน  8  ดา้น  ดงันี้  
         2.1 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ    หมายถงึ   การด าเนินงานเกีย่วกบัการ
จดัระบบโครงสรา้งการบรหิารงานอยา่งชดัเจน  แต่งตัง้กรรมการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาโดยใหค้รมูสี่วนร่วม  จดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูทุกดา้นของ
สถานศกึษา  อยา่งเป็นระบบและเป็นปจัจุบนั  ตลอดจนจดัระบบสารสนเทศทีม่ขีอ้มลูทีเ่พยีงพอใน
การด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศกึษาเพื่อมาก าหนดเป็นวสิยัทศัน์  ภารกจิและจดัท าเป็น
แผนพฒันาคุณภาพของสถานศกึษา  และมกีารปรบัปรุงและพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศอยา่ง
ต่อเนื่อง 
        2.2 การพฒันามาตรฐานการศึกษา   หมายถงึ  การด าเนินงานเกีย่วกบัการก าหนด
มาตรฐาน การศกึษาของสถานศกึษาทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของชาตแิละ  
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร และมกีารประชุมคร ู ผูป้กครอง  คณะกรรมการ
สถานศกึษา  กรรมการเครอืขา่ยผูป้กครองในการมสี่วนร่วมก าหนดมาตรฐานการศกึษาของ
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สถานศกึษา  โดยก าหนดมาตรฐานการศกึษาใหค้รอบคลุมสาระการเรยีนรูแ้ละศกัยภาพของผูเ้รยีน
ทุกระดบัชัน้  บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งมกีารพฒันางานใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานทีร่่วมกนัก าหนด  
ตลอดจนมกีารพฒันา  ปรบัและใชม้าตรฐานการศกึษาใหเ้หมาะสมกบัสภาพของทอ้งถิน่และ
เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 
         2.3 การจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา   หมายถงึ   การด าเนินงานเกีย่วกบั
การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  แผนปฏบิตักิารประจ าปี  โดยการวเิคราะหส์ภาพปญัหา  
ก าหนดจุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  ทัง้สภาพภายในและภายนอกสถานศกึษา  ก าหนด
วสิยัทศัน์ของสถานศกึษาใหเ้หน็ภาพความส าเรจ็ของสถานศกึษา  มกีารก าหนดแผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษาระยะ 3-5 ปี และก าหนดแผนปฏบิตักิารประจ าปี  โดยก าหนดโครงการ  กจิกรรมไวอ้ยา่ง
ชดัเจน  มกีารจดัท ามาตรฐานการปฏบิตังิานทัง้ระดบัโรงเรยีน  ระดบักลุ่มสาระ  ระดบัช่วงชัน้  
ระดบับุคคล  ทัง้นี้ครทูุกคนมสี่วนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์  เป้าหมาย และพนัธกจิของ
สถานศกึษา 
         2.4 การด าเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา  หมายถงึ   การด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาสถานศกึษา   แผนปฏบิตักิารประจ าปี  ปฏทินิปฏบิตังิาน  โดยด าเนินโครงการ
กจิกรรมใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ผูบ้รหิารตอ้งสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากร
เกีย่วกบัวสิยัทศัน์  เป้าหมายและพนัธกจิของสถานศกึษา  ทีทุ่กคนมสี่วนร่วมในการก าหนด  ร่วม
ตดัสนิใจ  และสถานศกึษาจดัสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานต่างๆ ใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์ โดยเน้นกระบวนการท างาน  มรีะบบการควบคุมคุณภาพทีช่ดัเจนต่อเนื่อง  มกีาร
นิเทศ  ก ากบั  ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่ง
ต่อเนื่อง 
         2.5 การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา    หมายถงึ   การด าเนินงาน
เกีย่วกบัการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษาตามแผนพฒันาสถานศกึษา  ทัง้ดา้นการ
บรหิาร  ดา้นการเรยีนการสอน  การจดัการเรยีนรู ้ โดยมกีารวางแผนการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศกึษา  มผีูร้บัผดิชอบโดยใหบุ้คลากรทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนร่วม  การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศกึษาใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายและเหมาะสม  ครอบคลุมเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้น
แผนพฒันาการศกึษาของสถานศกึษา  ทัง้นี้การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษาตอ้งมี
ร่องรอยและหลกัฐานทีป่รากฏตามการด าเนินงานทุกดา้น  บุคลากรทุกคนมสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองและน าผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา
ไปปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการศกึษาทุกระยะอยา่งต่อเนื่อง 
         2.6 การประเมินคณุภาพการศึกษา  หมายถงึ  การด าเนินงานเกีย่วกบัการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาตอ้งครอบคลุมทัง้  ดา้นผูเ้รยีน  ดา้นคร ู ดา้นผูบ้รหิาร  โดยด าเนินการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของ
กรุงเทพมหานครและกรอบ SMART  SCHOOL มกีารประเมนิดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายและเหมาะสม  
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เกบ็รวบรวมขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ  บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนร่วมในการประเมนิคุณภาพการศกึษา  
เป็นการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษาเป็นการวางแผนและเตรยีมความพรอ้มในการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาภายนอกต่อไป 
         2.7 การรายงานคณุภาพการศึกษาประจ าปี   หมายถงึ   การด าเนินงานเกีย่วกบั
การรายงานผลการด าเนินการพฒันาคุณภาพการศกึษา  โดยมกีารวางแผนการจดัท ารายงาน
คุณภาพการศกึษา  แต่งตัง้คณะท างานจดัท ารายงานผลคุณภาพการศกึษาประจ าปี  ซึง่
ประกอบดว้ยบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ยทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา  การจดัท ารายงาน
คุณภาพการศกึษาประจ าปีตอ้งครอบคลุมมาตรฐานการศกึษาและจุดเน้นในแผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษาของสถานศกึษา  และมขีอ้มลูผลการประเมนิและสาระส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งครบถ้วน  มกีาร
รายงานคุณภาพการศกึษาต่อหน่วยงานตน้สงักดัและสาธารณชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  อกีทัง้
ผลรายงานยงัเป็นขอ้มลูเกีย่วกบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหก้บัครผููส้อน
น ามาปรบัปรุงและพฒันาการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานของหลกัสตูรมากขึน้ 
         2.8 การผดงุระบบการประกนัคณุภาพ การ ศึกษา   หมายถงึ  การด าเนินงาน
เกีย่วกบัการตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานตามโครงการกจิกรรมตามแผนพฒันาการศกึษา
อยูเ่สมอ  โดยโครงการหรอืกจิกรรมไหนทีด่ ี ทีเ่กดิประโยชน์ต่อผูเ้รยีนสงูสุดใหด้ าเนินการต่อไป  
ส่วนโครงการหรอืกจิกรรมไหนทีม่ปีญัหาอุปสรรคตอ้งมกีารปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้กดิประสทิธภิาพมาก
ขึน้  อกีทัง้สถานศกึษาตอ้งก าหนดนโยบายการท างานอยา่งเป็นระบบ  รวมทัง้ตอ้งท างานอยา่งมี
เป้าหมายเป็นหมู่คณะ  ตลอดจนมกีารปรบัปรุง  พฒันาและรกัษาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งต่อเนื่องโดยทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนร่วม 
 3. ครู  หมายถงึ    ผูป้ฏบิตักิารสอน ทีท่ าหน้าทีห่ลกัในการสอน ทุกกลุ่มสาระวชิา  ภายใน
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน 
 4.  วฒิุการศึกษา   หมายถงึ  ระดบัการศกึษาของครทูีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน แบ่งเป็น 2 ระดบั คอื  ระดบัปรญิญาตร ีและสงูกวา่ปรญิญาตร ี  
 5.  ประสบการณ์การท างาน  หมายถงึ  ระยะเวลาในการปฏบิตังิานของครใูนโรงเรยีน
สงักดักรุงเทพมหานคร  แบ่งเป็น 3 ระดบั คอื  น้อยกวา่  10  ปี , 10 - 15  ปี และ 15  ปีขึน้ไป 
  6.  ขนาดสถานศึกษา  หมายถงึ  สถานศกึษาทีม่คีรผููส้อนไดท้ าการสอนโดยมจี านวน
นกัเรยีนตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวด้งันี้   
         4.1 สถานศึกษาขนาดเลก็     หมายถงึ  สถานศกึษาทีม่จี านวนนกัเรยีนในการ
เรยีนการสอนต ่ากวา่  400  คน 
          4.2 สถานศึกษาขนาดกลาง   หมายถงึ   สถานศกึษาทีม่จี านวนนกัเรยีนในการ
เรยีนการสอน  400 - 799  คน 
         4.3 สถานศึกษาขนาดใหญ่   หมายถงึ   สถานศกึษาทีม่จี านวนนกัเรยีนในการ
เรยีนการสอนตัง้แต่  800  คนขึน้ไป  
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัศกึษาการมสี่วนร่วมของคร ู ในการพฒันาการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน   โดยอาศยักรอบ
แนวคดิดงัต่อไปนี้ 

ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  เรื่องระบบ  หลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในสถานศกึษา  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและปฐมวยั  ระบบการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในสถานศกึษา  ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาเพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่ผูเ้กีย่วขอ้งวา่ผูเ้รยีนทุกคนจะไดร้บั
การศกึษาทีม่คีุณภาพจากสถานศกึษา  เพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถและคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคต์ามมาตรฐานการศกึษาทีก่ าหนดในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งเตม็ศกัยภาพ  และ
ใหถ้อืวา่ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  เป็นส่วนหนึ่งของการบรหิาร
การศกึษา  ซึง่เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  ประกอบดว้ย 1) การ
จดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  2) การพฒันามาตรฐานการศกึษา 3) การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษา  4) การด าเนินงานตามแผนพฒันา คุณภาพการศกึษา   5)  การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศกึษา  6)การประเมนิคุณภาพการศกึษา  7) การรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี  
และ 8) การผดุงระบบการประกนัคุณภาพ การศกึษา (ส านกังานยทุธศาสตร ์ ส านกัการศกึษา  
กรุงเทพมหานคร. 2550: 101-102) 

ส าหรบัตวัแปรอสิระผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารงานวจิยัของ  ช่อเพชร  เบา้เงนิ (2548: 80) ทีไ่ด้
ศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัการมสี่วนร่วมของคร ูในกระบวนการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
จ าแนกตามวฒุกิารศกึษา  พบวา่  ครทูีม่วีฒุกิารศกึษาต่างกนั  มสี่วนร่วมในกระบวนการประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  รายงานการ
วจิยัของ  จรีนนัท ์ จนัทรส์วา่ง (2547: บทคดัยอ่) ทีไ่ดศ้กึษาทศันคตคิรปูฐมวยัต่อการประกนัคุณภาพ
ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั  .05 ในภาพรวมและแต่ละดา้น ในดา้นการปฏบิตัริายงานการวจิยัของ  ไพสนัติ ์ 
ศรแีปง (2550: ค) ทีไ่ดศ้กึษาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  ตามความคดิเหน็ของ
บุคลากรมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  พบวา่  บุคลากรซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร และอาจารย์
ทีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกนั  มคีวามคดิเหน็ต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา
ของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  โดยรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รหิารและอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์การท างานน้อยกวา่ 10 ปี  มคีวาม
คดิเหน็ต่างกนั  ผูบ้รหิารและอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ท างานระหวา่ง 10-20 ปี และมากกวา่ 20 ปี
ขึน้ไป  รายงานการวจิยัของ ชชูาต ิบุญสม (2546: 8) ทีไ่ดศ้กึษาสภาพและปญัหาการมสี่วนร่วมใน
การจดัการศกึษาตามหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีนประถมศกึษา 
สงักดัส านกังานการประถมศกึษาอ าเภอวเิศษชยัชาญ  และรายงานการวจิยัของ 
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สมโชค  เลาหะจนิดา (2547 :บทคดัยอ่) ทีไ่ดศ้กึษาความตอ้งการและปญัหาการมสี่วนร่วมในการ
ปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเอกชน จงัหวดั
สมุทรปราการ  ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ การมสี่วนร่วมในการปฏบิตั ิการมี
ส่วนร่วมรบัในผลประโยชน์ และการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล ตามแนวคดิของ โคเฮน อฟัฮ๊อฟ 
(Cohen,and Uphoff. 1980) 

จากแนวคดิและรายงานการวจิยัทีก่ล่าวมาขา้งตน้  ผูว้จิยัจงึน ามาพฒันาเป็นกรอบแนวคดิ
ในการวจิยัครัง้นี้คอื  ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ วฒุกิารศกึษา  ประสบการณ์ท างาน  และขนาด
สถานศกึษาทีป่ฏบิตังิาน  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  การพฒันา
มาตรฐานการศกึษา  การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา   การด าเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา  การประเมนิคุณภาพการศกึษา 
การรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี   และการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  ซึง่เขยีน
เป็นภาพประกอบไดด้งัต่อไปนี้ 
 
                        ตวัแปรอสิระ                                                ตวัแปรตาม  

 
    

ภาพประกอบ  1 กรอบแนวคดิของการวจิยั 
 
 

2.   วฒุกิารศกึษา  จ าแนกเป็น 
       ปรญิญาตร ี
       สงูกวา่ปรญิญาตร ี
3.  ประสบการณ์การท างาน 
       น้อยกวา่  10  ปี 
       10 - 15  ปี 
       15  ปีขึน้ไป 
4.  ขนาดสถานศกึษา 
        ขนาดเลก็ 
        ขนาดกลาง 
        ขนาดใหญ่ 
 

       การมสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพ  8  ดา้น   
      1. การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 
      2. การพฒันามาตรฐานการศกึษา   
      3. การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  
      4. การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา   
      5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา   
      6. การประเมนิคุณภาพการศกึษา  
      7. การรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี    
      8. การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
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สมมติฐานของการวิจยั 
  1. การมสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร  ตามความคดิเหน็ของครทูีม่วีฒุกิารศกึษาต่างกนัมสี่วนร่วมแตกต่างกนั 

2. การมสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร ตามความคดิเหน็ของครทูีป่ระสบการณ์การท างานต่างกนั  มสี่วนร่วม
แตกต่างกนั 
          3. การมสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนใน
สงักดักรุงเทพมหานครตามความคดิเหน็ของครทูีป่ฏบิตังิานภายในสถานศกึษาทีม่ขีนาด
สถานศกึษาต่างกนัมสี่วนร่วมแตกต่างกนั 
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บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัมุ่งศกึษาการมสี่วนร่วมของคร ู ในการพฒันาการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  โดยไดศ้กึษา
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 
     1.  แนวคดิและหลกัการการมสี่วนร่วม 
 1.1  แนวคดิการมสี่วนร่วม 
 1.2  ความหมายของการมสี่วนร่วม 
 1.3  ลกัษณะการมสี่วนร่วม 
 1.4  รปูแบบการมสี่วนร่วม 

2.  แนวคดิและหลกัการในการประกนัคุณภาพ 
2.1  แนวคดิเกีย่วกบัระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
2.2  ความหมายของการประกนัคุณภาพ 
2.3  หลกัการส าคญัของการประกนัคุณภาพภายใน 
2.4  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

     3.  นโยบายและแนวทางการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
 3.1   การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  
          3.2   การพฒันามาตรฐานการศกึษา    
          3.3   การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา   
          3.4   การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา    
          3.5   การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา   
          3.6   การประเมนิคุณภาพการศกึษา   
          3.7   การรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี    
          3.8   การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
     4.  การประกนัคุณภาพการศกึษาโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
     5.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรอสิระ 

5.1  วฒุกิารศกึษา 
5.2  ประสบการณ์การท างาน 
5.3  ขนาดสถานศกึษา 

     6.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   6.1  งานวจิยัในประเทศ 
          6.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
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1.  แนวคิดและหลกัการการมีส่วนร่วม  
 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  และพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิ พ.ศ. 2542  และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่)  พ.ศ.2545  มเีจตนารมณ์ในการบรหิารและการ
จดัการศกึษาเน้นการใหส้งัคมมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา  การกระจายอ านาจการจดัการศกึษาไป
ยงัหน่วยปฏบิตั ิ คอื  สถานศกึษา  เขตพืน้ทีก่ารศกึษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ทัง้ดา้น
วชิาการ  งบประมาณ  การบรหิารงานบุคคลและการบรหิารจากส่วนกลางไปยงัสถานศกึษาโดยตรง  
การบรหิารจดัการศกึษาจงึเป็นการกระจายอ านาจการจดัการศกึษาใหผู้ม้สี่วนเกีย่วขอ้งหรอื
หน่วยงานระดบัปฏบิตัมิอี านาจตดัสนิใจ  สนบัสนุนใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจใน
รปูแบบคณะกรรมการขององคก์รทางการศกึษา  โดยมเีป้าหมายเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาทีท่ า
ใหท้รพัยากรบุคคล  มคีวามสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย  จติใจ  สตปิญัญา  มคีวามรูแ้ละคุณธรรม  รวมทัง้
การอยูร่่วมกนักบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข  การกระจายอ านาจการจดัการศกึษา  หมายถงึ  อ านาจ
การตดัสนิใจในการด าเนินงานต่างๆ  กระจายจากส่วนกลางไปยงัหน่วยงานรองลงไปม ี 2  ลกัษณะ
คอื  แบบมอบอ านาจ  หมายถงึ  การมอบอ านาจตดัสนิใจบางส่วนใหแ้ก่หน่วยงานรองลงไปตดัสนิใจ  
และการกระจายอ านาจแบบเบด็เสรจ็  คอืหน่วยงานยอ่ยมคีวามเบด็เสรจ็ในการตดัสนิใจในการ
บรหิาร  รบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัภิารกจิของตนเอง  มอีสิระในเชงิบรหิารและการจดัการ
ส่วนกลางควบคุมเชงิกฎหมาย  เชงินโยบายในทางการศกึษาการกระจายอ านาจมลีกัษณะของการ
มอบอ านาจและความรบัผดิชอบในการบรหิารและการจดัการจากส่วนกลางไปยงัสถานศกึษา  
เพื่อใหส้ามารถตดัสนิใจในระดบัของหน่วยปฏบิตัไิดแ้ก่   เขตพืน้ทีก่ารศกึษา  องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่และสถานศกึษาน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศกึษาของชาตโิดยรวม  (รุ่งชชัดาพร  เวหะ
ชาต.ิ  2550: 194) 

1.1  แนวคิดการมีส่วนร่วม 
บญัชร  แกว้ส่อง. (กิง่แกว้  วานิชกลู  2549: 11 อา้งองิจาก บญัชร แกว้ส่อง 2531: 43-57) 

ไดอ้ธบิายพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยใชแ้นวคดิในแต่ละทฤษฎไีวด้งันี้ 
  1. ทฤษฎกีารกระท าดว้ยเหตุผล ( A Therory Reasoned  Action) ของฟิชเบนและ 
อจัเซน มฐีานคต ิกล่าววา่ มนุษยเ์ป็นผูม้เีหตุผลและใชข้อ้มลูทีต่นมอียูอ่ยา่งเป็นระบบมนุษย ์ 
พจิารณาผลทีเ่กดิจากการกระท าของตนเองก่อนตดัสนิใจลงมอืกระท าหรอืไม่กระท าพฤตกิรรมใด
พฤตกิรรมหนึ่ง พฤตกิรรมของบุคคลจงึอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของเจตนาของบุคคล  ดงันัน้เจตนา
เชงิพฤตกิรรมหรอืความตัง้ใจทีจ่ะกระท าของบุคคล  จงึเป็นตวัก าหนดทีใ่กลช้ดิกบัการกระท า  ตวั
แปรทีเ่ป็นของเจตนาเชงิพฤตกิรรม หรอืความตัง้ใจทีจ่ะท าประกอบดว้ยปจัจยัเกีย่วกบัเจตคต ิ ไดแ้ก่ 
ความคาดหวงัเกีย่วกบัผลลพัธท์ีค่าดหวงัเกีย่วกบัปทศัถาน  และปจัจยัทีเ่กดิจากแรงจงูใจใหป้ฏบิตัิ
ตาม 
  2. รปูแบบการท านายพฤตกิรรมของลสิกา้ (Liska Revision Model) ลสิกา้ไดเ้สนอ
แนวคดิใหม่โดยใชแ้นวคดิของฟิชเบนเป็นฐาน  เพื่อใหเ้กดิความลกึซึง้และประสานกบังานวจิยัใน
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ปจัจุบนัได ้แนวความคดิของลสิกา้เชื่อวา่  พฤตกิรรมของคนไม่ไดเ้กดิจากความตัง้ใจเสมอไป  แต่
ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขของสภาพแวดลอ้มทีเ่รยีกวา่  โอกาส  ซึง่แนวคดิของลสิกา้สามารถอธบิาย
พฤตกิรรมของบุคคลไดเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 
  3. ทฤษฎกีารเปรยีบเทยีบทางสงัคมตามความตอ้งการของเฟสตงิเจอร์ (Social 
Comparison Theory) เชื่อวา่  พฤตกิรรมของบุคคลเกดิจากความตอ้งการทีจ่ะเปรยีบเทยีบความสามารถ  
และความคดิเหน็ของตนเองกบับุคคล  โดยใชเ้กณฑท์างกายภาพและเกณฑท์างสงัคม  ผลของการ
เปรยีบเทยีบจะท าใหต้นเองเปลีย่นพฤตกิรรมใหใ้กลเ้คยีงกบับุคคลอื่นในกลุ่ม ซึง่แนวคดิของ เฟสตงิ
เจอร ์ จะช่วยท านายพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมของบุคคลในกระบวนการพฒันาได้ 
  4. ทฤษฎปีรวิรรษนิยมของ  โฮแมนส ์( Exchange Theory) เป็นทฤษฎทีางสงัคมใน
ระดบัจุลภาคเหมาะสมทีจ่ะน ามาวเิคราะหแ์ละอธบิายพฤตกิรรมและปรากฏการณ์ทางสงัคมในระดบั
บุคคล  โดยใชฐ้านคดิจาก 
          4.1  เศรษฐศาสตรเ์ชงิอรรถประโยชน์นิยม ( Utilitarian Economics) ที่
อธบิายถงึการตดัสนิใจของมนุษยใ์นการเขา้ไปร่วมในกจิกรรมใดๆนัน้  จะตอ้งค านึงถงึประโยชน์ที่
ไดร้บัทัง้ทางตรงและโดยออ้ม  ซึง่รวมไปถงึประโยชน์ทีเ่กดิกบัจติ 
          4.2  มนุษยว์ทิยาเชงิหน้าที ่( Functional Antnropology) ไดใ้หค้วามส าคญั
ทางดา้นจติวทิยา  ซึง่จะเป็นพลงัในการรเิริม่และขอ้ผกูพนัทีท่ าใหเ้กดิการมสี่วนร่วมมากกวา่ความ
ตอ้งการดา้นเศรษฐศาสตร ์
          4.3  จติวทิยาเชงิพฤตกิรรม ( Behavioral Psychology) ซึง่ไดอ้ธบิายการ
เขา้มามสี่วนร่วมของประชาชนจะมจี านวนบ่อยครัง้มาก  ขึน้อยูก่บัผลทีเ่กดิจากการมสี่วนร่วมจาก
ครัง้แรกๆ ถ้าผลทีเ่กดิขึน้ครัง้แรกๆเป็นไปตามคาดหวงั  การมสี่วนร่วมจะมจี านวนบ่อยครัง้มากขึน้ 
 โอคเลยแ์ละมารส์เดน. (ทศันา  แสวงศกัดิ ์ 2549 : 83;  อา้งองิจาก โอคเลยแ์ละมารส์เดน. 
2542: 14) ไดใ้หแ้นวคดิในการมสี่วนร่วม  เกีย่วขอ้งกบัเรื่องต่อไปนี้ 
  1.  การร่วมมอื  ซึง่ไดอ้ธบิายวา่  การร่วมมอืเกีย่วขอ้งกบัเรื่อง  3 เรื่อง  คอื 
ประการที ่1  การกระจายอ านาจ  เพื่อใหชุ้มชนไดต้ดัสนิใจในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัทอ้งถิน่ของเขา   
ประการที ่2  ใหม้กีารประสานงานในระดบัทอ้งถิน่  เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการมสี่วนร่วมในทอ้งถิน่  
และประการที ่3  ใหม้กีารจดัรปูแบบทีจ่ะก าหนดแผนในระดบัทอ้งถิน่เพื่อใหชุ้มชนไดม้สี่วนร่วม
อยา่งจรงิจงั 
  2.  องคก์ร  แนวทางทีส่ าคญั  ควรปรบัปรุงรปูแบบองคก์ารใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
ทางสงัคมของชุมชนนัน้ๆ  และการไม่ก าหนดรปูแบบขององคก์รจะท าใหเ้กดิกระบวนการมสี่วนร่วม 
  3.  การไดม้าซึง่อ านาจ  เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหชุ้มชนมสี่วนร่วมในการ
พฒันา  คอื  การไดม้าซึง่อ านาจในการพฒันา  โดยการไดค้วบคุมทรพัยากรทีจ่ าเป็นทีจ่ะปกป้องวถิี
ชวีติของเขา  การมสี่วนร่วมทีเ่กีย่วพนักบัการกระจายอ านาจในสงัคม  เป็นอ านาจทีจ่ะท าใหก้ลุ่มชน
ไดร้ะบุวา่ความตอ้งการมอีะไรบา้ง  และเป็นความตอ้งการของใคร  จะไดร้บัการกระจายทรพัยากร
ใดไปตอบสนองบา้ง  อ านาจจงึเป็นองคป์ระกอบหลกัของการมสี่วนร่วมของชุมชนในชนบท 
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 การมสี่วนร่วมเป็นเสมอืนเครื่องมอืในการพฒันาอยา่งหนึ่ง  ทีก่ าหนดมาจากทางราชการ
หรอืองคก์รเอกชน  การมสี่วนร่วมจดัวา่เป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาและเป็นการใชศ้กัยภาพของ
ชุมชนในทอ้งถิน่อยา่งเตม็ที ่ โดยเริม่พฒันาสิง่ทีม่อียูแ่ลว้ในทอ้งถิน่มากกวา่การน าเขา้มาจาก
ภายนอก 
 อุทยั บุญประเสรฐิ. (ชชูาต ิบุญสม 2546 : 38; อา้งองิจาก อุทยั บุญประเสรฐิ 2545 : 44) ได้
เสนอแนวคดิการบรหิารแบบมสี่วนร่วมในรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานวา่ เป็น
แนวคดิพืน้ฐาน เป็นการเชื่อมโยงระหวา่งการปฏริปูการศกึษากบัการกระจายอ านาจทางการศกึษา 
ซึง่เกดิจากผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัระบบการบรหิารจดัการศกึษาของรฐัไดเ้หน็ความส าคญัของภาค
ธุรกจิและอุตสาหกรรม  ซึง่ความส าเรจ็นัน่เกดิจากการยกระดบัคุณภาพในการบรหิารจงึมคีวามเชื่อ
วา่ถ้ามกีารยกระดบัคุณภาพการศกึษากน่็าจะเป็นสิง่ทีน่ าไปสู่ความส าเรจ็ไดเ้ช่นกนั  ความเชื่อ
ดงักล่าวท าใหเ้กดิความเคลื่อนไหวเกีย่วกบักระแสในการปฏริปูการศกึษา  ซึง่ลว้นเป็นการปรบัปรุง
การท าหน้าทีบ่างประการในโรงเรยีน  ก่อใหเ้กดิแนวคดิในการบรหิารโรงเรยีนขึน้หลายแนวทาง เช่น 
ความมปีระสทิธผิลของโรงเรยีน เน้นการกระจายอ านาจ เป็นตน้ เป็นการเปิดโอกาสใหโ้รงเรยีนไดม้ี
บทบาทและหน้าทีโ่รงเรยีน เช่น การบรหิารงบประมาณดว้ยตนเอง  การสรา้งหลกัสตูรของโรงเรยีน 
การพฒันาบุคลากรโดยยดึโรงเรยีนเป็นฐาน รปูแบบของการบรหิารทีใ่ชโ้รงเรยีนเป็นฐาน มุ่งให้
โรงเรยีนมอีสิระและมคีวามคล่องตวัในการบรหิารดา้นวชิาการ ดา้นการเงนิ ดา้นการบรหิารบุคคล
และการบรหิารทัว่ไป  เปิดโอกาสใหชุ้มชนมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ และมกีารบรหิารในรปูของ
คณะกรรมการโรงเรยีน โดยมคีวามเชื่อวา่การตดัสนิใจทีด่ทีีสุ่ดน่าจะเกดิจากการตดัสนิใจของคณะ
บุคคลทีอ่ยูใ่กลช้ดิ และมสี่วนเกีย่วขอ้งกบันกัเรยีนมากทีสุ่ด 
 

1.2  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 สุชาดา  จกัรพสิุทธิ ์ (รุ่งชชัดาพร   เวหะชาติ .  2550 : 195 ;  อา้งองิจากสุชาดา  จกัร

พสิุทธิ ์ 2549: 3-4) กล่าววา่ การมสี่วนร่วม  คอื  การทีอ่งคป์ระกอบต่างๆ ทัง้คร ู ผูเ้รยีน  ผูบ้รหิาร
การศกึษา  ผูน้ าชุมชน  หรอืสมาชกิชุมชน  มาร่วมกนัด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  โดยในการ
ด าเนินการนัน้มลีกัษณะของกระบวนการ ( Process)  มขี ัน้ตอนทีมุ่่งหมายจะใหเ้กดิการเรยีนรู ้
(Learning)  อยา่งต่อเนื่อง  มพีลวตั ( Dynamic)  คอื  มกีารเคลื่อนไหวเปลีย่นแปลงอยา่งต่อเนื่อง
สม ่าเสมอ  มกีารแกป้ญัหา  การร่วมกนัก าหนดแผนงานใหม่ๆ เพื่อสรา้งความยัง่ยนืในความสมัพนัธ์
ของทุกฝา่ยทีเ่ขา้ร่วม  ซึง่มคีวามหลากหลายตามความเกีย่วขอ้งของกจิกรรมทีท่ า  หวัใจส าคญัของ
การมสี่วนร่วม  คอื การระดมความคดิ  อนัเป็นการกระจายอ านาจและความสมัพนัธท์ีเ่ป็นแนวราบ
เสมอภาคกนั  แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ ึง่กนัและกนั  ซึง่มคีวามแตกต่างจากความร่วมมอื ( Cooperation)  
เพราะความร่วมมอื  หมายถงึ  การทีฝ่า่ยใดฝา่ยหนึ่งเป็น “เจา้ของหรอืเจา้ภาพ” งานหรอืกจิกรรมนัน้ๆ 
แลว้ขอใหฝ้า่ยอื่นๆเขา้ร่วมในลกัษณะเกดิขึน้เป็นครัง้ๆ  ไปไม่มุ่งความต่อเนื่องและการแลกเปลีย่น
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เรยีนรูร้ะหวา่งผูเ้ขา้ร่วม   แต่มุ่งจะใหก้จิกรรมหรอืงานนัน้เสรจ็ตามความตอ้งการของฝา่ยเจา้ของ
งาน    

เคท  ( อมรพรรณ  ประจนัตวนิชย.์ 2550: 23 ; อา้งองิจากKeith. 1971: 4)  ใหค้วามหมาย
ของการมสี่วนร่วมวา่  เป็นการเกีย่วขอ้งทางดา้นจติใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม  
ซึง่ผลของการเกีย่วขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเรา้ใจใหก้ระท าพฤตกิรรมทีต่อบสนองความเหน็ชอบของคน
ส่วนใหญ่  เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มและก่อใหเ้กดิความรูส้กึรบัผดิชอบร่วมกนั 
 กุสตาโว.   (ช่อเพชร   เบา้เงนิ. 2548: 42 ; อา้งองิจาก  Gustavo. 1992: 4) กล่าววา่  การมี
ส่วนร่วมนัน้โดยทัว่ไปเขา้ใจวา่  หมายถงึ  การเขา้ไปมหีน้าทีห่รอืมสี่วนรบัผดิชอบในบางสิง่
บางอยา่ง  ต่อมาความหมายของการมสี่วนร่วมเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการในการเขา้ไปมสี่วนร่วม
รบัผดิชอบของแต่ละบุคคล  หรอืกระบวนการในการเปลีย่นแปลงในภาพรวม 
 โอเวนส.์  (Owens.1995: 189) ไดก้ล่าววา่  การใหผู้ร้่วมงานเขา้มามสี่วนเกีย่วขอ้งทางดา้น
จติใจและดา้นอารมณ์  โดยเขา้มามสี่วนร่วมในการเป็นเจา้ของซึง่เป็นการตอบแทนสนองความ
ตอ้งการพืน้ฐานหรอืความรูส้กึความเป็นเจา้ของ  อนัเป็นการใหบุ้คคลมคีวามรบัผดิชอบต่อ
ประสทิธภิาพขององคก์รมากขึน้ 
 Whang  In-Joung  (เมตต ์ เมตตก์ารุณ์จติ.  2547 : 15 ;  อา้งองิจาก  Whang  In-Joung. 
1981: 90-92 )  ใหค้วามหมายของการมสี่วนร่วมวา่  เป็นการชีใ้หเ้หน็ถงึความสนใจของบุคคลหรอื
กลุ่ม  ทีต่อ้งการจะสนบัสนุนช่วยเหลอืดา้นแรงงานหรอืทรพัยากรต่อสถาบนั  เพราะเลง็เหน็วา่การ
เขา้ไปมสี่วนร่วมนัน้เกีย่วขอ้งกบัชวีติของพวกเขาดว้ย 
 เสรมิศกัดิ ์ วศิาลาภรณ์  (2541: 182-183) ไดใ้หค้วามหมายของการมสี่วนร่วมวา่  เป็นการ
ทีบุ่คคลหรอืคณะบุคคลเขา้มาช่วยเหลอื  สนบัสนุนท าประโยชน์ในเรื่องต่างๆ  หรอืกจิกรรมต่างๆ  
อาจเป็นการมสี่วนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจหรอืกระบวนการบรหิาร 
 เมตต ์ เมตตก์ารุณจติ. (2547 : 37)  ไดก้ล่าววา่  การมสี่วนร่วม  หมายถงึ  การเปิดโอกาส
ใหบุ้คคลอื่นซึง่อาจจะเป็นบุคคลภายในหรอืภายนอกหน่วยงานเขา้มามสี่วนร่วมในกจิกรรมของ
องคก์าร  ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม  เพื่อตดัสนิใจหรอืมสี่วนร่วมในกระบวนการบรหิาร  ซึง่
การด าเนินกจิกรรมนัน้มผีลกระทบต่อส่วนรวม 
 ทศันา  แสวงศกัดิ.์  (2549: 82)  กล่าวไวว้า่  การมสี่วนร่วม  หมายถงึ  กระบวนการทีใ่หผู้ม้ ี
ส่วนไดส้่วนเสยีมโีอกาสแสดงทศันะ  แลกเปลีย่นขอ้มลู  แสดงความคดิเหน็  แสวงหาทางเลอืกและ
การตดัสนิใจต่างๆ ตลอดจนร่วมรบัผดิชอบในผลทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้ผลประโยชน์และผลกระทบ  ทุกฝา่ย
ทีเ่กีย่วขอ้งจงึควรเขา้ร่วมในกระบวนการนี้  ตัง้แต่เริม่ตน้จนกระทัง่ถงึการตดิตามและประเมนิผล  
เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ  และรบัรู ้ เรยีนรูร้่วมกนั  ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝา่ย 
 บ ารุง  แสนณรงค.์  (2550: 56) ไดก้ล่าววา่  การมสี่วนร่วม  หมายถงึ  การทีบุ่คคลหรอืกลุ่ม
คนไดม้โีอกาสร่วมเกีย่วขอ้งกนัโดยการรบัผดิชอบ  กจิกรรม  โครงการ  ผกูพนัทางจติใจ  อารมณ์ใน
สถานการณ์เพื่อรบัผดิชอบในทุกขัน้ตอน  กล่าวคอื  ตัง้แต่การร่วมคดิ  ร่วมตดัสนิใจ  ร่วมวางแผน  
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ร่วมด าเนินการปฏบิตั ิ ร่วมประเมนิผล  และร่วมรบัผลประโยชน์ดว้ยความสมคัรใจ  เสยีสละ
เกีย่วขอ้งผกูพนัตามขอ้ตกลงร่วมกนั 
 นพพงษ์  บุญจติราดุลย.์ (2548 : 64) ไดก้ล่าววา่ การบรหิารแบบมสี่วนร่วม  หมายถงึ การ
ด าเนินกจิกรรมร่วมกนัโดยถอืใหเ้กดิ 

1. ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามสี่วนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจทีส่ าคญัขององคก์าร 
2. ความเขม้แขง็  ขยนัในการท างานเพื่อเผชญิปญัหาทีส่ าคญัขององคก์าร 
3. ใชค้วามคดิสรา้งสรรคแ์ละความเชีย่วชาญในการแกป้ญัหา 
4. การแบ่งอ านาจหน้าทีใ่หผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา 
5. ลดเวลาในการนิเทศงานลง 
6. ใหเ้ขา้ร่วมท างานดว้ยจติใจ 
7. ผูบ้รหิารเป็นผูน้ ากลุ่มในการตดัสนิใจ 

 จากความหมายดงักล่าว  สรุปไดว้า่  การมสี่วนร่วมหมายถงึ   การที่ บุคคลเขา้มามี ส่วน
เกีย่วขอ้งในการร่วมคดิ  ร่วมตดัสนิใจ  ร่วมปฏบิตั ิ ร่วมรบัผดิชอบในกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์ของ
องคก์ร และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1.3  ลกัษณะการมีส่วนร่วม 
 รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต ิ (2550 : 195-197) ไดก้ล่าววา่  การมสี่วนร่วมนัน้อาศยัหลกัการทีว่า่
กจิกรรมต่างๆ ทีม่นุษยท์ าขึน้เป็นกระบวนการซึง่มขี ัน้ตอนมากมายและการเขา้ร่วมกจิกรรมแต่ละ
ขัน้ตอนนัน้มคีวามส าคญัแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของกจิกรรมแต่ละขัน้ตอนนัน้  การจ าแนกการมี
ส่วนร่วมตามขัน้ตอนการมสี่วนร่วมตามแนวคดิของ  โคเฮน (Cohen)  และอพัฮอฟฟ์ (Upnoff) ดงันี้ 
 ข ัน้ที่  1  การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ (Decission  Making)  ทัง้การก าหนดความตอ้งการ
และการจดัล าดบัความส าคญั  นโยบายและประชากรทีเ่กีย่วขอ้ง  ดงันัน้การตดัสนิใจจงึเป็น
กระบวนการต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงเริม่ตน้  ช่วงด าเนินการวางแผน  และช่วงการปฏบิตัติามแผนที่วางไว ้
 ข ัน้ที่  2  การมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน ( Implementation)  ซึง่เป็นองคป์ระกอบต่างของ
การด าเนินงาน  การบรหิารงานและประสานงาน 
 ข ัน้ที ่3  การมสี่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์ ( Benefits)  ทัง้ทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ที่
ส าคญัในเชงิปรมิาณและคุณภาพในลกัษณะผลประโยชน์ในทางบวก  และผลกระทบในทางลบและ
การกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่ม 
 ข ัน้ที ่4  การมสี่วนร่วมในการประเมนิผล ( Evaluation) สิง่ส าคญัทีจ่ะตอ้งสงัเกต  คอื  
ความเหน็ ( views) ความชอบ ( Preferences)  และความคาดหวงั ( Expectation)  ซึง่มอีทิธพิลต่อ
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบุคคลในกลุ่ม  
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                                     การส่งผลโดยตรง 
                                     การส่งผลยอ้นกลบั 
 

ภาพประกอบ 2  ความสมัพนัธข์องการมสี่วนร่วม 
ทีม่า : รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต.ิ  (2550). การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน. 196. 

 
 ส่วนคณะอนุกรรมการส่งเสรมิความเขม้แขง็ของชุมชน  ในส านกังานปฏริปูการศกึษาของ
กระทรวงศกึษาธกิาร (2542) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะการมสี่วนร่วมตามแนวคดิใหม่  ดงันี้ 
  1.  จะตอ้งมคีวามต่อเนื่อง  ผสมผสาน  และท าไปพรอ้มกนัทัง้งระบบ 
  2.  มคีวามเป็นพลวตั  เปลีย่นแปลงไปชา้ๆ ตามธรรมชาต ิ แต่เปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
  3.  เป็นกระบวนการสรา้งสรรคเ์กีย่วกบักระบวนการเรยีนรูท้างทกัษะการปฏบิตั ิ
  4.  ตอ้งการการยอมรบัอยา่งเปิดเผยจากทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง 
  5.  มกีารรวมตวักนัท ากจิกรรมของชุมชน  ซึง่ประกอบดว้ยบุคคลทีม่สี่วนไดส้่วน
เสยีและความตอ้งการทีเ่หมอืนกนั 
 นอกจากนี้การท ากจิกรรมจะตอ้งอยูภ่ายใตแ้นวคดิทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธท์ีเ่สมอ
ภาคและเท่าเทยีม  โดยทีท่ ัง้สองฝา่ยตอ้งช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั
และหาทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการแกไ้ขปญัหา  วธิกีารทีจ่ะน าไปสู่แนวทางดงักล่าว  สิง่ส าคญั
คอื  จะตอ้งมกีารสื่อสารแบบสองทาง  มใิช่ฝา่ยหนึ่งคดิอกีฝา่ยหนึ่งรบัไปปฏบิตั ิ
 อารส์ไตน์. (อมรพรรณ   ประจนัตวานิชย.์ 2550 : 25  อา้งองิจาก  Arnstein: 1969: 216 )  
กล่าวถงึลกัษณะของการมสี่วนร่วมวา่  ตอ้งเป็นการเขา้ร่วมท ากจิกรรมหรอืโครงการใดๆ  ดว้ยความ
สมคัรใจโดยไม่มกีารบงัคบั และจากการศกึษาของ  ไพโรจน์  สุขสมัฤทธิ ์(253: 28)  พบวา่  ลกัษณะของการมี
ส่วนร่วมทีด่ทีีสุ่ด  คอื การเปิดโอกาสใหส้ามารถตดัสนิใจกระท าการสิง่ใดดว้ยตนเอง  แต่หากถูก

1.  การตดัสินใจ 

2.  ปฏิบติั 

3.  รับผล 

4.  ประเมิน 
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บงัคบัอาจท าใหบุ้คคลเขา้มามสี่วนร่วมน้อยลงหรอือาจไม่มเีลย  นอกจากนี้  เสรมิศกัดิ ์ วศิาลาภรณ์ 
(2537 : 183) ยงัเสนอวา่  การแสดงพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมของบุคคลจะมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บั
สถานการณ์  สภาพแวดลอ้ม  และความรูส้กึส่วนบุคคลดว้ย  
 ชชูาต ิ พ่วงสมจติร์ . (ประภา  สุทธเิชษฐ.์ 2548: 31; อา้งองิจาก ชชูาต ิ พ่วงสมจติร ์2540 : 
19)  ไดจ้ าแนกขัน้ตอนในการมสี่วนร่วมออกเป็น 4  ขัน้ตอน  คอื 

1. การมสี่วนร่วมในขัน้รเิริม่โครงการ 
2. การมสี่วนร่วมในขัน้วางแผน 
3. การมสี่วนร่วมในขัน้ด าเนินโครงการ 
4. การมสี่วนร่วมในขัน้ประเมนิผลโครงการ 

วชิติ  นนัทสุวรรณ. (ไพบลูย ์ คนเสงีย่ม. 2547: 34; อา้งองิจาก วชิติ นนัทสุวรรณ 2541: 1) 
ไดก้ล่าวถงึบทบาทของชุมชนในการจดัการศกึษา  โดยการมสี่วนร่วมกบัโรงเรยีน มขี ัน้ตอน 5 
ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. การร่วมคดิ 
2. การร่วมวางแผน 
3. การร่วมปฏบิตั ิ
4. การร่วมประเมนิ 
5. การร่วมรบัผลประโยชน์จากการจดัศกึษาของโรงเรยีน 

สรุปไดว้า่   ลกัษณะการมสี่วนร่วม  คอื  ลกัษณะของการจดักจิกรรมหรอืโครงการใดๆ   
โดยเปิดโอกาสใหผู้ท้ ีม่สี่วนร่วมไดค้ดิตดัสนิใจ  ร่วมวางแผน  มสี่วนร่วมในการปฏบิตัหิรอืด าเนินงาน  
ตลอดจนมสี่วนร่วมในการประเมนิผล 
 

1.4  รปูแบบของการมีส่วนร่วม 
 รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต.ิ (2550: 197)  ไดก้ล่าววา่  ในดา้นรปูแบบการมสี่วนร่วม  องคก์ารอนามยั
โลก (World  Health  Organization: WHO 1978)  ไดเ้สนอรปูแบบกระบวนการมสี่วนร่วมทีส่มบรูณ์  
4  ขัน้ตอน  ดงันี้ 
  1.  การวางแผน  ประชาชนตอ้งมสี่วนร่วมในการวเิคราะหป์ญัหา  จดัล าดบั  
ความส าคญัตัง้เป้าหมาย  ก าหนดการใชท้รพัยากร  ก าหนดวธิตีดิตามประเมนิผล  และประการ
ส าคญั  คอื  ตอ้งตดัสนิใจดว้ยตนเอง 
  2.  การด าเนินกจิการ  ประชาชนตอ้งมสี่วนร่วมในการด าเนินการและการบรหิาร  
การใชท้รพัยากร  มคีวามรบัผดิชอบในการจดัสรรควบคุมทางการเงนิ 
  3.  การใชป้ระโยชน์  ประชาชนตอ้งมคีวามสามารถในการน าเอากจิกรรมมาใชใ้ห้
เกดิประโยชน์ได ้ ซึง่เป็นการเพิม่การพึง่ตนเองและควบคุมทางสงัคม 
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  4.  การไดร้บัประโยชน์  ประชาชนตอ้งไดร้บัผลประโยชน์ในชุมชนในพืน้ฐานเท่า
เทยีมกนั  ซึง่อาจจะเป็นผลประโยชน์ส่วนตวั  สงัคม  หรอืในรปูวตัถุกไ็ด้ 
 สมยศ  นาวกีาร.  (ช่อเพชร  เบา้เงนิ.  2548 : 44 ;  อา้งองิจาก  สมยศ  นาวกีาร 2525 : 
25)  ไดก้ล่าวถงึรปูแบบการมสี่วนร่วมทีส่ าคญั  4  ประการ  คอื 
  1.  การมสี่วนร่วมแบบกลุ่มงาน  กลุ่มงานประกอบดว้ย  ผูบ้งัคบับญัชา  
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และบุคคลอื่นในองคก์ารทีก่ลุ่มเกีย่วขอ้งอยูบ่่อยครัง้บุคคลเหล่านี้ร่วมกนัและ
ประสานงานกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยท าแบบประชาธปิไตย  ภายใตแ้หล่ง
ความคดิของการเพิม่งานและความรบัผดิชอบ   ความเป็นอสิระและความทา้ทายของงานใหม้ากขึน้ 
  2.  การมสี่วนร่วมแบบโครงการ  หรอื  เมทรกิ ( Matrix  or  Project  
Management)  การมสี่วนร่วมแบบนี้เกีย่วขอ้งกบัการจดัโครงการขององคก์ารโดยผูอ้ านวยการ
โครงการถูกแต่งตัง้เพื่อประสานงานพนกังาน  จากแผนงานเพื่อท างานร่วมกนัในโครงการเฉพาะ
พนกังานและถูกมอบหมายไปยงัผูอ้ านวยการโครงการเพื่อท างานใหก้บัโครงการ  ในขณะท างาน
พนกังานตอ้งรายงานผูอ้ านวยการ  องคก์ารแบบนี้สนบัสนุนใหใ้ชก้ารบรหิารแบบมสี่วนร่วมมาก  ท า
ใหเ้กดิความคล่องตวั 
  3.  การมสี่วนร่วมแบบมกีารเจรจาต่อรอง  ( Collective  Bargaining)  การร่วม
เจรจาต่อรองเป็นการบรหิารแบบมสี่วนร่วม  หลายคนมกัไม่ยอมรบั  เพราะเป็นการเจรจาต่อรองกบั
ฝา่ยบรหิาร  การร่วมต่อรองเป็นตวัแทนของความตอ้งการเพื่อใหม้ขีอ้มลูบางอยา่งในการตดัสนิใจ 
  4.  การมสี่วนร่วมแบบประชาธปิไตย  องคก์รทีม่ลีกัษณะเป็นประชาธปิไตยจะให้
ความส าคญัพนกังานในการตดัสนิใจมากกวา่หรอือยา่งน้อยทีสุ่ดเท่ากบัความตอ้งการของการเป็น
เจา้ของ 
 วนิยั  ดสิสงค ์ (2550: 157) กล่าววา่  รปูแบบการบรหิารโรงเรยีนแบบมสี่วนร่วมของโรงเรยีนวดั
พรหมสาคร  การบรหิารโรงเรยีนแบบมสี่วนร่วม  สามารถสรา้งความรูส้กึทีด่ใีนการป ฏบิตังิานเป็น
การเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตัไิดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถของตนใหเ้กดิประโยชน์ต่อการป ฏบิตังิาน  ซึง่
รปูแบบทีโ่รงเรยีนวดัพรหมสาครใชใ้หเ้กดิการมสี่วนร่วมในการบรหิารม ีดงันี้ 
  1.  การปรกึษาหารอื  เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานหรอืผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนร่วม
ในการปฏบิตังิานในรปูแบบของคณะกรรมการ  เช่น  คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน  คณะกรรมการ
บรหิารวชิาการ เป็นตน้  เป็นการกระจายอ านาจการบรหิาร  และการตดัสนิใจใหผู้ม้สี่วนร่วม
ด าเนินการแบบระบบการปรกึษาหารอื  ซึง่คณะกรรมการทีป่รกึษาของโรงเรยีนคณะกรรมการ  
สมาคม  ผูป้กครองจะใชร้ปูแบบการปรกึษาหารอื 
  2.  การเสนอแนะ  เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมปฏบิตังิาน  ผูเ้กีย่วขอ้งไดเ้สนอแนะ
เกีย่วกบัการบรหิารโรงเรยีนในหลายๆลกัษณะ ไดแ้ก่ 
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           2.1  การประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะ  ซึง่ใชก้บัผูป้กครองนกัเรยีน
และคณะกรรมการต่างๆ 
            2.2  การเสนอแนะจากการตอบสนองแบบฟอรม์ขอ้เสนอแนะ  ซึง่โรงเรยีน
ตอ้งการความคดิเหน็จากชุมชน  ผูป้กครองนกัเรยีน  หรอืคณะครกูก็ าหนดแบบฟอรม์ใหต้อบ
ขอ้เสนอแนะ เช่น เสนอแนะปญัหา  วธิกีารแกป้ญัหา  เป็นตน้ 
          2.3  ขอ้เสนอแนะจากกล่องรบัความคดิเหน็  ซึง่โรงเรยีนจดักล่องรบัความ
คดิเหน็ใหผู้ม้สี่วนเกีย่วขอ้งน าความคดิเหน็ใส่กล่อง  โรงเรยีนตัง้คณะกรรมการรบัและพจิารณา
ความคดิเหน็ 
           2.4  ขอ้เสนอแนะดว้ยวาจาและทางโทรศพัท ์ ซึง่โรงเรยีนเปิดโอกาสใหค้ณะครู
ผูร้่วมปฏบิตังิาน  และผูท้ ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง  ผูป้กครองนกัเรยีน  ชุมชน  สามารถเสนอแนะไดท้ ัง้อยา่ง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึง่ไดผ้ลดใีนทางปฏบิตั ิ
  3.  รปูแบบการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานพฒันา
ทมีงานหรอืกลุ่มท างานของตนไดเ้ขา้มสี่วนร่วมในการปฏบิตังิาน  เช่น  กลุ่มประสบการณ์ต่างๆ 
กลุ่มครผููส้อนวชิาเดยีวกนั  เปิดโอกาสใหป้ฏบิตังิานร่วมกนั  เพื่อคน้หาปญัหา  วเิคราะหป์ญัหา  หา
สาเหตุของปญัหา  ตลอดจนแนวทางการแกป้ญัหาดว้ยตนเองซึง่มกีระบวนการบรหิารกลุ่มใหเ้กดิ
คุณภาพท าใหเ้กดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

กรรณิกา  ชมด.ี (สมโชค  เลาหะจนิดา. 2547: 32; อา้งองิจาก  กรรณิกา ชมด ี2524: 13) 
ไดส้รุปรปูแบบการมสี่วนร่วม ออกเป็น 10 รปูแบบ คอื 

1. การมสี่วนร่วมประชุม 
2. การมสี่วนร่วมในการออกเงนิ 
3. การมสี่วนร่วมทางกรรมการ 
4. การมสี่วนร่วมเป็นผูน้ า 
5. การมสี่วนร่วมสมัภาษณ์ 
6. การมสี่วนร่วมเป็นผูช้กัชวน 
7. การมสี่วนร่วมเป็นผูบ้รโิภค 
8. การมสี่วนร่วมเป็นผูร้เิริม่หรอืผูเ้ริม่การ 
9. การมสี่วนร่วมเป็นผูใ้ชแ้รงงาน 
10. การมสี่วนร่วมออกวสัดุอุปกรณ์ 

 กล่าวโดยสรุปรปูแบบการมสี่วนร่วม  คอื  กระบวนการในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม   โดยมี
การวางแผนในการปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบ เป็นล าดบัข ัน้ตอน มกีารกระจายอ านาจในการ
บรหิารงานในรปูแบบอื่นๆ โดยเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมปรกึษาหารอื  รบัฟงั
ขอ้เสนอแนะ วเิคราะหป์ญัหาต่างๆ  เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
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2.  แนวคิดและหลกัการในการประกนัคณุภาพ 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.2542  อาศยัอ านาจตามมาตรา  หมวด 6  วา่ดว้ย
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษา ไดก้ าหนดใหส้ถานศกึษาทุกแห่งจดัใหม้กีารประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษา  และถอืเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารทีต่อ้งด าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่อง  โดยจดัท ารายงานประจ าปีเสนอหน่วยงานตน้สงักดั  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  และเปิดเผย
ต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา   

ในการประกนัคุณภาพการศกึษา นอกจากจะตอ้งจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายใน
แลว้  สถานศกึษายงัตอ้งเตรยีมการเพื่อรบัการประเมนิจากหน่วยงานภายนอก  ซึง่ประเมนิเพื่อ
ตรวจสอบการปฏบิตังิานของสถานศกึษาและรบัรองคุณภาพของสถานศกึษาอกีประการหนึ่งดว้ย   
วนัทยา  วงศศ์ลิปภริมย ์ (2545: 3)  และส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 
(2546: 8)  ไดก้ล่าววา่ โดยทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.2542  สนบัสนุนใหม้กีารกระจายอ านาจ
บรหิารการศกึษาไปยงัระดบัทอ้งถิน่และสถานศกึษา  จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งมรีะบบการประกนั
คุณภาพเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจวา่  ผูเ้รยีนไม่วา่จะอยูใ่นทอ้งถิน่ใดกต็ามจะไดร้บัการศกึษาทีม่ี
คุณภาพใกลเ้คยีงกนั  ทัง้นี้จะมที ัง้การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาและการประเมนิ
ภายนอก  เป้าหมายของการประเมนิคุณภาพนัน้  ไม่ใช่เพื่อการลงโทษ  แต่เป็นเครื่องสะทอ้นให้
สถานศกึษาไดน้ าไปพจิารณาจดัการศกึษาใหเ้กดิประโยชน์กบัผูเ้รยีนอยา่งเตม็ที ่ ฉะนัน้การประกนั
คุณภาพจงึเป็นการประกนัคุณภาพเพื่อผูเ้รยีน 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา 

       แนวคดิเรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษานัน้  มกีารเริม่ตน้มาจากภาคธุรกจิและ
อุตสาหกรรม  กล่าวคอื  เมื่อผลติสนิคา้จ านวนมากปญัหาทีต่ามมากค็อืท าอยา่งไรจงึจะใหไ้ดส้นิคา้
แต่ละชิน้มคีุณภาพในระดบัใกลเ้คยีงกนัจงึเป็นทีม่าของการประกนัคุณภาพและการก าหนด
มาตรฐานส าหรบัสนิคา้  ซึง่เกดิขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ต่อมามปีระเทศต่างๆใหค้วาม
สนใจและน าเอาแนวคดิเกีย่วกบัเรื่องการประกนัคุณภาพมาพฒันาและปรบัใชใ้นการจดัการศกึษาให้
มคีุณภาพ  ดงัเช่นในประเทศนิวซแีลนดแ์ละประเทศองักฤษ (รุ่ง  แกว้แดง. 2544: 10-28) 
     ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ  (2549: 15-16) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัระบบ
การประกนัคุณภาพทางการศกึษาทีไ่ดม้กีารพฒันากนัอยูใ่นขณะนี้  มแีนวคดิทีส่่งเสรมิและเสนอ
แนวทางเกีย่วกบัการพฒันาคุณภาพทางการศกึษา  โดยมกีารด าเนินงาน  3  ขัน้ตอน  ดงันี้ 

1. การพฒันาคุณภาพ  เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ  และการพฒันา 
สถานศกึษาใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน 

2. การตรวจสอบคุณภาพ  เป็นการตรวจสอบและตดิตามผลการด าเนินงานให้ 
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

3. การประเมนิคุณภาพ  เป็นการประเมนิคุณภาพของสถานศกึษา  โดยหน่วยงาน 
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ทีก่ ากบัดแูลในเขตพืน้ทีแ่ละหน่วยงานตน้สงักดัในส่วนกลาง  ซึง่ถงึแมจ้ะเป็นบุคคลภายนอกแต่ก็   
ยงัถอืวา่เป็นการประเมนิภายใน  เพราะด าเนินการในหน่วยงานทีอ่ยูใ่นสายการบรหิาร  ของ
สถานศกึษา  ซึง่จะด าเนินการตรวจเยีย่มและประเมนิสถานศกึษาเป็นระยะๆ  ตามทีก่ าหนดโดย
หน่วยงานตน้สงักดั  เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืและส่งเสรมิสนบัสนุนใหส้ถานศกึษามกีารพฒันา
คุณภาพ  อนัเป็นการเตรยีมความพรอ้มก่อนรบัการประเมนิภายนอกจากส านกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมนิคุณภาพการศกึษา  ซึง่เป็นองคก์ารมหาชน 

กรมสามญัศกึษา (2542: 5-6)  ไดก้ล่าววา่  การประกนัคุณภาพการศกึษา  เป็นกระบวน 
การพฒันาการศกึษาทีช่่วยสรา้งความพงึพอใจและความเชื่อมัน่ใหก้บัผูเ้รยีน  ผูป้กครอง  ชุมชนและ
สงัคมวา่  ผูเ้รยีนทีจ่บการศกึษาจะมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาและเป็นทีย่อมรบัของสงัคม  
โดยมแีนวความคดิหลกั  ดงันี้ 
  1.  การยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันา (Child-Centered Development)  เป็น
แนวความคดิทีมุ่่งใหผู้เ้รยีนเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนรูท้ ัง้ปวงและยดึประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั  โดยมคีวามเชื่อวา่มนุษยม์ศีกัยภาพทีจ่ะเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดต้ลอดเวลา  ดงันัน้ในการ
จดัการศกึษาจงึตอ้งช่วยกระตุน้  เอือ้อ านวยความสะดวกและส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนแต่ละคนไดพ้ฒันาจน
เตม็ศกัยภาพและมคีุณภาพไดม้าตรฐานเพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม  
สามารถด ารงตนในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุขและร่วมมอืพฒันาอยา่งสรา้งสรรค์ 
  2.  การใชส้ถานศกึษาเป็นฐานในการบรหิารจดัการ (School–based Management)  
เป็นแนวความคดิทีมุ่่งใหส้ถานศกึษามอี านาจในการตดัสนิใจบรหิารจดัการศกึษาไดด้ว้ยตนเองซึง่มคีวามเชื่อวา่  
สถานศกึษาเป็นศนูยก์ลางของการผลติทีส่ามารถสรา้งผลผลติ  คอื  ผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพได ้ การใช้
สถานศกึษาเป็นฐานในการบรหิารจดัการ  จงึเป็นการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการของ
สถานศกึษาทีจ่ะท าใหเ้กดิการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เพิม่ความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได้
และเป็นการเสรมิสรา้งพลงั (Empowerment) ใหส้ถานศกึษา ชุมชนและสงัคมร่วมกนัจดัการศกึษา
ใหม้คีุณภาพไดม้าตรฐาน 
  3. การมสี่วนร่วมและการร่วมคดิร่วมท า ( Participation and Collaboration)  เป็น
แนวความคดิทีมุ่่งใหก้ารศกึษาเป็นแหล่งของสาธารณชนทีทุ่กคนทุกส่วนของสงัคมตอ้งเขา้มามสี่วนร่วม
รบัผดิชอบในการด าเนินการ  เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดกบับุคคลทุกคนและกบัสงัคมในส่วนรวม  
การศกึษาจงึเป็นเรื่องของทุกคน ( All  for Education)  โดยแนวความคดินี้เชื่อวา่การใหทุ้กคนทุก
ส่วนของสงัคมมสี่วนร่วมคดิและร่วมด าเนินการในการจดัการศกึษา  ตลอดจนการมสี่วนร่วมใน
กระบวนการประเมนิและประกนัคุณภาพการศกึษาจะท าใหเ้กดิความรูส้กึ  ความเป็นเจา้ของ  ให้
การสนบัสนุนและร่วมรบัผดิชอบต่อการจดัการศกึษามากขึน้  ซึง่จะก่อใหเ้กดิความมุ่งมัน่ร่วมกนั
พฒันาการศกึษาใหม้คีุณภาพเป็นทีย่อมรบัของสงัคมได้ 
  4.  การกระจายอ านาจทางการศกึษา  ( Decentralization of  Education)  เป็น
แนวความคดิทีมุ่่งกระจายอ านาจการจดัการศกึษา  ใหก้บัผูท้ ีม่สี่วนไดส้่วนเสยีกบัการศกึษา 
(Stakeholders)  ซึง่เป็นผูท้ ีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัผูเ้รยีนมากทีสุ่ด  ไดแ้ก่  สถานศกึษา  ผูป้กครอง  ชุมชน
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และสงัคม  แนวความคดินี้เชื่อวา่การกระจายอ านาจทางการศกึษาใหก้บัผูท้ ีม่สี่วนไดส้่วนเสยีกบั
การศกึษามากขึน้นี้  จะท าใหเ้ขาเกดิความตระหนกัในคุณประโยชน์ของการศกึษาและผลกระทบที่
จะเกดิขึน้  จงึท าใหเ้กดิความร่วมมอืในการจดัการศกึษาใหต้อบสนองความตอ้งการของเขาและ
มุ่งมัน่พฒันาการศกึษาใหม้คีุณภาพและเป็นทีย่อมรบัศรทัธาของผูป้กครอง  ชุมชนและสงัคมในทีสุ่ด 
  5.  การแสดงความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้( Accountability) เป็นแนวความคดิที่
มุ่งใหส้ถานศกึษาแสดงความรบัผดิชอบต่อภาระหน้าทีใ่นการจดัการศกึษา ( Authorities) ต่อผูเ้รยีน  
ผูป้กครอง  ชุมชนและสงัคมและต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนใหไ้ดม้าตรฐาน  ซึง่สามารถให้
ผูป้กครอง  ชุมชน  สงัคมและหน่วยงานตน้สงักดัตรวจสอบได้  เพื่อเป็นหลกัประกนัและสรา้งความ
เชื่อมัน่ต่อผูป้กครอง  ชุมชนและสงัคมไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ  (2543: 8-9)  ไดก้ล่าววา่  การประกนัคุณภาพภายใน
ตามหลกัการบรกิาร   เป็นกระบวนการจดัการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานทีต่อ้งการ  หลกัการและกระบวนการบรหิารจงึเป็นสิง่ทีใ่ชใ้นการท างานใหป้ระสบ
ความส าเรจ็  โดยจะตอ้งมกีระบวนการวางแผน  ท าตามแผน  ตรวจสอบการประเมนิผล  และพฒันา
ปรบัปรุงอยูเ่สมอ   เพื่อใหก้ารท างานไดผ้ลและมคีุณภาพด ี
 ในภาคธุรกจิ  อุตสาหกรรม  และบรกิารกม็กีารใชก้ระบวนการนี้ในการบรหิาร และพฒันา  
ปรบัปรุงคุณภาพของสนิคา้และบรกิารตลอดเวลา  ท าใหเ้ป็นทีพ่อใจของลกูคา้สามารถขายสนิคา้ได้
และมกี าไร  ส าหรบัการศกึษานัน้ไม่เหมอืนธุรกจิ  เพราะการศกึษาไม่ไดห้วงัผลก าไรเป็นตวัเงนิ  แต่
ผลทีไ่ดเ้ป็นคุณภาพในดา้นต่างๆของคน  อยา่งไรกต็าม  กระบวนการบรหิารเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศกึษากส็ามารถน าแนวคดิและกระบวนการขา้งตน้มาใชไ้ด ้   โดยปรบัใหเ้หมาะสมกบั
กระบวนการพฒันาการศกึษา   ซึง่เป็นการพฒันาคน 
 การทีส่ถานศกึษาจะจดัการศกึษาใหด้มีคีุณภาพ   เพื่อสรา้งคนทีม่คีุณภาพนัน้กเ็ปรยีบ
เหมอืนกบัการสรา้งบา้น  โดยคนในบา้นจะตอ้งมเีป้าหมายทีช่ดัเจนวา่ตอ้งการสรา้งบา้นนัน้เพื่อ
ประโยชน์อะไร  แลว้จงึออกแบบแปลนใหเ้หมาะสม  ต่อจากนัน้จงึลงมอืวางรากฐานและด าเนินการ
ต่อสรา้งตามแบบแปลน  ในระหวา่งการก่อสรา้งกต็อ้งตรวจสอบวา่ตรงกบัแบบแปลนหรอืไม่  วสัดุที่
ใชเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดหรอืไม่  มคีวามมัน่คงเพยีงใด  ระบบน ้าไฟเป็นอยา่งไรถ้าพบสิง่ใดทีเ่ป็น
ขอ้บกพร่องกป็รบัปรุงแกไ้ขไดใ้นทุกขัน้ตอน  ซึง่จะท าใหบ้า้นทีก่่อสรา้งขึน้มา  มคีวามแขง็แรง  
สวยงาม  มัน่คง  ตรงตามเป้าหมายทีต่อ้งการ 

กระบวนการพฒันาคนในสถานศกึษากเ็หมอืนกบัการสรา้งบา้น  เพยีงแต่การสรา้งบา้นนัน้
จะตอ้งใชส้ถาปนิก  ซึง่เป็นบุคลากรภายนอกมาด าเนินการ  และเมื่อสรา้งเสรจ็แลว้กเ็สรจ็เลย  ไม่
ตอ้งท าต่อ  แต่กระบวนการสรา้งคนนัน้ผูท้ ีเ่ป็นสถาปนิกกค็อื  ครแูละผูบ้รหิาร  ซึง่เป็นบุคลากร
ภายในจะตอ้งร่วมกนัพฒันาเดก็ใหม้คีุณภาพด ี และจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเนื่องโดยไม่หยดุ  
ผูบ้รหิารและครใูนสถานศกึษามกีารร่วมกนัก าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจนวา่ตอ้งการพฒันาเดก็ใหม้ี
คุณสมบตัเิป็นอยา่งไร  และถ้าจะใหเ้ดก็มคีุณสมบตัดิงักล่าวแลว้  กต็อ้งช่วยกนัคดิ  และช่วยกนั
วางแผนวา่ตอ้งการท าอยา่งไร  แลว้ช่วยกนัท า  ช่วยกนัตรวจสอบ  และปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง  
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เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดอยา่งต่อเนื่อง  เพื่อพฒันาปรบัปรุงคุณภาพใหด้ขี ึน้อยู่
ตลอดเวลา  โดยร่วมกนัท างานเป็นทมี 
 การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  จงึเป็นกระบวนการทีบุ่คลกรทุกฝา่ยในสถานศกึษา
ร่วมกนัวางแผน  ก าหนดเป้าหมายและวธิกีาร  ลงมอืท าตามแผนในทุกข ัน้ตอน  มกีารบนัทกึขอ้มลู
เพื่อร่วมกนัตรวจสอบผลงาน  หาจุดเด่น  จุดทีต่อ้งปรบัปรุงแลว้ร่วมกนัปรบัปรุงแผนงานนัน้ๆ  โดย
มุ่งหวงัใหม้ปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการสถานศกึษาทีเ่น้นคุณภาพของผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
          จากแนวคดิเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาทีก่ลา่วมา  นบัวา่สถานศกึษามบีทบาท
ส าคญัและจ าเป็นตอ้งจดัใหม้กีารประกนัคุณภาพขึน้ในสถานศกึษาของตนเอง   เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศกึษาของสถานศกึษาและเกดิประสทิธผิลแก่ผูเ้รยีนรวมทัง้บุคลากรทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งตามเกณฑ์
มาตรฐานการศกึษาทีไ่ดก้ าหนดไว ้
 

2.2  ความหมายของการประกนัคณุภาพการศึกษา 
       “คุณภาพของคน”  เป็นปจัจยัหลกัสู่ความส าเรจ็ของการพฒันาประเทศ  และการศกึษา
เป็นปจัจยัส าคญัของการพฒันาคนใหม้คุีณภาพ  การจดัการศกึษาทีม่คุีณภาพจงึเป็นเรื่องทีม่คีวาม
จ าเป็นอยา่งยิง่  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.2542  จงึไดก้ าหนดใหม้ ี“ระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษา”  เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบั  โดยที ่ “ครู”  เป็นปจัจยั
หลกัสู่ความส าเรจ็ของการจดัการศกึษาทีม่คีุณภาพและการประกนัคุณภาพการศกึษา  ดงันัน้ครจูงึ
ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความหมายและความส าคญัของการประกนัคุณภาพ  สามารถ
วเิคราะหร์ะบบและกระบวนการในการประกนัคุณภาพการศกึษาได ้ สามารถก าหนดมาตรฐานและ
ตวับ่งชีคุ้ณภาพการศกึษาได ้ และสามารถด าเนินการใหเ้กดิคุณภาพการศกึษาตามบทบาทหน้าที่
ของครใูนระบบการประกนัคุณภาพภายใน  และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก  พรอ้มทัง้มกีาร
พฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
      ประเทศองักฤษเป็นประเทศแรกทีร่เิริม่แนวความคดิเรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษา  
โดยไดน้ าแนวความคดิเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพไปใชใ้นสถานศกึษาในปี ค.ศ.1988  ต่อมา
แนวคดินี้จงึแพร่หลายไปยงัประเทศต่างๆ  ทัว่โลกในส่วนของประเทศไทยไดเ้ริม่ด าเนินการเมื่อปี
พุทธศกัราช 2537  เมื่อทีป่ระชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทยไดเ้สนอหลกัการ  แนวทาง  และวธิกีาร
ในการประกนัคุณภาพทางวชิาการอยา่งเป็นระบบในมหาวทิยาลยัเป็นครัง้แรก  ซึง่นกัการศกึษา
หลายท่านไดใ้หค้ านิยามของการประกนัคุณภาพการศกึษาไวด้งันี้   (นิตย ์ โรจน์รตันวาณิชย ์ 
เอกสารประกอบการสอน, 2551: 4-5) 
 กรมสามญัศกึษา (2542: 5) ไดก้ล่าววา่ การประกนัคุณภาพการศกึษา  เป็นกระบวนการพฒันา
การศกึษา   เพื่อสรา้งความมัน่ใจและเป็นหลกัประกนัต่อผูเ้รยีน  ผูป้กครอง  ชุมชนและสงัคมวา่
สถานศกึษาสามารถจดัการศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ผูเ้รยีนทีจ่บการศกึษามคีุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาและเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 
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 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ (2543: 7) ไดก้ล่าววา่ การประกนัคุณภาพ
การศกึษา  หมายถงึ  การบรหิารจดัการและการด าเนินกจิกรรมตามภารกจิปกตขิองสถานศกึษา
เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื่อง  ซึง่จะเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหผู้ร้บับรกิารทางการ
ศกึษาทัง้ผูร้บับรกิารโดยตรง  ไดแ้ก่  ผูเ้รยีนและผูป้กครอง  และผูร้บับรกิารทางออ้ม  ไดแ้ก่  สถาน
ประกอบการ  ประชาชน  และสงัคมโดยรวมวา่การด าเนินงานของสถานศกึษาจะมปีระสทิธภิาพ  
และท าใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานการศกึษาทีก่ าหนด 
 ส านกัมาตรฐานอุดมศกึษา (2541 : 1)  ไดก้ล่าววา่  การประกนัคุณภาพ  หมายถงึ  กจิกรรม
หรอืแนวปฏบิตัทิีจ่ าเป็นตอ้งด าเนินงานเพื่อประกนัวา่  คุณภาพการศกึษาไดร้บัการรกัษาไวแ้ละ
ส่งเสรมิเพิม่พนู  ฉะนัน้การประกนัคุณภาพ  จงึรวมถงึ  กจิกรรมหรอืแนวปฏบิตัใิดๆ  ทีห่ากได้
ด าเนินการตามระบบทีไ่ดว้างแลว้  จะท าใหเ้กดิความมัน่ใจจะไดผ้ลผลติของการศกึษาทีม่คีุณภาพ
ตามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
 มนทริา  โกสุม  (2543 : 9)  ไดก้ล่าววา่  การประกนัคุณภาพการศกึษา  คอื กระบวนการ  
พฒันาการศกึษา (Machanical Process)  เพื่อสรา้งความมัน่ใจและเป็นหลกัประกนัต่อผูเ้รยีน  
ผูป้กครอง  ชุมชน  และสงัคมวา่สถานศกึษาสามารถจดัการศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ผูเ้รยีนที่
จบการศกึษามคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา  และเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 
 พฤทธิ ์  ศริบิรรณพทิกัษ์ (2545 : 2)   อา้งองิจาก  Murgatroyd, Stephen  and  Morgan, 
Colin (1994: 45) ไดก้ล่าววา่  การประกนัคุณภาพการศกึษา  หมายถงึ  การด าเนินการเกีย่วกบั
การก าหนดมาตรฐานการศกึษาและกระบวนการตรวจสอบหรอืการประเมนิวา่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพการศกึษามากน้อยเพยีงไร 
 รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต ิ (2550: 160)  กล่าววา่  การประกนัคุณภาพการศกึษาเป็นการยกระดบั
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบั  สถานศกึษาจงึตอ้งจดัใหก้ารประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิาร  การศกึษาทีต่อ้งด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง  
เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพกระบวนการบรหิารการศกึษา 
 สมคดิ  พรมจุย้ (2544: 4)  อา้งองิจาก ( ทบวงมหาวทิยาลยั 2541)  กล่าววา่  การประกนั
คุณภาพ  หมายถงึ  กจิกรรมหรอืแนวปฏบิตัหิรอืแนวปฏบิตัเิพื่อควบคุมคุณภาพการศกึษา  เพื่อ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบัประกอบดว้ย  การประกนัคุณภาพภายใน  และการ
ประกนัคุณภาพภายนอก 
 ณรงค ์ ณ  ล าพนู (2546: 19)  กล่าววา่  การประกนัคุณภาพการศกึษา  หมายถงึ  การด าเนิน
กจิกรรมใดๆทีม่วีตัถุประสงค ์ เพื่อสรา้งความมัน่ใจและเชื่อมัน่ต่อผูป้กครอง  ชุมชน  สงัคม  วา่การ
ด าเนินงานของสถานศกึษาไดเ้ป็นไปตามพนัธกจิทีไ่ดร้่วมกนัก าหนดไวน้ัน้  และก่อใหเ้กดิผลผลติ
ของการศกึษาทีม่คีุณภาพอนัพงึพอใจ  และพงึประสงคต์ามทีค่าดหวงัไว ้
 นิตย ์ โรจน์รตันวาณิชย ์ (2551 : 5 ; อา้งองิจาก  รุ่ง  แกว้แดง  2544: 171)  กล่าววา่  การ
ประกนัคุณภาพการศกึษา  หมายถงึ  การประกนัคุณภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  โดยใชน้กัเรยีน
เป็นทีต่ ัง้  ประเมนิจากนกัเรยีนเป็นหลกั  โดยประเมนิจากทุกสิง่ทุกอยา่งจากนกัเรยีน 
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 ช่อเพชร   เบา้เงนิ (2548 : 26) ; อา้งองิจาก  สมศกัดิ ์ สนิธุระเวชญ์ (2544 : 2)  กล่าววา่  
สถานศกึษาทีม่รีะบบการประกนัคุณภาพเป็นการรบัประกนัระบบการบรหิารคุณภาพขององคก์าร  
เป็นการสรา้งความมัน่ใจผลผลติเมื่อออกมาจากกระบวนการแลว้จะมคีุณภาพทีด่ ี ตรงตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ 
 นเรศ  รณรงค์ ฤทธิ ์(2547: 14) กล่าววา่  การประกนัคุณภาพการศกึษา  หมายถงึ  การ
ด าเนินงานทีส่รา้งความมัน่ใจวา่สถานศกึษาสามารถจดัการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานตามทีก่ าหนด  มี
การวางแผนการปฏบิตังิาน  การด าเนินงานตามแผน  การตรวจสอบประเมนิผล  และการน าผลการ
ประเมนิมาปรบัปรุง  เป็นการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนด  
ผลผลติทีม่คีุณภาพตามลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
 ดวงดาว  ทองผ่อง (2545: 20)  กล่าววา่  การประกนัคุณภาพการศกึษา  หมายถงึ  กระบวนการ
คุณภาพการบรหิาร  การจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนอยา่งมคีุณภาพเป็นระบบไดม้าตรฐาน
อยา่งต่อเนื่องจนสรา้งความมัน่ใจวา่  การจดัการศกึษาของโรงเรยีนมคีุณภาพ  ผูจ้บการศกึษามี
คุณภาพไดม้าตรฐานตามจุดหมายของหลกัสตูรและความตอ้งการของสงัคม 
 วารนิทร ์ สนิสงูสุด  (2543 : 156) กล่าววา่  การประกนัคุณภาพการศกึษา  หมายถงึ การให้
ความมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งวา่  โรงเรยีนมแีนวทางจดัและพฒันาคุณภาพ
การศกึษาทีช่ดัเจนและสอดคลอ้งกบัหลกัการ  นโยบาย  และจุดเน้นของแผนการศกึษาของรฐั  และ
โรงเรยีนไดป้ฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวอยา่งเป็นรปูธรรม  เพื่อคุณภาพของการศกึษาทีด่ขีองผูเ้รยีน
แต่ละคนและทุกคน 
 กล่าวโดยสรุป  การประกนัคุณภาพการศกึษา  หมายถงึ  กจิกรรมและแนวปฏบิตัขิอง
สถานศกึษาทีจ่ะพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพตามกระบวนการและมาตรฐาน
การศกึษาทีไ่ดก้ าหนดไว ้  โดยกระท าอยา่งต่อเนื่อง 
 

2.3  หลกัการส าคญัของการประกนัคณุภาพภายใน 
       การประกนัคุณภาพการศกีษา ( Quality  Assurance)  เป็นกลไกส าคญัประการหนึ่งที่
จะขบัเคลื่อนการพฒันาคุณภาพการศกึษาใหด้ าเนินไปอยา่งต่อเนื่อง  และสรา้งความมัน่ใจ (assure)  
ไดว้า่สถานศกึษาสามารถจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพไดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนด ผูส้ าเรจ็การศกึษามี
ความรูค้วามสามารถและมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามทีห่ลกัสตูรก าหนดและทีส่งัคมตอ้งการ 
 หลกัการในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาม ี 3  ประการ  คอื  (ส านกัวชิาการและ
มาตรฐานการศกึษา, ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร  2549: 3-4) 
  1.  การกระจายอ านาจ  (Decentralization)  โดยใหส้ถานศกึษามอีสิระและมคีวาม
คล่องตวัในการบรหิาร  รวมถงึการตดัสนิใจด าเนินงาน  ทัง้ดา้นการบรหิารงานวชิาการ  งบประมาณ  
บุคลากร  และทรพัยากร  การจดัสิง่อ านวยความสะดวก  และใหอ้สิระแก่ผูส้อนในการจดักจิกรรม
เพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหบ้รรลุผลตามจุดหมายของหลกัสตูร  ตลอดจนใหส้ถานศกึษา
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สามารถปรบัปรุงตนเอง  รบัผดิชอบ  และจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพืน้ที ่ ความตอ้งการ
ของชุมชน  และสงัคมใหม้ากทีสุ่ด 
  2.  การเปิดโอกาสการมสี่วนร่วมในการท างาน  ( Participation)  โดยใหห้น่วยงาน
ทัง้ภาครฐั  ภาคเอกชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ผูป้ระกอบการปชูนียบุคคล  ภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่หรอืปราชญ์ชาวบา้น  เขา้มสี่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ  คณะท างานของสถานศกึษา  
ร่วมกนัคดิ  ร่วมกนัตดัสนิใจ  สนบัสนุน  ส่งเสรมิ  และตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานของ
สถานศกึษา  ตลอดจนร่วมภาคภมูใิจในความส าเรจ็ของสถานศกึษา  ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ต่อการจดั
การศกึษาโดยรวม 
  3.  การแสดงภาระรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้ ( Accountability)  โดยสถานศกึษา
และคณะกรรมการสถานศกึษาร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย  ( Goals)  และจุดเน้นทีต่อ้งการพฒันา  
(Focus  Areas)  เช่น  ภายในช่วง  3  ปีนี้  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่ในวชิาคณิตศาสตร ์ และ
วทิยาศาสตร ์ ตอ้งสงูขึน้จากฐานเดมิ  รอ้ยละ  5-10  หรอืในปีการศกึษาหน้าผูเ้รยีนทุกคนในระดบั
ประถมศกึษาปีที ่ 4-6  สามารถใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการสบืคน้ขอ้มลูไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  หรอืภายใน  
2  ปี  สถานศกึษาจะตอ้งเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูท้ ีไ่ดร้บัการยอมรบัเรื่องการรกัษาระบบนิเวศ  
เป็นตน้  จากเป้าหมายและจุดเน้นการพฒันาดงักล่าว  มกีารร่วมกนัจดัท าแผนพฒันาสถานศกึษา 
(School  Improvement  Plan)  เลอืกยทุธศาสตรก์ารพฒันาใหเ้หมาะสมและสามารถท าใหเ้กดิอยา่ง
เป็นรปูธรรม  สถานศกึษาจะตอ้งประชาสมัพนัธเ์ป้าหมายและจุดเน้นทีต่อ้งการพฒันา  ตลอดจน
แผนพฒันาสถานศกึษาใหทุ้กฝา่ยไดร้บัรู ้ ทัง้เพื่อเป็นสญัญาประชาคม  และเพื่อใหทุ้กฝา่ยที่
เกีย่วขอ้งมทีศิทางการท างานทีช่ดัเจนสู่เป้าหมายเดยีวกนั 
 ณฐัพล  ชุมวรฐาย.ี (2545: 10-11)  ไดก้ล่าวถงึหลกัการส าคญัของการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษา  ม ี 3  ประการ คอื 
  1.  จุดมุ่งหมายของการประกนัคุณภาพภายใน  คอื  การทีส่ถานทีศ่กึษาร่วมกนั
พฒันาปรบัปรุงคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศกึษา  ไม่ใช่การจบัผดิหรอืท าใหบุ้คลากร
เสยีหาย  โดยเป้าหมายทีส่ าคญัอยูท่ ีก่ารพฒันาคุณภาพใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีน 
  2.  การทีจ่ะด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายตอ้งท าใหก้ารประกนัคุณภาพการศกึษา
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา  ไม่ใช่เป็น
กระบวนการทีแ่ยกส่วนมาจากการด าเนินงานตามปกตขิองสถานศกึษา  โดยสถานศกึษาจะตอ้ง
วางแผนพฒันาและแผนปฏบิตักิารทีม่เีป้าหมายชดัเจน  ท าตามแผน  ตรวจสอบประเมนิผล  การ
พฒันาปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่องเป็นระบบ  มคีวามโปร่งใส  และมจีติส านึกในการพฒันาคุณภาพการ
ท างาน 
  3.  การประกนัคุณภาพเป็นหน้าทีข่องบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา  ไม่วา่จะเป็น
ผูบ้รหิาร  คร-ูอาจารย ์และบุคลากรอื่นๆ  ในสถานศกึษา โดยในการด าเนินงานจะตอ้งใหผู้ท้ ี่
เกีย่วขอ้ง  เช่น  ผูเ้รยีน  ชุมชน  เขตพืน้ที ่ หรอืหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลเขา้มามสี่วนร่วมในการ
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ก าหนดเป้าหมาย  วางแผน  ตดิตามประเมนิผล  พฒันาปรบัปรุง  ช่วยกนัคดิ  ช่วยกนัท า  ช่วยกนั
ผลกัดนัใหส้ถานศกึษามคีุณภาพ  เป็นไปตามความตอ้งการของผูป้กครอง  สงัคม  และประเทศชาติ 
 วนัทยา  วงศศ์ลิปภริมย ์(2545 : 9-11)   ไดก้ล่าววา่  จากแนวโน้มของการพฒันาคุณภาพที่
ใหค้วามส าคญักบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  ตัง้แต่ระดบับุคคลถงึสงัคมระดบัประเทศ  หรอืการ
สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภคทัง้ภายในและภายนอกไดน้ าไปสู่หลกัการและเงื่อนไขส าคญับาง
ประการของการประกนัคุณภาพทีด่ ีคอื 
  1.  การมสี่วนร่วม (Participation)  โดยเปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีกบัผลการ
จดัการศกึษาของสถานศกึษาเขา้มามสี่วนร่วมคดิ  ร่วมวางแผน  ร่วมด าเนินการ  ร่วมประเมนิและ
ร่วมรบัผดิชอบกบัการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
  2.  การเสรมิสรา้งพลงั  (Empowerment)  โดยสรา้งความรูท้กัษะ  และความมัน่ใจ
แก่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  เพื่อสรา้งโอกาสใหเ้กดิการมสี่วนร่วมอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
  3.  การกระจายอ านาจ ( Decentralization)  สถานศกึษาจะพฒันาคุณภาพใหม้ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลไดเ้ตม็ทีต่่อเมื่อสถานศกึษาเองตอ้งมคีวามเป็นอสิระเพยีงพอทีจ่ะคดิ
และตดัสนิใจ  ทัง้ดา้นการบรหิาร  วชิาการ  และการใชจ้่ายงบประมาณ  ซึง่สอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.2542  ทีต่อ้งการใหม้กีารกระจายอ านาจ
การบรหิารและการจดัการศกึษาสู่สถานศกึษาและทอ้งถิน่ใหม้ากทีสุ่ด 
  4.  การสรา้งจติส านึกความรบัผดิชอบในพนัธะภาระ ( Accountability)  การศกึษา
มใิช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหรอืฝา่ยใดฝา่ยหนึ่ง  แต่เป็นเรื่องของทุกคนทีม่สี่วนไดส้่วนเสยีกบัการจดั
การศกึษาของสถานศกึษานัน้  จงึตอ้งสรา้งใหทุ้กคนมสี านึกในหน้าทีข่องตนทีม่ต่ีอการศกึษา  เช่น  
หน้าทีข่องความเป็นพ่อแม่  คร ู เป็นตน้  นอกจากนี้  กระบวนการท างานและผลงานของ
สถานศกึษาแห่งนัน้ตอ้งสามารถตรวจสอบไดทุ้กเมื่อโดยสงัคมประชาชน 
  5.  การปรบัปรุงคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง ( Continuous Quality Improvement)  การ
ตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอกในบรบิทของการประกนัคุณภาพ  มจีุดประสงคส์ าคญัเพื่อใหไ้ด้
ขอ้มลูยอ้นกลบัส าหรบัใชใ้นการวางแผน  เพื่อการปรบัปรุงคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง  มใิช่การจบัผดิ
หรอืการตดัสนิใจใหร้างวลั 
 ชาตร ี รตันพพิธิชยั (2547 : 41 ; อา้งองิจาก  กรมสามญั กระทรวงศกึษาธกิาร 2541 : 2)  
ไดม้กีารก าหนดหลกัการในการประกนัคุณภาพภายใน  ดงันี้ 

1. ยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางของการศกึษา 
2. ใหโ้รงเรยีนเป็นฐานในการบรหิารจดัการ 
3. การมสี่วนร่วมและร่วมคดิร่วมท า 
4. การกระจายอ านาจทางการศกึษา 
5. การแสดงความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้
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มนทริา  โกสุม  ศกึษานิเทศก ์ ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร (2543: 10)  กล่าวไวว้า่  
หลกัการของการประกนัคุณภาพ  มดีงันี้ 

1. สรา้งความมัน่ใจ  ความพงึพอใจในคุณภาพการศกึษาทีไ่ดม้าตรฐานไดแ้ก่   
ผูเ้รยีนผูป้กครอง  ชุมชน  และสงัคม 

2. การมสี่วนร่วมในการด าเนินงานการศกึษาระหวา่งผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร  คอื   
ระหวา่งโรงเรยีนกบัผูป้กครอง  ชุมชน  บุคลากรในพืน้ที ่ และองคก์รต่างๆ 

3. การด าเนินงานในโรงเรยีน  เน้นคุณภาพในการปฏบิตังิานทุกระดบั  ทุก 
ขัน้ตอนทีเ่ป็นระบบ  มมีาตรฐาน  และมปีระสทิธภิาพ  น าไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนดชดัเจน 

4. การด าเนินงานสามารถตดิตาม  ตรวจสอบ  ปรบัปรุง  ประเมนิผลเป็นระบบ   
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
  5.  การจดัท ารายงานประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
และเปิดเผยต่อสาธารชน 
   สมัฤทธิ ์ กางเพง็ (วารสารวชิาการ, 2544: 18)  ไดก้ล่าววา่  ในการน าระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในมาใชค้วรค านึงถงึหลกัการส าคญั  ดงันี้ 
  1.  คุณภาพการศกึษาในบรบิทของการประกนัคุณภาพ  จะเน้นการสรา้งความพงึ
พอใจใหก้บัผูบ้รโิภคทัง้ภายในและภายนอก 
  2. การประกนัคุณภาพการศกึษาเป็นยทุธศาสตรเ์ชงิรุกทีเ่น้นการวางแผนและ
เตรยีมการป้องกนัล่วงหน้าก่อนทีป่ญัหาจะเกดิขึน้  ไม่ใช่การแกส้ถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อ
ตอบสนองปญัหาทีเ่กดิขึน้แลว้ 
  3.  การประกนัคุณภาพการศกึษา  เป็นการสรา้งความมัน่ใจทีต่ ัง้อยูบ่นรากฐานของ
หลกัวชิา  มหีลกัฐานขอ้เทจ็จรงิทีส่ามารถตรวจสอบได ้ กระบวนการวเิคราะหแ์ละประมวลผลทีเ่ป็น
วทิยาศาสตร ์ หลกัตรรกะ  และความสมเหตุสมผล 
  4.  การตรวจสอบ  การวดัและประเมนิผลในบรบิทของการประกนัคุณภาพ  มี
จุดประสงคส์ าคญัเพื่อใหไ้ดม้าเพื่อขอ้มลูยอ้นกลบัส าหรบัใชใ้นการวางแผน  เพื่อการปรบัปรุง
คุณภาพอยา่งต่อเนื่อง  มใิช่การจบัผดิหรอืการตดัสนิใหร้างวลัหรอืลงโทษ 
  5.  คุณภาพของการออกแบบ  และกระบวนการท างานเป็นองคป์ระกอบส าคญัที่
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
  6.  การประกนัคุณภาพการศกึษา   เน้นความส าคญัของการสรา้งความรู ้ ทกัษะ  
และความมัน่ใจแก่บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายใน  และภายนอกสถานศกึษา  เพื่อสรา้งโอกาสใหเ้กดิ
การมสี่วนร่วมอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
  7.  การประกนัคุณภาพการศกึษา  ใหค้วามส าคญัต่อการประสานสมัพนัธใ์น
ระหวา่งหน่วยงานทางการศกึษาทุกระดบั  และการร่วมมอืของหน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆในเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา  และภมูภิาค 
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  8.  ภาวะความเป็นผูน้ า  ความตัง้ใจจรงิของผูบ้รหิารสถานศกึษา  และการกระจาย
อ านาจความรบัผดิชอบทีเ่หมาะสม  เป็นปจัจยัส าคญัของการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ ์(2545: 5) กล่าวไวว้า่  การประกนัคุณภาพการศกึษามคีวามส าคญั  3  
ประการคอื 
  1.  ท าใหป้ระชาชนไดร้บัขอ้มลูคุณภาพการศกึษาทีเ่ชื่อถอืได ้ เกดิความเชื่อมัน่และ
สามารถตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีม่คีุณภาพมาตรฐาน 
  2.  ป้องกนัการจดัการศกึษาทีไ่ม่มคุีณภาพ  ซึง่จะเป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภคและเกดิ
ความเสมอภาคในโอกาสทีจ่ะไดร้บัการบรกิารการศกึษาทีม่คีุณภาพอยา่งทัว่ถงึ 
  3.  ท าใหผู้ร้บัผดิชอบในการจดัการศกึษามุ่งบรหิารจดัการศกึษาสู่คุณภาพและ
มาตรฐานอยา่งจรงิจงั  ซึง่มผีลใหก้ารศกึษามพีลงัทีจ่ะพฒันาประชากรใหม้คีุณภาพอยา่งเป็น
รปูธรรมและต่อเนื่อง 
 วชัระ  เจรญิรตัน์  (2547 : 10-11) อา้งองิจาก ส านกังานทดสอบทางการศกึษา กรมวชิาการ  
(2544: 13-14)  ไดใ้หห้ลกัการไวว้า่การประกนัคุณภาพการศกึษาครอบคลุมถงึมวลกจิกรรมและ
ภารกจิทางวชิาการ  และทางการบรหิารการจดัการทีม่กีารวางแผนล่วงหน้า  และมกีารประสาน
สมัพนัธอ์ยา่งเป็นระบบ  เพื่อทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจทีส่มเหตุสมผลวา่ผูเ้รยีนจะมคีวามรู ้ 
ความสามารถ  และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานการศกึษาทีไ่ดก้ าหนดไว ้ การออกแบบ
และการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาจะยดึหลกัการต่อไปนี้ 
  1.  คุณภาพการศกึษาจะเน้นการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภคทัง้ภายในและ
ภายนอก  คุณภาพภายใน  หมายถงึ  ความรูค้วามสามารถและคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีส่รา้งความ
พงึพอใจใหก้บัผูร้บัช่วงต่อในทุกขัน้ตอนของกระบวนการผลติหรอืทุกระดบัชัน้เรยีนและคุณภาพ
ภายนอก  หมายถงึ  ความรูค้วามสามารถและคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีจ่ าเป็นต่อความอยูร่อด  และ
การสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิ  การเมอืงและวฒันธรรมของประเทศชาตใินการแขง่ขนัทางธุรกจิ
การคา้  และทางเทคโนโลยรีะดบัภมูภิาคและระดบัโลก 
  2.การประกนัคุณภาพการศกึษาเป็นการบรหิารจดัการศกึษาทัง้ระบบของ
สถานศกึษาและเป็นยทุธศาสตรเ์ชงิรุก  ทีเ่น้นการวางแผนและเตรยีมการป้องกนัล่วงหน้าก่อนที่
ปญัหาจะเกดิขึน้  ไม่ใช่การแกส้ถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อตอบสนองต่อปญัหาทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้   
  3.  การประกนัคุณภาพการศกึษาเป็นการสรา้งความมัน่ใจทีต่ ัง้อยูบ่นรากฐานของ
หลกัวชิา  ขอ้เทจ็จรงิทีส่ามารถตรวจสอบได ้ กระบวนการวเิคราะหแ์ละประมวลผลทีเ่ป็น
วทิยาศาสตร ์ หลกัตรรกะและความสมเหตุสมผล 
  4.  การตรวจสอบการวดัและประเมนิผลในบรบิทของการประกนัคุณภาพ  มี
จุดประสงคส์ าคญัเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูยอ้นกลบั  ส าหรบัใชใ้นการวางแผนเพื่อการปรบัปรุงคุณภาพ
อยา่งต่อเนื่อง  มใิช่การจบัผดิหรอืการตดัสนิใหร้างวลัหรอืลงโทษ 
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  5.  คุณภาพของการออกแบบ  ไดแ้ก่  มาตรฐานการศกึษา  หลกัสตูรและแผนการ
สอนและกระบวนการท างาน  ไดแ้ก่  การเรยีนการสอน  การบรหิารหลกัสตูร  คร ู และบุคลากร
ทางการศกึษาเป็นองคป์ระกอบส าคญัทีน่ าไปสู่การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
  6. การประกนัคุณภาพการศกึษาเน้นความส าคญัของการสรา้งความรู ้ ทกัษะและ
ความมัน่ใจแก่บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา เพื่อสรา้งโอกาสใหเ้กดิการมี
ส่วนร่วมอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
  7.  การประกนัคุณภาพการศกึษาใหค้วามส าคญัต่อการประสานสมัพนัธภ์ายใน
ระหวา่งหน่วยงานทางการศกึษาทุกระดบั  และการร่วมมอืของหน่วยงานและองคก์รต่างๆ ในเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา 
  8.  ภาวะความเป็นผูน้ าและความเอาจรงิเอาจงัของผูบ้รหิารสถานศกึษาและการ
กระจายอ านาจ  ความรบัผดิชอบทีเ่หมาะสมเป็นปจัจยัส าคญัของการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 สรุปไดว้า่  หลกัการส าคญัในการประกนัคุณภาพภายใน  คอื   สถานศกึษาจะตอ้งร่วมกนั
พฒันาปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศกึษา  ร่วมคดิ  ร่วมตดัสนิใจ   
ส่งเสรมิ  สนบัสนุน  มกีารกระจายอ านาจการบรหิารงาน   โดยผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งมสี่วนร่วมใน
กระบวนการด าเนินงานในสถานศกึษาอยา่งเป็นระบบ  มปีระสทิธภิาพ  และมกีารตดิตามตรวจสอบ
การด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 
     

2.4  การมีส่วนร่วมของครใูน การพฒันาการ ด าเนินการ ประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
 บทบาทส าคญัของครใูนการด าเนินการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน  คอื  การ
ประกนัคุณภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  ซึง่ตอ้งมกีารปฏริปูการเรยีนรูโ้ดยจดักระบวนการเรยีนรูท้ ีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั  มกีารวจิยัในชัน้เรยีน  เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา  ซึง่
นกัวชิาการไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัการด าเนินการจดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษา  พอสรุปไดด้งันี้ 
 ประภา  สุทธเิชษฐ ์(2548 : 64; อา้งองิจาก  ธรีพงศ ์ ศรโีพธ ์2546: 78-79)  ไดส้รุปวา่  พลงั
อ านาจในการด าเนินงานปฏริปูการเรยีนรูข้องคร ู ซึง่มคีวามส าคญัต่อการพฒันาผูเ้รยีนในระบบของ
การประกนัคุณภาพภายใน  โดยครตูอ้งมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจตามกระบวนการดงัต่อไปนี้ 
  1.  การท างานอยา่งอสิระ  ครสูามารถก าหนดภาระงานปฏริปูการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง
อสิระ  มอีสิระในการคดิ  และตดัสนิใจเกีย่วกบัการก าหนดแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ การ
พฒันาวธิกีารสอนของตนเอง  การแสดงผลงานตามความรูค้วามสามารถ  การจดัประสบการณ์การ
เรยีนรูด้ว้ยความยดืหยุน่  สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง  นัน่คอื  การเสรมิสรา้งความมัน่ใจในการ
ด าเนินงานปฏริปูการเรยีนรู ้ ตัง้แต่การแปลงหลกัสตูรสู่การสอน  การออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้ 
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การจดัประสบการณ์  การเรยีนรูโ้ดยมคีวามยดืหยุน่เขา้กบัสถานการณ์การเรยีนรูบ้นพืน้ฐานของ
การน าขอ้มลูสารสนเทศทีไ่ดม้าพฒันาอยา่งสรา้งสรรค์ 
  2.  การมสี่วนร่วมในการท างาน  ตัง้แต่มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ  ร่วมรบัผดิชอบ  
ด าเนินงานปฏริปูการเรยีนรูต้ามวสิยัทศัน์  พนัธกจิ  เป้าหมาย  ยทุธศาสตรข์องโรงเรยีน  ตาม
บทบาทหน้าทีม่กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็  เกีย่วกบัการด าเนินงานปฏริปูการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง
ในบรรยากาศการท างานทีเ่ป็นองคก์รเอือ้ต่อการเรยีนรู้ 
  3.  การประเมนิตนเองและพรอ้มรบัการตรวจสอบ  ครตูอ้งมรีายงานตนเอง (Self  
Study  Report)  อนัเนื่องมาจากประสบการณ์เรยีนรูต้ามสภาพทีเ่ป็นจรงิอยา่งต่อเนื่อง  การน าขอ้มลู
จากการรายงานตนเองมาประเมนิสภาพการปฏบิตังิานทีแ่ทจ้รงิ  ตามมาตรฐานการจดัประสบการณ์
การเรยีนรูแ้ละคุณภาพผูเ้รยีน  ตลอดจนมกีารใชข้อ้มลูจากการประเมนิตนเองเพื่อการพฒันางาน
ร่วมกนัของทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งบนพืน้ฐานของเหตุและผล  ตรงตามความเป็นจรงิในทุกข ัน้ตอนของ
การท างาน  และมคีวามพรอ้มในการตรวจสอบประสทิธภิาพและจดัประสบการณ์การเรยีนรู้
ตลอดเวลา 
 รุ่งชชัดาพร   เวหะชาต ิ (2550: 173-174)  ไดก้ล่าวถงึ  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา  คอื   

1. จดัระบบโครงสรา้งองคก์ร  ใหร้องรบัการจดัระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
สถานศกึษา 

2. ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ  เป้าหมายความส าเรจ็ของสถานศกึษาตามมาตรฐาน 
การศกึษาและตวัชีว้ดัของกระทรวง  เป้าหมายความส าเรจ็ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  หลกัเกณฑ ์ 
และวธิกีารประเมนิของส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 

3. วางแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษา  ตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาให้ 
บรรลุผลตามเป้าหมายความส าเรจ็ของสถานศกึษา 

4. ด าเนินการพฒันางานตามแผนและตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมนิคุณภาพ 
ภายในเพื่อปรบัปรุงพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 

5. ประสานความร่วมมอืกบัสถานศกึษา  และหน่วยงานอื่นในการปรบัปรุงและพฒันา 
ระบบการประกนัคุณภาพภายใน  และการพฒันาคุณภาพการศกึษาตามระบบการประกนัคุณภาพ
การศกึษา 

6. ประสานกบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  เพื่อการประเมนิคุณภาพการศกึษาของ 
สถานศกึษาตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

7. ประสานงานกบัส านกังานรบัรองมาตรฐานการศกึษาและประเมนิคุณภาพการศกึษา   
ในการประเมนิสถานศกึษาเพื่อเป็นพืน้ฐานในการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ส านกัทดสอบทางการศกึษา  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2553: 62)ได ้
กล่าววา่ จุดเด่นของการพฒันาคุณภาพของสถานศกึษาอยูท่ีก่ารสรา้งวฒันธรรมการท างานทีเ่น้นการมี 
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ส่วนร่วมในทุกขัน้ตอนของการท างาน  ทัง้บุคลากรภายในและภายนอกสถานศกึษา  โดยบุคลากรภายใน
สถานศกึษาทุกคน  ลว้นตระหนกัในความส าคญัของระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาที่
ตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นระบบอยา่งชดัเจน  ครทูุกคนช่วยกนัสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูป้กครองวา่ผูเ้รยีน
จะไดร้บัการศกึษาทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา  มคีวามรูค้วามสามารถ  มสีมรรถนะและ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามจุดหมายของหลกัสตูร  มพีฒันาการตามวยัทีเ่หมาะสม  ขยนัเรยีน
และมนีิสยัใฝรู่ ้
 โรงเรยีนวดัอมรนิทราราม กรุงเทพมหานคร ไดย้ดึคุณภาพการท างานโดยก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีช่ดัเจนร่วมกนั 3 ขอ้ คอื 1) เพื่อใหค้รแูละบุคลากรของโรงเรยีนมคีวามรู้
ความเขา้ใจและสามารถน าข ัน้ตอนการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในมาปฏบิตัไิด ้
2) เพื่อน าขอ้มลูผลการด าเนินงานมาปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหไ้ดผ้ลดมีี
ประสทิธภิาพและไดม้าตรฐาน และ 3) เพื่อเผยแพร่ขอ้มลูการจดัการศกึษาสู่สาธารณชนและ
ผูเ้กีย่วขอ้ง  โรงเรยีนจงึไดก้ าหนดขัน้ตอนการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในทีเ่น้นการมสี่วนร่วม
ของบุคลากรทุกฝา่ยของโรงเรยีน และบุคลากรภายนอก ไดแ้ก่  คณะกรรมการสถานศกึษา  
ผูป้กครอง ชุมชน โดยยดึหลกัการบรหิารเชงิระบบ PDCA  ส านกัทดสอบทางการศกึษา  ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2553: 62-65)  ดงันี้ 
 ขัน้วางแผน 

1. สรา้งความตระหนกัแก่ครแูละบุคลากรทุกคนของโรงเรยีนทีจ่ะตอ้งรูแ้ละตระหนกัร่วมกนั 
ขัน้ด าเนินการ 
1. ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาทีต่อ้งการพฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุตาม 

มาตรฐานหลกัสตูรและความตอ้งการของผูเ้กีย่วขอ้ง  โดยก าหนดเป้าหมายคุณภาพดา้นผูเ้รยีนแต่
ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย คณิตศาสตร ์ และวทิยาศาสตร ์ตอ้งได้
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 70 กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา สงัคมศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม  การงานอาชพีและเทคโนโลย ีศลิปะ ตอ้งไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 75 และกลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศตอ้งไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 65 

2. จดัระบบบรหิารและสารสนเทศเป็น 4 กลุ่มงาน ใหเ้อือ้ต่อการด าเนินงานพฒันาคุณภาพ 
คอื กลุ่มบรหิารวชิาการ  กลุ่มบรหิารงบประมาณ  กลุ่มบรหิารงานบุคคล  และกลุ่มบรหิารทัว่ไป แต่
ละกลุ่มงานเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดม้สี่วนร่วมและมกีารประสานสมัพนัธไมตรทีีด่ต่ีอกนั  เพื่อการ
ประสานงานทีร่าบรื่น  ก าหนดแนวทางปฏบิตั ิ ระยะเวลา  งบประมาณ  ผูร้บัผดิชอบ  และจดัใหม้ี
ขอ้มลูคุณภาพการศกึษาทีค่รอบคลุมการด าเนินงานทัง้ 4 กลุ่มงาน 

3. จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่่งเน้นคุณภาพการศกึษา  มกีาร 
ประชุมเพื่อจดัท าแผน  จดัท าโครงการและกจิกรรมโดยผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในแต่ละหน่วยงาน
ร่วมกนั  คณะครทูุกคนมสี่วนร่วมและน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศกึษาเพื่อน าสู่การปฏบิตัิ 

4. ด าเนินงานตามแผนอยา่งเป็นระบบ  โดยครทูุกคนด าเนินงานตามแผนของแต่ละงานที่ 
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ก าหนดไว ้ โดยรบัรูร้่วมกนัวา่ท าอะไร  อยา่งไร เมื่อไร โดยมผีูด้แูลรบัผดิชอบตัง้แต่คณะคร ู 
หวัหน้างาน  หวัหน้าสายชัน้  รองผูอ้ านวยการสถานศกึษาทีร่บัผดิชอบแต่ละกลุ่มงาน 
 ขัน้ติดตามและประเมินผล 

1. นิเทศตดิตามโดยคณะผูบ้รหิาร  ผูเ้กีย่วขอ้ง  และไดร้บัการตดิตามตรวจสอบจาก 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 3 

2. ก าหนดกรอบประเมนิ  จดัท าเครื่องมอืเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู  เพื่อพจิารณา 
ประสทิธภิาพของการด าเนินงานดว้ยวธิกีารต่างๆทีก่ าหนดไวใ้นแผน  โดยผูท้ีร่บัผดิชอบแต่ละ 
กลุ่มงาน 

3. ตรวจสอบระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  โดยคณะกรรมการของ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ตรวจสอบการด าเนินงาน 8 ดา้น คอื 

ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา  ดา้นการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ดา้นการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา  ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา  ดา้นการรายงาน
คุณภาพการศกึษาประจ าปี   และดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 

4. ประเมนิผลคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
5. วเิคราะหผ์ลตามมาตรฐานและจดัท ารายงานประจ าปี 
6. น าเสนอผลใหทุ้กฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ  ซึง่ถอืเป็นการแสดงภาระความรบัผดิชอบ 

ของสถานศกึษา 
 ขัน้พฒันาและปรบัปรงุ 

1. เสนอขอ้มลูยอ้นกลบัใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อส่งเสรมิ  พฒันา  และ 
ประเมนิประสทิธภิาพการด าเนินงานของระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาต่อไป 

ประภา  สุทธเิชษฐ ์(2548: 64-65; อา้งองิจาก  สุชาต ิ การสมบตั ิ2544: 25)  ไดส้รุป 
สาระส าคญัเกีย่วกบัการพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละระบบการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรยีน
เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน  โดยครมูสี่วนร่วมตดัสนิใจตามกระบวนการ  ดงัต่อไปนี้ 
  1. ครแูละผูบ้รหิารร่วมกนัก าหนดเป้าหมายทีแ่สดงถงึคุณลกัษณะหรอืคุณภาพที่
ตอ้งการใหเ้กดิขึน้ในโรงเรยีนทัง้โรงเรยีน  การจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมาย  ก าหนดแนวทาง   
การด าเนินงาน  ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ  ก าหนดผูร้บัผดิชอบหรอืผูด้ าเนินการและจดัท า
แผนการเรยีนรูใ้หบ้รรลุตามเป้าหมาย  โดยครตูอ้งวเิคราะหห์ลกัสตูร  คดิกจิกรรม  หาวธิกีารจดั
กระบวนการเรยีนรูท้ ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  รวมทัง้ร่วมการวางแผนก าหนดกรอบการประเมนิผูเ้รยีน
ตามสภาพทีเ่ป็นจรงิดว้ยวธิกีารต่างๆ  เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
  2. ครแูละบุคลากรทุกคนด าเนินการตามแผนทีก่ าหนดไวเ้พื่อพฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รยีน  โดยมกีารวางแผนและจดักระบวนการเรยีนรูท้ ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  และมกีารประเมนิ
ผูเ้รยีนวา่เป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่อยา่งต่อเนื่องโดยอาจประเมนิทุกคาบ  ทุกสั ปดาห ์ ทุก
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บทเรยีน  หรอืช่วงเวลาอื่นๆ  ตามความเหมาะสมและมกีารบนัทกึขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ  รวมทัง้น า
ผลการประเมนิมาพจิารณาและปรบัปรุงกระบวนการเรยีนรูใ้หม่ตลอดเวลา 
  3.  ในระหวา่งการด าเนินการตามแผน  ครแูละบุคลากรทุกคนตอ้งตรวจสอบ
ประเมนิเป็นระยะๆ  ทัง้ประเมนิผลผูเ้รยีนและประเมนิการท างานของตนเอง  เมื่อสิน้ภาคเรยีนก็
น ามาวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์พื่อประเมนิสรุปรวมในระดบัชัน้  หมวดวชิา  และภาพรวมในระดบั
โรงเรยีนเพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานในระยะต่อไป 
  4. ในระหวา่งการด าเนินงานผูบ้รหิารและครนู าผลการประเมนิไปใชป้รบัปรุงการ
ท างานของตนเอง  และเมื่อสิน้สุดภาคเรยีนตอ้งวเิคราะหจ์ุดเด่นและจุดทีต่อ้งปรบัปรุงของโรงเรยีน
หาสาเหตุของปญัหาและแนวทางแกไ้ข  เพื่อน าไปพฒันาปรบัปรุงการจดัการศกึษาและการวางแผน
ของโรงเรยีนต่อไป 
  5.  จดัท ารายงานการประเมนิตนเองในภาพรวมเมื่อสิน้ภาคเรยีน 
  6. ศกึษาความกา้วหน้าของการด าเนินการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ในช่วงทีผ่่านมา  เพื่อเปรยีบเทยีบกบัสถานภาพใชช้่วงก่อนเริม่ด าเนินงาน  
 พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ์. (2545:  44-45) กล่าววา่  บทบาทส าคญัของครใูนการประกนัคุณภาพ
ภายใน  คอื  การประกนัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  ซึง่ตอ้งมกีารปฏริปูการสอน  เพื่อปฏริปูการเรยีนรูใ้ห้
ผูเ้รยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา  การปฏริปูการเรยีนการสอนของครเูพื่อประกนัคุณภาพ
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  ประกอบดว้ยบทบาทหน้าทีส่ าคญั 3 ประการ  คอื 1) การปฏบิตังิานปกตขิอง
ครอูยา่งมรีะบบและกระบวนการ  2)  การประเมนิตนเอง 3)  การรายงานผลการประเมนิตนเอง  ซึง่
ครแูต่ละคนสามารถก าหนดกระบวนการท างานของตนเองได ้ อาจจ าแนกเป็นขัน้ตอนไดด้งันี้    
 ข ัน้ตอนที ่ 1  ศกึษาเรื่องมาตรฐานการศกึษาและหลกัสตูรใหเ้ขา้ใจ  ถ้าเป็นไปไดค้วรศกึษา
ใหค้รบทัง้หน่วยของการเรยีน  ทีอ่าจจะก าหนดเป็นภาคเรยีนหรอืทัง้ปีการศกึษา  และน ามาพฒันา
หลกัสตูรรายวชิาทีต่นสอนอยู ่
 ข ัน้ตอนที ่ 2  วางแผนการสอน  วา่ควรจะสอนอยา่งไร  รวมทัง้จะตอ้งสามารถก าหนดสิง่ที่
บรรลุผลหรอืสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้หรอืพฤตกิรรมของนกัเรยีนทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจากไดร้บัการศกึษา  โดยเน้น
การจดักจิกรรมและการใชส้ื่อทีส่่งเสรมิการเรยีนรู้ 
 ข ัน้ตอนที ่ 3  น ากระบวนการวจิยัเขา้มาใชใ้นการสอนของคร ู และการเรยีนการสอนของ
นกัเรยีนเพื่อสรา้งสรรคค์วามรูค้วบคู่กบัการเรยีนรู้ 
 ข ัน้ตอนที ่ 4  ด าเนินการสอน  โดยท างานร่วมกบัผูเ้รยีนหมายความวา่  ตอ้งลดบทบาทการ
บอกของครมูาเป็นการท างานร่วมกบัผูเ้รยีน  โดยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รยีนไดม้บีทบาทใน
การเรยีนมากขึน้ 
 ข ัน้ตอนที ่ 5  ประเมนิผลการสอนวา่สิง่ทีค่รสูอนไปนัน้บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวม้าก
น้อยเพยีงใด  โดยวดัจากการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  พจิารณาเป็นรายบุคคลและรายชัน้เรยีน 
 ข ัน้ตอนที ่ 6  วเิคราะหเ์พื่อปรบัปรุงการเรยีนการสอนต่อไป  
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 ข ัน้ตอนที ่ 7  บนัทกึสรุปผลการสอนวา่ในคาบหรอืหน่วยนัน้มคีวามส าเรจ็  บรรลุตาม
เป้าหมายมากน้อยเพยีงใด  มปีญัหาและอุปสรรคทีต่อ้งแกไ้ขอยา่งไร  มคี าแนะน าเพื่อจะน าไป
ปรบัปรุงต่อไปอยา่งไร  โดยบนัทกึทุกสิง่ทุกอยา่งเอาไวเ้ป็นหน่วยหนึ่ง  ดงัแผนภมูต่ิอไปนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 3   บทบาทของครใูนการประกนัคุณภาพภายใน                                               
ทีม่า : พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ์. (2545).  ชุดฝึกอบรมคร ู ประมวลสาระการประกนัคณุภาพ 

    การศึกษา.  46. 
 

 ส าหรบับทบาทหน้าทีข่องครใูนการประกนัคุณภาพภายในทัง้ระบบ  ควรเป็นดงันี้ 
1. มกีารเตรยีมความพรอ้มของตนเอง  โดยท าการศกึษาใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ 

เกีย่วกบัหลกัการ  วธิกีาร  ข ัน้ตอนในการประเมนิผลภายใน  รวมทัง้พยายามสรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอการ
ประเมนิภายใน 

2. ใหค้วามร่วมมอืกบัสถานศกึษาในการใหข้อ้มลูพืน้ฐานทัว่ไปทีค่ณะกรรมการ 
ประเมนิผลภายในตอ้งการ 

3. ใหค้วามร่วมมอืกบัสถานศกึษาเมื่อไดร้บัแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการในกจิกรรม 
ใดกจิกรรมหนึ่งของการประเมนิผลภา ยใน  เช่น  เขา้ร่วมพจิารณาจดัท าปฏทินิงานดา้นการ
ประเมนิผลภายในสถานศกึษา  ร่วมกนัพจิารณาจดัสรา้งเครื่องมอืในการจดัเกบ็ขอ้มลูลกัษณะต่างๆ  
ในกระบวนการประเมนิผลภายใน  ร่วมกนัท าผลส ารวจเกบ็ขอ้มลูทีค่ณะกรรมการส ารวจ  ร่วมกนัท า
วเิคราะหข์อ้มลู  และร่วมกนัสรุปผลการประเมนิ 

4. ใหค้วามร่วมมอืกบัสถานศกึษา  ในการร่วมกนัก าหนดจุดประสงค ์ ก าหนด 
มาตรฐานและตวับ่งชีใ้นการประเมนิดา้นต่างๆ  ของสถานศกึษาเองและร่วมกนัก าหนดเกณฑก์าร
ตดัสนิมาตรฐานและตวับ่งชีใ้นดา้นต่างๆ 

5. ปฏบิตัหิน้าทีห่ลกัหรอืหน้าทีป่ระจ าทีร่บัผดิชอบอยา่งมรีะบบตามกระบวนการ 

การประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

การปฏบิตังิาน     
      ของคร ู

    การประเมนิ    
   ตนเองของคร ู

   รายงานการ
ประเมนิตนเอง 

ขอ้มลู
ยอ้นกลบั 
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และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษา  เช่นในหน้าทีก่ารสอนตอ้งมกีารพฒันาหลกัสตูรและแผนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  จดัเตรยีมเนื้อหาทีถู่กตอ้งเหมาะสมกบัจุดประสงคข์องการเรยีน  จดัท า
สื่อการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพตรงตามจุดประสงคก์ารเรยีนการสอนจดักจิกรรม  วธิกีารเรยีนรูท้ ีส่รา้ง
ใหผู้เ้รยีนเกดิการคน้ควา้หาความรู ้ สรา้งความรูด้ว้ยตนเอง  เลอืกวธิกีารประเมนิผลการเรยีน
หลากหลายและเหมาะสม  รวบรวมผล  สรุปผลประเมนิการเรยีนการสอน  พฤตกิรรมของผูเ้รยีน  
น าผลการประเมนิมาปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนอยา่งต่อเนื่อง 

วนัทยา  วงศศ์ลิปภริมย.์ (2545: 66-67)  ไดก้ล่าววา่  คณะครแูละบุคลากรภายใน 
สถานศกึษาเป็นผูม้บีทบาทส าคญัส่วนหนึ่งในการพฒันาศกัภาพการศกึษาของสถานศกึษาในทุก
ข ัน้ตอน  ไม่วา่จะเป็นการเตรยีมการ  การด าเนินการพฒันาระบบการประกั นคุณภาพภายใน  และ
การประเมนิคุณภาพภายนอก  โดยมบีทบาททัง้  2  อยา่งในเวลาเดยีวกนั  คอื  เป็นทัง้นกัวางแผน
และนกัปฏบิตั ิ โดยบทบาทของคณะครแูละบุคลากรภายในสถานศกึษา  จ าแนกออกเป็น  3  ช่วง  
คอื 
 ช่วงท่ี  1  การเตรียมการ   คณะครแูละบุคลากรในโรงเรยีนมบีทบาทส าคญัในการ
เตรยีมการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษา  สรุปไดด้งันี้ 
  1.  ศกึษาคน้ควา้  และพฒันาตนเองในดา้นความรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนั
คุณภาพการศกึษา  เพื่อใหเ้กดิความตระหนกัและเหน็ความส าคญัและความจ าเป็น  ตลอดจนมเีจต
คตทิีด่ต่ีอการประกนัคุณภาพการศกึษา 
  2.ศกึษาเกีย่วกบัแนวทางการด าเนินการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษาการประกนัคุณภาพการศกึษา  รวมทัง้บทบาทและหน้าทีข่องตนเองในการพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพในสถานศกึษา  โดยอาจไดร้บัความรูจ้ากวทิยากรภายนอกสถาน ศกึษาหรอื
ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
  3.  ร่วมกบัผูบ้รหิารเตรยีมวางแผนและจดัท าระบบขอ้มลูสารสนเทศภายใน
สถานศกึษา  ไดแ้ก่  ขอ้มลูสารสนเทศของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล  ซึง่เป็นประโยชน์ในการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอน  ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ  และขอ้มลูสารสนเทศ
ในดา้นต่างๆของสถานศกึษาทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาและการ
ประกนัคุณภาพภายนอก 
 ช่วงท่ี  2  การด าเนินการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน  คณะครแูละบุคลากร
ในสถานศกึษามบีทบาทส าคญัในกระบวนการบรหิารของสถานศกึษา  ดงันี้ 
  ขัน้วางแผน  ในขัน้ตอนนี้ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งใหผู้ม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกคนมสี่วน
ร่วมหรอืเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่คณะครู
และบุคลากรในสถานศกึษาซึง่จะท างานเป็นทมี  ดงันัน้คณะครแูละบุคลากรในสถานศกึษาตอ้ง
ร่วมกบัผูบ้รหิารและผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาทัง้ในระยะยาวและ
ระยะสัน้  เริม่จากก าหนดเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพของสถานศกึษา  ก าหนดภารกจิของ
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สถานศกึษา  ก าหนดโครงการ  กจิกรรมในแต่ละปีการศกึษา  และเมื่อก าหนดโครงการแลว้คณะครู
และบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโครงการ  กจิกรรมใดกต็ามจะตอ้งเขยีนโครงการโดย
ค านึงถงึความเป็นไปไดใ้นการปฏบิตั ิ และศกัยภาพของสถานศกึษาดว้ย 
  ขัน้ปฏบิตัติามแผน  คณะครแูละบุคลากรในสถานศกึษาจะด าเนินการตามแผน  
โครงการ  กจิกรรมทีว่างเอาไว ้ โดยพยายามประสานความร่วมมอืในระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  
ผูบ้รหิาร  และผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานศกึษาพฒันาคุณภาพการศกึษาเป็นไป
ตามเป้าหมายทีว่างไว ้ นอกจากนี้คณะครแูละบุคลากรในสถานศกึษาจะพยายามสรา้งบรรยากาศ
และสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวย  และกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทัง้ในหอ้งเรยีนและนอก
หอ้งเรยีน 
  ขัน้ตรวจสอบและประเมนิผล   เมื่อคณะครแูละบุคลากรในสถานศกึษาผูด้ าเนิน
กจิกรรมการเรยีนการสอนและโครงการแลว้  จ าเป็นตอ้งตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของตนเอง  โดยก าหนดกรอบการประเมนิตนเอง  สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิตนเอง  ท าการ
ประเมนิตนเองตามกรอบทีก่ าหนด  และวเิคราะหข์อ้มลูและประเมนิผล  หลงัจากนัน้ตอ้งมาร่วมกนั
เขยีนรายงานการประเมนิตนเองตามสภาพทีเ่ป็นจรงิของแต่ละแผนงาน  โครงการ  และกจิกรรม 
  ขัน้ปรบัปรุงและพฒันา   ภายหลงัการประเมนิตนเองและทราบผลการประเมนิ
ตนเองแลว้  คณะครแูละบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละแผนงาน  โครงงาน  กจิกรรม  ตอ้งน าผลการ
ประเมนิไปใชป้รบัปรุงการปฏบิตังิานตนเอง  และน าไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา
ในปีการศกึษาต่อไป 
 ช่วงท่ี  3  การประเมินคณุภาพภายนอก   คณะครแูละบุคลากรในสถานศกึษาจะร่วมกนั
จดัท ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาเพื่อใหค้ณะผูป้ระเมนิภายนอกไดศ้กึษาสภาพการ
ด าเนินการของสถานศกึษา  รวมทัง้จดัเตรยีมขอ้มลูสารสนเทศของสถานศกึษา  และเมื่อคณะผู้
ประเมนิภายนอกเขา้มาท าการประเมนิสถานศกึษา  คณะครแูละบุคลากรในสถานศกึษาจะตอ้งให้
ความร่วมมอืกบัคณะผูป้ระเมนิภายนอกเป็นอยา่งด ี เพื่อประโยชน์ของสถานศกึษา 
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต.ิ ( ประภา  สทิธเิชษฐ.์ 2548: 48; อา้งองิจาก  
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ 2545: 52-54) ไดใ้หแ้นวคดิวา่  คณะครแูละบุคลากรใน
โรงเรยีนเป็นผูม้บีทบาทส าคญั  ในการมสี่วนร่วมในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาในทุก
ข ัน้ตอน  จ าแนกออกเป็น  3  ขัน้ตอน  ดงันี้ 
  ขัน้ตอนที ่ 1  การเตรยีมการ  คณะครแูละบุคลากรมบีทบาทส าคญัในการ
เตรยีมการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  โดยพอสรุปไดด้งันี้ 
      การศกึษาคน้ควา้และพฒันาตนเองในดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพ
การศกึษา  เพื่อใหเ้กดิความตระหนกัเหน็ความส าคญัและความจ าเป็น  ตลอดจนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาเกีย่วกบัแนวทางการด าเนินการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
การศกึษาและบทบาทหน้าทีข่องตนเองในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา    
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โดยอาจไดร้บัความรูจ้ากวทิยากรจากภายนอก   สถานศกึษาหรอืผูบ้รหิารสถานศกึษาร่วมกบั
ผูบ้รหิารเตรยีมการวางแผนจดัท าขอ้มลูสาระสนเทศภายในโรงเรยีน  ไดแ้ก่  ขอ้มลูสารสนเทศของ
นกัเรยีนเป็นรายบุค คล  รวมทัง้ขอ้มลูสารสนเทศในเรื่องต่างๆทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในโรงเรยีนและการประกนัคุณภาพภายนอก 

ขัน้ตอนที ่ 2  การด าเนินการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน  ในการพฒันา 
ระบบการประกนัคุณภาพภายในใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารและการท างานนัน้จะตอ้งค านึงถงึ
เงื่อนไขส าคญัทีจ่ะท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในการด าเนินงาน  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารตอ้งมคีวามตระหนกั  
เขา้มามสี่วนร่วมส่งเสรมิ  สนบัสนุน  และร่วมคดิร่วมท า  รวมทัง้ตอ้งมกีารท างานเป็นทมีโดยครทูุก
คนตอ้งไดร้บัการเตรยีมพรอ้ม มองเหน็คุณค่า  มคีวามรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพ
และมสี่วนร่วม   วางแผน  ร่วมกนัปฏบิตั ิ ร่วมกนัตรวจสอบและร่วมกนัปรบัปรุง  โดยมขี ัน้ตอนการ
ด าเนินงาน  ดงันี้ 
   1.  ขัน้วางแผน  คณะครมูสี่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาคุณภาพ
การศกึษาของโรงเรยีน  ตอ้งท างานเป็นทมี  ร่วมมอืกบัผูบ้รหิารและคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาทัง้ในระยะยาวและระยะสัน้  โดยเริม่จากก าหนด
เป้าหมายในการพฒันาคุณภาพของโรงเรยีน  และร่วมกนัก าหนดภาระกจิของโรงเรยีน  ก าหนด
โครงการกจิกรรมใน แต่ละปีการศกึษา  และเมื่อไดก้ าหนดเวลาแลว้  ครทูีไ่ดร้บัมอบหมายให้
รบัผดิชอบโครงการหรอืกจิกรรมใดกต็ามจะตอ้งท าการเขยีนโครงการ  โดยค านึงถงึความเป็นไป
ในทางปฏบิตัแิละศกัยภาพของโรงเรยีน 
   2.  ขัน้ปฏบิตัติามแผน   เมื่อไดร้่วมมอืกนัวางแผนแลว้กต็อ้งปฏบิตัติาม
แผนโดยพยายามประสานความร่วมมอืกบัเพื่อนร่วมงาน  กบัผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้งในการส่งเสรมิ
การพฒันาคุณภาพการศกึษาใหด้ าเนินไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ นอกจากนี้คณะครตูอ้งพยายามจดั
บรรยากาศและสิง่แวดลอ้มใหเ้อือ้อ านวย  และกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้ในหอ้งและนอกหอ้งอกี
ดว้ย 
   3.  การตรวจสอบและประเมนิผล  การด าเนินงานใดๆ  ไปสกัระยะหนึ่ง
จ าเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบ  และประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง  โดยท าการก าหนดกรอบการ
ประเมนิตนเอง  สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิตนเอง   ท าการประเมนิตนเองตามกรอบที่
ก าหนดไว ้ และท าการวเิคราะหข์อ้มลูและประเมนิผล  หลงัจากนัน้คณะกรรมการตอ้งมาร่วมกนั
เขยีนรายงานการประเมนิตนเองตามสภาพจรงิของแต่ละโครงการ 
   4.  ขัน้ปรบัปรุงและพฒันา  เมื่อบุคคลแต่ละฝา่ยมกีารประเมนิผลเสรจ็สิน้ก็
ส่งผลใหก้บัคณะกรรมการทีร่บัผดิชอบ  ซึง่ตอ้งน าผลมาประเมนิ  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ แปลผลใน
ภาพรวมทัง้หมด  แลว้น าเสนอผลการประเมนิต่อผูเ้กีย่วขอ้ง  เช่น  ครปูระจ าชัน้  ครปูระจ าวชิา  
หวัหน้าหมวด  ผูบ้รหิารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงพฒันางานของตนเองและน าไปใชเ้ป็น
แนวทางในการวางแผนพฒันาในปีต่อไป 
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  ขัน้ตอนที ่ 3  การประเมนิภายนอก  เมื่อโรงเรยีนไดด้ าเนินการตามแผนและมกีาร
ประเมนิผลภายในเสรจ็เรยีบรอ้บแลว้  ในช่วงปลายปีการศกึษาจะตอ้งจดัท ารายการประเมนิตนเอง
หรอืรายงานประจ าปี  เพื่อเผยแพร่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดร้บัทราบไม่วา่จะเป็นผูป้กครองหรอืชุมชน  
หน่วยงานตน้สงักดัและผูป้ระเมนิภายนอก  เพื่อแสดงความรบัผดิชอบในการจดัการศกึษา  โดย
ด าเนินการดงันี้ 

1. รวบรวมผลการด าเนินงานและผลประเมนิ 
2. วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหจ์ าแนกตามมาตรฐาน 
3. เขยีนรายงานประเมนิตนเองเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดัเพื่อขอรบัการประเมนิ 

จากคณะกรรมการประเมนิภายนอก 
ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (2544: 7)  ไดใ้หแ้นวคดิวา่การ 

ประกนัคุณภาพภายนอกเป็นงานทีต่่อเนื่องจากการประกนัคุณภาพภายใน  ซึง่สถานศกึษาจะตอ้ง
จดัท ารายงานการประเมนิตนเองเป็นประจ าทุกปี  เพื่อเสนอส านกังานรบัรองมาตรฐานประเมนิ
คุณภาพการศกึษา  เพื่อรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก  ซึง่บทบาทครใูนการประกนัคุ ณภาพ
ภายใน  คอื  การประกนัคุณภาพการเรยีนของผูเ้รยีน  ประกอบดว้ย  บทบาทหน้าที ่ 3  ประการ  
คอื 

1. การปฏบิตังิานปกตขิองครอูยา่งมรีะบบและกระบวนการ 
2. ประเมนิตนเอง 
3. การรายงานผลการประเมนิตนเอง 

ส่วนบทบาทของครใูนการรบัรองตรวจสอบและการประเมนิคุณภาพจากภายนอก ม ี 3 
บทบาท  คอื 

1. ร่วมจดัท ารายงานการศกึษาตนเองของสถานศกึษา 
2. รบัการตรวจเยีย่มของผูป้ระเมนิจากภายนอก 
3. รบัขอ้เสนอแนะจากส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 

มาด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ข 
กล่าวโดยสรุปวา่  ครผููส้อนและบุคลากรในสถานศกึษามบีทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในการ 

ประกนัคุณภาพการศกึษา   คอื  การประกนัคุณภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  ซึง่ประกอบไปดว้ยสิง่ที่
ส าคญั  3 ขอ้  คอื 1)  การปฏบิตังิานของครทูีม่กีระบวนการจดัการสอน  การท างานอยา่งเป็นระบบ  
2)  ครมูกีารประเมนิตนเองหลงัการปฏบิตังิาน  และ 3) มกีารจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง 
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3. นโยบายและแนวทางการด าเนินการประกนัคณุภาพการศึกษา 
   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.2542  หมวด 6 ไดก้ าหนดมาตรฐานและการ 

ประกนัคุณภาพการศกึษาดงันี้ 
    มาตรา 47 ไดบ้ญัญตัไิวใ้หม้รีะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษาทุกระดบั  ประกอบดว้ย  ระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนั
คุณภาพภายนอก 
    ระบบ  หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา  ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 
     มาตรา 48  ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาและใหถ้อืวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิาร
การศกึษาทีต่อ้งด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง  โดยมกีารจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้
สงักดั  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษาและเพื่อรองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก 
    ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2543: 17-48)  ไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในประกอบดว้ยขัน้ตอน  4  ขัน้ตอน  คอื  การวางแผน  การปฏบิตัติามแผน  
การตรวจสอบประเมนิผล  และการพฒันาปรบัปรุง  ซึง่ทุกฝา่ยจะตอ้งด าเนินการร่วมกนัในทุก
ข ัน้ตอน  โดยมรีายละเอยีดแต่ละขัน้ตอนดงันี้ 

1. การวางแผน   
การวางแผนเป็นการคดิเตรยีมการไวล้่วงหน้าเพื่อจะท างานใหส้ าเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ในการวางแผนจะตอ้งมกีารก าหนดเป้าหมาย  แนวทางการด าเนินงาน  ผูร้บัผดิชอบงาน  ระยะเวลา  
และทรพัยากรทีต่อ้งใชเ้พื่อท างานใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีต่อ้งการ 
 ส าหรบัสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานนัน้  จะตอ้งมกีารจดัท าธรรมนูญสถานศกึษา  
ซึง่เป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งสถานศกึษากบัผูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง  ไดแ้ก่  ผูป้กครอง  คณะกรรมการ
สถานศกึษา  ชุมชนและหน่วยงานตน้สงักดั  เพื่อใชเ้ป็นแผนแม่บทส าหรบัก าหนดทศิทางในการ
พฒันาสถานศกึษาไปสู่เป้าหมายภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  เช่น  3-5 ปี 
 เพื่อใหก้ารด าเนินงานมปีระสทิธภิาพสถานศกึษาควรมกีารจดัท าแผนต่างๆ  คอื  
แผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  แผนปฏบิตักิารประจ าปี  แผนการจดัการเรยีนการ
สอนตามหลกัสตูรและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของสถานศกึษา  แผนงบประมาณทัง้รายรบัและ
รายจ่ายของสถานศกึษา  ซึง่ในการจดัท าแผนต่างๆ  นัน้  แมจ้ะมหีลายแผนแต่ทีจ่รงิแลว้เป็นแผน
ใหญ่แผนเดยีวเท่านัน้  เพราะแผนใหญ่มคีวามเชื่อมโยงต่อเนื่องกนัโดยตลอด  กล่าวคอื  
แผนพฒันาคุณภาพการศกึษาเป็นแผนระยะยาวทีค่รอบคลุมเป้าหมายและแนวทางการพฒันา
คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษานัน้ๆ  จากแผนระยะยาวดงักล่าวน ามาก าหนดเป็นแผนปฏบิตัิ
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การประจ าปี  ซึง่เป็นแผนระยะสัน้วา่ภา ยใน  1 ปี  สถานศกึษามเีป้าหมายจะด าเนินการเรื่องใด  
แลว้จดัท าแผนการสอนตามหลกัสตูรและใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของสถานศกึษาตามทีก่ าหนดไว ้
 ในการจดัท าแผนต่างๆนัน้  ควรวางแผนการประเมนิผลไปพรอ้มกนัดว้ยเพื่อใชก้ ากบั
ตรวจสอบการปฏบิตังิานวา่เป็นไปตามแผนเพยีงใด  โดยมกีารตัง้เป้าหมายวา่จะประเมนิเรื่องใด  ใช้
วธิกีาร  รปูแบบอยา่งไรในการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู  แผนการประเมนิผลทีด่คีวรสอดคลอ้ง
เป็นส่วนหนึ่งของการท างานเป็นปกตใินชวีติประจ าวนัของผูบ้รหิาร  คณะผูเ้รยีน  นอกจากนี้ควร
ตอ้งคดิงบประมาณทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ของแผน  จดัท าเป็นแผนงบประมาณทัง้รายรบัและรายจ่ายของสถานศกึษา 
       ข ัน้ตอนการวางแผน 
       ข ัน้ตอนในการวางแผนทีส่ าคญั  ประกอบดว้ย  
         1.1  การก าหนดเป้าหมาย   การวางแผนควรจะเริม่จากการก าหนดเป้าหมาย  ที่
แสดงถงึคุณลกัษณะหรอืคุณภาพทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในสถานศกึษา  ซึง่ควรก าหนดใหช้ดัเจนใน
รฐัธรรมนูญสถานศกึษาและใชห้ลกัและทศิทางในการด าเนินการด าเนินงานของสถานศกึษา  
หลงัจากนัน้กจ็ดัท าแผนพฒันาสถานศกึษาและแผนปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหรอืมาตรฐาน
การศกึษา  ซึง่ควรครอบคลุมคุณลกัษณะหรอืคุณสมบตัขิองผูเ้รยีนทีพ่งึประสงค ์ การบรหิารจดัการ  
หลกัสตูรและการเรยีนการสอน  ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม  การประเมนิผล  การก ากบัตรวจสอบ
และการรายงาน  ในการก าหนดเป้าหมาย  อาจท าไดโ้ดยวธิกีารต่อไปนี้ 
  1.1.1  ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูก่อนการวางแผน  ขอ้มลูต่างๆ  ทีค่วรวเิคราะห ์ คอื  
เป้าหมายหรอืมาตรฐานการศกึษาหลกัทีเ่ป็นไปตามความตอ้งการส่วนรวมของสงัคมและ
ประเทศชาต ิ ไดแ้ก่  ความมุ่งหมาย  หลกัการและแนวทางการจดัการศกึษาของไทย  ตามทีก่ าหนด
ใน  พ.ร.บ.  การศกึษาแห่งชาต ิ หลกัสตูร  มาตรฐานการศกึษาของตน้สงักดั  และมาตรฐาน
การศกึษาเพื่อประเมนิคุณภาพภายนอก 
  1.1.2  วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูเพื่อก าหนดเป้าหมายของสถานศกึษา  การ
วเิคราะหเ์พื่อพจิารณาความสอดคลอ้งของขอ้มลูต่างๆ  และการสงัเคราะหเ์พื่อประสานความ
ตอ้งการของฝา่ยต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง  ทัง้การตอ้งการส่วนรวมทอ้งถิน่  และสถานศกึษาซึง่จะช่วยให้
สถานศกึษามคีวามเขา้ใจ  สามารถวางแผนและท างานไดง้่ายขึน้  เพราะหากสามารถก าหนด
เป้าหมายหลกัทีเ่ป็นความตอ้งการร่วมกนัของฝา่ยต่างๆ  ไดแ้ลว้กส็ ามารถน าผลทีไ่ดจ้ากการ
ด าเนินการตามเป้าหมายนัน้ไปใชใ้นการรายงานหรอืตอบสนองความตอ้งการของหน่วยงานหรอื
ฝา่ยต่างๆไดพ้รอ้มกนั 
        1.2  การจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมาย   การจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมาย
จะช่วยใหก้ารวางแผนมปีระสทิธภิาพมากขึน้  เพราะสถานศกึษาจะไดร้บัทราบวา่เป้าหมายต่างๆ   
ทีต่อ้งการนัน้  เป้าหมายใดส าคญัมากน้อยกวา่กนัเพยีงใด  เพื่อก าหนดกจิกรรม  บุคลากร  
ทรพัยากร  และช่วงระยะเวลาทีจ่ะด าเนินการในการพฒันาเป้าหมายนัน้ๆ  ใหเ้หมาะสม 
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        1.3  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานหรอืวธิปีฏบิตังิาน  การก าหนดแนวทางหรอืวธิี
ปฏบิตังิาน  คอืการน าเป้าหมายทีม่ลีกัษณะเป็นความคิ ดเชงินามธรรมมาท าใหเ้ป็นรปูธรรมในทาง
ปฏบิตั ิ โดยคดิโครงการหรอืกจิกรรมทีจ่ะท าใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ  รวมทัง้ก าหนดตวัชีว้ดั
ความส าเรจ็หรอืตวับ่งชีใ้หม้คีวามชดัเชนดว้ย 
       1.4  การก าหนดระยะเวลา  ในการท าแผนควรมกีารก าหนดระยะเวลาทีเ่หมาะสม
ส าหรบัการด าเนินงานของโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆในแผนดว้ย  การก าหนดระยะเวลาจะช่วยให้
การท างานมปีระสทิธภิาพ  เพราะผูป้ฏบิตัจิะไดท้ราบวา่งานใดควรจะตอ้งด าเนินการใหเ้สรจ็เมื่อไหร่  
ตอ้งเร่งด าเนินการก่อนหรอือาจรอได ้ และยงัเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิาร  หรอืผูท้ ีม่หีน้าทีก่ ากบัดแูล
จะไดต้ดิตามงานไดว้า่มคีวามกา้วหน้าตามแผนเพยีงใด 
        1.5  การก าหนดงบประมาณ  ควรคดิงบประมาณทีจ่ะตอ้งใชใ้นการจดัซือ้วสัดุ  
อุปกรณ์  รวมทัง้ค่าตอบแทน  และค่าใชจ้่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ
ตามแผนอยา่งรอบคอบและใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูเ้รยีนมากทีสุ่ด  โดยค านึงถงึความพอเพยีงและ
ความเหมาะสมระหวา่งรายรบั รายจ่าย  เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมาย  โดยมกีารใช้
จ่ายงบประมาณอยา่งคุม้ค่า 
        1.6  การก าหนดผูร้บัผดิชอบ   การก าหนดผูร้บัผดิชอบทีเ่หมาะสมในการด าเนินการ
แต่ละข ัน้ตอน  หรอืในกจิกรรมและโครงการต่างๆ  เป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะช่วยใหแ้ผนสามารถด าเนิน
ใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  จงึควรก าหนดไวใ้นแผนใหช้ดัเจนวา่เรื่องใดจะเป็นหน้าที่
ความรบัผดิชอบของใครบา้ง 
 2.  การปฏิบติัตามแผน 
        เมื่อสถานศกึษาไดว้างแผนการปฏบิตังิานเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  บุคลากรทีร่่วมการ
ด าเนินการตามแผนทีจ่ดัไว ้ โดยในระหวา่งการด าเนินงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาควรจะส่งเสรมิ
สนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนท างานอยา่งมคีวามสุข  จดัสิง่อ านวยความสะดวก  สนบัสนุนทรพัยากร
เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  ทัง้นี้ยงัตอ้งก ากบั  ตดิตาม  ทัง้ระดบัรายบุคคล  
รายกลุ่ม  รายหมวด  ฝา่ย  เพื่อกระตุน้และส่งเสรมิใหม้กีารด าเนินงานตามแผน  และตอ้งนิเทศใน
ระหวา่งปฏบิตังิาน  ผูบ้รหิารตอ้งก ากบัตดิตามวา่เป็นไปตามเป้าหมายหรอืแผนทีก่ าหนดไว ้ หรอืมี
ปญัหาหรอืไม่  หากไม่เป็นไปตามแผนหรอืมปีญัหาจะไดใ้หก้ารนิเทศเพื่อปรบัปรุงแกไ้ข  การก ากบั
และตดิตามการปฏบิตังิานทีห่ลายวธิ ี ซึง่จะขอยกมาเป็นตั วอยา่งเท่านัน้คอื  ผูบ้รหิารอาจตดิตาม
ดว้ยการสอบถามเป็นรายบุคคล  จดัประชุมกลุ่ม  หมวด  ฝา่ย  หรอืใหแ้ต่ละบุคคลหมวด  กลุ่ม  
ฝา่ย  รายงานความกา้วหน้าของการท างานเป็นรายสปัดาหห์รอืรายเดอืน  โดยอาจรายงานปาก
เปล่า  หรอืจดัท ารายงานเสนอเพื่อใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการปฏบิตังิานของแต่ละบุคคล  
กลุ่ม  หมวด  ฝา่ย  และในแต่ละเดอืนอาจพจิารณาวา่บุคคล  กลุ่ม  หมวด  ฝา่ยใดมผีลการ
ด าเนินงานดเียีย่ม  เป็นไปตามเป้าหมายหรอืแผนทีก่ าหนด  ซึง่อาจมรีางวลัใหเ้ลก็ๆ  น้อยๆ  เป็น
การใหก้ าลงัใจ 
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3.  การตรวจสอบประเมินผล 
การประเมนิผล  เป็นกลไกส าคญัทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันา  เพราะจะท าใหไ้ดข้อ้มลู 

ยอ้นกลบัทีจ่ะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการด าเนินงานทีผ่่านมาวา่บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไวเ้พยีงใด  ตอ้ง
ปรบัปรุงแกไ้ขในเรื่องใดบา้ง  ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้ใจระบบการประกนัคุณภาพอยา่งถูกตอ้ง  จะ
ตระหนกัถงึความส าคญัของการประเมนิผล 
        ในระหวา่งทีส่ถานศกึษาด าเนนิการตามแผนปฏบิตักิาร  ควรมี กรรมการตรวจสอบ
ประเมนิผลเป็นระยะๆ  เพื่อพจิาร ณาวา่  การด าเนินการเป็นไปในทศิทางทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็
ตามเป้าหมายหรอืมาตรฐาน  และตวับ่งชีท้ ีก่ าหนดในแผนพฒันาและแผนปฏบิตักิารหรอืไม่  
เพยีงใด  มจีุดอ่อน  จุดแขง็ประการใด  มสี่วนทีจ่ะตอ้งปรบัปรุงเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืมาตรฐาน
และตวับ่งชีท้ ีก่ าหนดมากทีสุ่ด  และเมื่อสิน้ภาคเรยีนหรอืสิน้ปีการศกึษากจ็ะตอ้งมกีารสรุปผลรวม  
เพื่อน าผลมาพจิารณาแกไ้ข  ปรบัปรุงการด าเนินการในระยะต่อไป   ซึง่การตรวจสอบประเมนิผลมี
รายละเอยีดในการด าเนินการดงันี้ 
        3.1  การวางกรอบการประเมนิ    คณะกรรมการควรประชุมร่วมกนักบัผูเ้กีย่วขอ้งใน
การวางกรอบการประเมนิ  เพื่อก าหนดแนวทางในการประเมนิวา่  จะประเมนิอะไร  ใครเป็นผู้
ประเมนิ  และมรีปูแบบในการประเมนิเป็นอยา่งไร 
        3.2   การจดัหา /  จดัท าเครื่องมอื    คณะกรรมการควรประชุมร่วมกบัผูเ้กีย่วขอ้ง  
เพื่อก าหนดเครื่องมอืทีจ่ะใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  จะใชเ้ครื่องมอืชนิดใด  หลงัจากนัน้กจ็ดัหา / 
จดัท าเครื่องมอื 
        3.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู   ในการเกบ็ขอ้มลูหากขอ้มลูใดมอียูแ่ลว้ในสถานศกึษาไม่
ควรจดัเกบ็ใหม่  ใหน้ าขอ้มลูทีม่อียูแ่ลว้มาประมวลผล  วเิคราะห ์ แลว้น าไปใชไ้ดเ้ลย  และ
สถานศกึษาควรวางแผนการจดัท าขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัการท างานปกตขิองสถานศกึษาใหม้าก
ทีสุ่ด  และหากเป็นไปไดค้วรเกบ็จากหลายๆแหล่ง  เพื่อเป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อถอืไดข้อง
ขอ้มลู  และท าใหไ้ดส้ารสนเทศในมุมมองต่างๆ  แหล่งขอ้มลู /ผูใ้หข้อ้มลูอาจเป็นผูบ้รหิาร  คร ู 
ผูเ้รยีน  หรอืผูป้กครองกไ็ด ้ และในการจดัเกบ็ขอ้มลูจะครอบคลุมผูใ้หข้อ้มลูเพยีงใด  ขึน้อยูก่บั
วตัถุประสงคข์องการประเมนิ  ถ้าตอ้งการประเมนิเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีส่ะทอ้นคุณภาพของผูเ้รยีนหรอื
คร ู เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาปรบัปรุงเป็นรายบุคคลกค็วรจะเกบ็ขอ้มลูของทุกคนแลว้ประเมนิ
เป็นรายบุคคล  แต่ถ้าตอ้งการประเมนิในภาพรวม  หรอืเกบ็ขอ้มลูจากผูป้กครองหรอืชุมชน  ในเรื่อง
เกีย่วกบัการบรหิารการจดัการเรยีนการสอนทัว่ๆไป  กส็ามารถใชว้ธิสีุ่มตวัอยา่งได้ 
        3.4  การวเิคราะหข์อ้มลู   ในการวเิคราะหข์อ้มลูของสถานศกึษา  ผูร้บัผดิชอบควร
พจิารณากรอบการวเิคราะหว์า่ขอ้มลูแต่ละประเดน็จะวเิคราะหใ์นระดบัใด  ระดบับุคคล  ระดบั
หอ้งเรยีน  หรอืระดบัภาพรวมของสถานศกึษา  ใครเป็นผูว้เิคราะห ์ วเิคราะหใ์นช่วงเวลาใดเพื่อจะ
ไดน้ าผลมาใช ้
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        3.5  การแปลความหมาย   ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหจ์ะน ามาใชป้ระโยชน์ไดก้็
ต่อเมื่อสถานศกึษาไดแ้ปลความหมายของขอ้มลู  โดยมกีารเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนด  ซึง่การ
ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิตนเองของสถานศกึษานัน้  ก าหนดเป็นระดบัๆ  ไดแ้ก่  เกณฑร์ะดบั
บุคคล  เกณฑร์ะดบัหอ้งเรยีน/ ระดบัชัน้/ระดบัหมวดวชิา  และเกณฑร์ะดบัสถานศกึษา 
        3.6  การตรวจสอบ / ปรบัปรุงคุณภาพการประเมนิ    เมื่อสถานศกึษาไดด้ าเนินการ
ประเมนิตามแผนทีก่ าหนดไดแ้ลว้  กจ็ะตอ้งมกีารตรวจสอบกระบวนการและผลการประเมนิวา่  มี
ความเหมาะสม  ถูกตอ้งและน่าเชื่อถอืเพยีงใด  ซึง่ผูเ้กีย่วขอ้งควรมกีารประชุมร่วมกนัเป็นระยะๆ  
โดยผูบ้รหิารควรมกีารตดิตามตรวจสอบในระหวา่งการนิเทศ  การประชุมร่วมกบัคณะกรรมการ
เพื่อใหค้ าปรกึษา  แนะน าในการปรบัปรุงและพฒันากระบวนการประเมนิคุณภาพใหม้ปีระสทิธภิาพ  
มคีวามถูกตอ้งและเชื่อถอืได ้ 
 4.  การน าผลการประเมินมาปรบัปรงุงาน 
        เมื่อบุคลากรแต่ละคนแต่ละฝา่ยมกีารประเมนิผลเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้   กส็่งผลใหก้บั
คณะกรรมการทีร่บัผดิชอบ  ซึง่จะตอ้งรวบรวมผลการประเมนิมาวเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ แปลผลใน
ภาพรวมทัง้หมด  แลว้น าเสนอผลการประเมนิแก่ผูเ้กีย่วขอ้ง  เช่นครปูระจ าชัน้  ครปูระจ าวชิา  
หวัหน้าหมวด  ผูบ้รหิาร  เพื่อน าผลไปใชใ้นการพฒันางานของตนเองต่อไป  และผลของการ
ประเมนิสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและบุคลากร  และใช้
ในการวางแผนต่อไปรวมทัง้จดัท าเป็นสารสนเทศ  เพื่อใชต้ดัสนิใจในเรื่องต่างๆ  ไดด้งันี้ 
        4.1  การปรบัปรุงการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและบุคลากร   ในระหวา่งการด าเนินงาน
และมกีารตรวจสอบประเมนิผลทัง้ในระดบัรายบุคคล  หรอืระดบัชัน้ / หมวดวชิา  ผูบ้รหิารและ
บุคลากรสามารถน าผลการประเมนิไปใชป้รบัปรุงการท างานของตนเองและปรบัปรุงแผนการ
ด าเนินงานไดเ้ลย  เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
        4.2  การวางแผนในระยะยาว   การน าผลการประเมนิไปใชจ้ดัท าแผนในภาคเรยีน
หรอืปีการศกึษาต่อไป  ควรมกีารวเิคราะหจ์ุดเด่น  และจุดทีต่อ้งปรบัปรุงของสถานศกึษา  หา
สาเหตุของปญัหาและแนวทางแกไ้ข  โดยใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ยเขา้มามสี่วนร่วม  เพื่อน าไปพฒันา
ปรบัปรุงการจดัการศกึษาของสถานศกึษาต่อไป 
        4.3  การจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ   ถ้าสถานศกึษาน าผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิมาพฒันา
เป็นขอ้มลูสารสนเทศทีส่ามารถใชไ้ดส้ะดวก  รวดเรว็  และเป็นปจัจุบนักจ็ะเป็นประโยชน์ในการ
บรหิารและประกอบ การตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ  รวมทัง้เมื่อหน่วยงานภายนอกเขา้มาประเมนิ  
สถานศกึษากพ็รอ้มทีจ่ะน าเสนอขอ้มลูและสารสนเทศทีผู่ป้ระเมนิตอ้งการไดง้่ายขึน้ในทุกๆดา้น  
            การด าเนนิงานประเมนิผลของสถานศกึษาไม่ไดส้ิน้สุดเพยีงแคท่ าการประเมนิ
ตนเองเพยีงครัง้เดยีวแลว้หยดุเลย แต่ตอ้งท าตลอดเวลาผลการประเมนิทีจ่ดัท าเสรจ็แลว้ถอืเป็น
ขอ้มลูทีแ่สดงถงึสภาพการด าเนินงานในขณะนัน้  ซึง่ตอ้งมกีารตรวจสอบใหม่วา่การด าเนินงาน
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ในช่วงต่อไปสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและแนวทางการพฒันาของสถานศกึษาอยา่งไร  การพฒันา
ปรบัปรุงตนเองจงึตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง  โดยไม่มทีีส่ ิน้สุด 
 จากนโยบายการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน  ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดว้า่  หลกั
ในการด าเนินงานทีส่ าคญัม ี 4  อยา่งดว้ยกนัคอื  การวางแผน  การปฏบิตัติามแผน  การตรวจสอบ
ประเมนิผล   และการน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงงาน   ซึง่การด าเนินงานภายในสถานศกึษาจะ
ส าเรจ็ไดต้อ้งอาศยัความร่วมมอืของทุกฝา่ยและไดม้กีารปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่อง 
 การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารและการ
จดัการเรยีนการสอน  ควรมกีารเตรยีมการในเรื่องต่างๆ โดยการเตรยีมการทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ด 
คอื  (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ 2543: 14-17) 
 1.  การเตรียมความพร้อมของบคุลากร 
 ปญัหาส าคญัในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  คอื การทีบุ่คลากรใน
สถานศกึษายงัเขา้ใจไม่ชดัเจนวา่การประกนัคุณภาพภายใน  และการบรหิารคุณภาพทีเ่ป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการท างานตามปกต ิ และเป็นงานทีต่อ้งท าอยูแ่ลว้จงึท าใหรู้ส้กึวา่เป็นการเพิม่ภาระ   
นอกจากนัน้บุคลากรในสถานศกึษาส่วนใหญ่ยงัไม่คุน้กบัการเน้นคุณภาพและวธิกีารท างานทีม่กีาร
ตรวจสอบ  บางครัง้จงึเกดิการต่อตา้น  จ าเป็นตอ้งสรา้งความตระหนกัและพฒันาความรูค้วามเขา้ใจ
ใหก้บับุคลากรเป็นอนัดบัแรก  โดยอาจด าเนินการดงันี้ 
          การสรา้งความตระหนกัถงึคณุค่าของการประกนัคุณภาพภายในและการท างานเป็นทมี 

การประกนัคุณภาพภายในเป็นเรื่องทีบุ่คลากรในสถานศกึษาทุกคนตอ้งร่วมกนัท า 
เป็นทมี  จงึจ าเป็นทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งปลุกจติส านึกและสรา้งความตระหนกัใหบุ้คลากรทุก
ฝา่ยมองเหน็คุณค่า  และมคีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้งตรงกนัเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายใน  ถ้า
บุคลากรยงัมคีวามเขา้ใจแตกต่างกนัไปคนละทศิคนละทาง  และไม่มทีศันคตทิีด่ ี การประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษากจ็ะท าใหส้ าเรจ็ไดย้าก  ดว้ยเหตุนี้จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัความคดิของ
บุคลากรฝา่ยต่างๆ  ใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนัก่อนโดยรปูแบบทีค่วรใช ้ ไดแ้ก่ 
  1. สถานศกึษาทีม่แีกนน า  ซึง่มคีวามพรอ้มในดา้นความรูแ้ละความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู ้ ควรจดัประชุมเพื่อสรา้งความตระหนกัใหบุ้คลากรเหน็คุณค่าของการประกนั
คุณภาพภายใน  โดยใชว้ทิยาการของสถานศกึษาเอง  เพื่อแสดงใหเ้หน็ศกัยภาพของครทูีเ่ป็นผูน้ า
การเปลีย่นแปลงและศกัยภาพของสถานศกึษาทีส่ามารถพึง่ตนเองได ้ อนัเป็นปรชัญาของการ
ประเมนิแนวใหม่ทีต่อ้งการใหบุ้คลากรภายในเป็นผูท้ ีม่บีทบาทส าคญัในการพฒันาตนเอง 

2.  ในกรณีทีม่อบหมายใหบุ้คลากรทีเ่ป็นแกนน า  มบีทบาทในการชีแ้จงท าความ 
เขา้ใจกบัเพื่อนร่วมงานดว้ยกนัเอง  ไม่ประสบความส าเรจ็ยงัจ าเป็นตอ้งจดัหาวทิยากรมอือาชพีทีม่ี
คุณภาพหรอืฝีมอื  มาช่วยโน้มน้าวความคดิของผูเ้กีย่วขอ้งใหพ้รอ้มจะด าเนินการประกนัคุณภาพ
ดว้ยใจ  ดงัตวัอยา่งของสถานศกึษาน าร่องซึง่พบวา่การใชย้ทุธวธิปีลุกจติส านึกดว้ยการเชญิวทิยากร
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มอือาชพีมาพดูใหบุ้คลากรทุกคนรบัทราบพรอ้มกนั  ไดท้ าใหบุ้คลากรในสถานศกึษาทีแ่ต่เดมิไม่
ค่อยมคีวามกา้วหน้าในการด าเนินงานเกดิการตื่นตวัและลุกขึน้มาเริม่งานทนัที 
   3.  การชีแ้จงท าความเขา้ใจ  ไม่วา่จะด าเนินการโดยบุคลากรภายในหรอืวทิยากร
มอือาชพีจากภายนอก   ควรใหบุ้คลากรทุกคนใหส้ถานศกึษาไดม้โีอกาสเขา้ร่วมประชุมรบัทราบ
พรอ้มกนั  ไม่ควรชีแ้จงเฉพาะแกนน าหรอืคณะท างานเฉพาะกลุ่ม  เพื่อใหทุ้กคนมโีอกาสไดท้ราบ
ความจ าเป็นของการประกนัคุณภาพภายในอยา่งทัว่ถงึกนั  และร่วมมอืร่วมใจในการด าเนินการ
ต่อไป 

การพฒันาความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายใน บุคลากรส่วนใหญ่ยงัเขา้ใจ
วธิกีารประกนัคุณภาพภายในค่อนขา้งน้อยและไม่รูว้า่จะเนินการอยา่งไรในแต่ละขัน้ตอน  รวมทัง้ยงั
ขาดทกัษะในการประเมนิตนเองจงึควรฝึกอบรมใหบุ้คลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถ
ด าเนินการประกนัคุณภาพไดโ้ดยรปูแบบทีค่วรใช ้ คอื 

1. การจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร  โดยใหทุ้กคนไดเ้ขา้ร่วมประชุมหากสามารถหา 
บุคลากรทีม่คีวามสามารถจะเป็นแกนน าได ้ กค็วรมอบหมายใหแ้กนน าเป็นผูร้บัผดิชอบจดัการใน
เรื่องนี้ 
           2. ในการจดัการเชงิปฏบิตักิารนัน้  ควรแบ่งเป็นช่วงๆ  ตามกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการ
แต่ละช่วง  ดงันี้ 
         2.1 ช่วงแรก เน้นเนื้อหาเกีย่วกบัภาพรวมของระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน  กระบวนการบรหิารงานคุณภาพแลว้เริม่เนื้อหาเกีย่วกบัการจดัท าแผนพฒันาสถานศกึษา
และแผนปฏบิตักิารในแต่ละปี  ต่อจากนัน้กใ็หร้่วมกนัปฏบิตัจิรงิในการวางแผนพฒันาแล ะ
แผนปฏบิตักิาร 
         2.2  ช่วงที ่ 2  เน้นเนื้อหาเกีย่วกบัการก าหนดกรอบและวางแผนการประเมนิ  
การสรา้งเครื่องมอืการประเมนิ  ต่อจากนัน้กด็ าเนินการรวบรวมขอ้มลูตามกรอบและแผนการ
ประเมนิ 
         2.3  ช่วงที ่ 3  เน้นเนื้อหาเกีย่วกบัการวเิคราะหช์ขอ้มลู  การน าเสนอผลการ
ประเมนิและผลการประเมนิตนเอง  ( Self  Study  Report)  โดยจดัประชุมปฏบิตักิารหลงัจากที่
บุคลากรมกีารปฏบิตังิาน  และมกีารประเมนิตนเองตามแผนไปแลว้ระยะหนึ่ง 
 2.  การแต่งตัง้คณะกรรมการ 
     ถงึแมว้า่การประกนัคุณภาพภายในจะเป็นภารกจิของบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา   
แต่ในการด าเนินงานจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้บัผดิชอบในการประสาน  ก ากบั  ดแูลช่วยเหลอื  สนบัสนุน
ใหทุ้กฝา่ยท างานร่วมกนั  และเชื่อมโยงกนัเป็นทมี  โดยผูท้ ีม่สี่วนรบัผดิชอบทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาซึง่ควรด าเนินการร่วมกบับุคลากรหลกัทีไ่ดร้บัมอบหมายในรปูขอ ง
คณะกรรมการหรอืคณะท างาน 
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 คณะกรรมการหรอืคณะท างานดงักล่าว  อาจไม่จ าเป็นตอ้งตัง้ขึน้มาใหม่  ถ้าสถานศกึษามี
กรรมการฝา่ยต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาในดา้นต่างๆ  อยูแ่ลว้กใ็หก้รรมการเหล่านี้รบัผดิชอบ
เป็นกรรมการประกนัคุณภาพในดา้นต่างๆไดเ้ลย  แลว้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งจากทุกฝา่ยหรอืทุกระดบัที่
ปฏบิตังิานตามปกตเิขา้มาร่วม  เพราะการประกนัคุณภาพภายในมเีป้าหมายเพื่อปรบัปรุงการ
ท างานปจัจุบนัใหด้ขี ึน้  ผูด้ าเนินการจงึตอ้งเป็นผูท้ ีคุ่น้เคยกบังานทีต่นเองท า ไม่ใช่มอบหมายใหค้น
ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบังานนัน้ๆ มาด าเนินการในกรณีทีส่ถานศกึษายงัไม่มกีรรมการใดๆ  เลย  ควรมกีาร
แต่งตัง้คณะกรรมการ  โดยมอบหมายใหบุ้คลากรเขา้ร่วมเป็นกรรมการเพื่อช่วยกนัจดัท าแผน    
ด าเนินการพฒันา  และประเมนิคุณภาพ  ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีร่บัผดิชอบตามภารกจิของตน 
 การตัง้คณะกรรมการ  ควรพจิารณาตามแผนภมูโิครงสรา้งการบรหิาร  ฝา่ยทีร่บัผดิชอบ
งานใด  ควรอยูใ่นคณะกรรมการทีร่บัผดิชอบการพฒันาและการประเมนิคุณภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน
นัน้  เช่น ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝา่ยวชิาการ  อาจารยป์ระจ าชัน้และอาจารยป์ระจ าวชิาควรเป็น
กรรมการทีร่บัผดิชอบการประกนัคุณภาพดา้นการเรยีนการสอน  ดา้นครแูละผูเ้รยีน  ผูช้่วย
ผูอ้ านวยการฝา่ยบรหิารและอาจารยฝ์า่ยบรหิารและเกีย่วกบัผูท้ างานดา้นการบรหิารจดัการ  เป็นตน้  
และมคีณะกรรมการกลาง  ซึง่ประกอบดว้ย  ผูแ้ทนของคณะกรรมการคณะต่างๆ  เพื่อประสานและ
รบัผดิชอบในภาพรวมทัง้หมด 
 การมคีณะกรรมการตามโครงสรา้งการบรหิาร  และใหบุ้คลากรรบัผดิชอบในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบังานในภารกจิของตนเอง  จะท าใหร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในหล่อหลอมเขา้กบัการท างาน
ตามภารกจิของบุคลากร  ซึง่จะก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและมคีวามเชื่อมโยงกนัในการพฒันาคุณภาพ
ดา้นต่างๆ  ไม่วา่จะเป็นดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการและดา้นผูเ้รยีน  อนัจะก่อใหเ้กดิการพฒันา
รอบดา้นครบทุกดา้น 
 วฒุชิยั  บุญหล ่า (2547: 63; อา้งองิจาก  ส านกังานการประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 2544 ค: 6-7)  
ไดก้ าหนดขัน้ตอนของการเตรยีมการในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน  ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวทางของส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ สรุปไดด้งันี้ 
  1. การเตรยีมความพรอ้มของบุคลากร 
           โดยการจดัอบรม  ประชุม  สมัมนา  ในระดบัต่างๆ  เช่น  โรงเรยีน  กลุ่มโรงเรยีน  
จงัหวดั  และระดบัประเทศ  ผูช้่วยผูบ้รหิาร  ครผููส้อนคณะกรรมการสถานศกึษาและผูป้กครองมกีาร
จดัท าธรรมนูญโรงเรยีน  หรอืแผนพฒันาคุณภาพของสถานศกึษา  การจดัท าแผนปฏบิตักิาร  การ
ก าหนดกรอบการประเมนิ 

2. การแต่งตัง้คณะกรรมการ  หรอืคณะท างาน  เพื่อร่วมมอืกบัผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ในการประสาน  ก ากบั  ดแูล  ช่วยเหลอืสนบัสนุนใหทุ้กฝา่ยท างานร่วมกนัและเชื่อมโยงกนัเป็นทมี 

กองวชิาการ  ส านกัการศกึษา  กรุงเทพมหานคร  (2541: 58-59)  กล่าววา่  สถานศกึษาม ี
ภารกจิรบัผดิชอบการจดัการศกึษาร่วมกบัชุมชนเพื่อใหบ้รกิารและจดัการเรยีนการสอน  ใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรู ้ จนมลีกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสตูรและสงัคมตอ้งการ  โดยมหีน่วยงานอื่นๆ  
สนบัสนุนส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาด าเนินงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด  สถานศกึษาจงึเป็นหน่วยงานที่
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ส าคญัทีสุ่ด  ในการสรา้งความมัน่ใจวา่ผูเ้รยีนจะมคีุณลกัษณะตามทีม่าตรฐานก าหนด   การ
ด าเนินงานจดัการศกึษาของสถานศกึษาต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพของสถานศกึษา  จงึตอ้ง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั  คอื 
  1.  ธรรมนูญสถานศกึษา  เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศกึษาร่วมกนั
ระหวา่งสถานศกึษากบัชุมชน  เพื่อสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน  ผูป้กครองและชุมชน  โดยให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษากลางระดบัชาต ิ นโยบายการจดัการศกึษาและขอ้ก าหนดต่างๆ 
ธรรมนูญสถานศกึษาจะเป็นแผนแม่บทระยะเวลา 3 ปี  โดยมเีป้าหมาย  นโยบายการด าเนินงานและ
แผนงานในแต่ละปีชดัเจน  อนัจะน าไปสู่การพฒันามาตรฐานคุณภาพทีก่ าหนดไว้ 
  2.  การบรหิารจดัการคุณภาพ  เป็นการบรหิารจดัการการด าเนินงานเพื่อพฒันา
ไปสู่เป้าหมายมาตรฐานการพฒันาการศกึษาทีก่ าหนดไวใ้นธรรมนูญสถานศกึษาอยา่งชดัเจน
ต่อเนื่อง  มุ่งเน้นใหทุกฝา่ยทุกงานก าหนดนโยบาย  วางแผนทางการด าเนินงาน  และปฏบิตังิาน
ร่วมกนัอยา่งมรีะบบและมมีาตรฐาน  โดยสถานศกึษาจะตอ้งด าเนินการใหบุ้คลากรทุกฝา่ยทัง้ระดบั
ผูบ้รหิาร  ระดบัหวัหน้างาน/โครงการและระดบัปฏบิตังิานร่วมกนัจดัท าเอกสารระบบคุณภาพ  
ไดแ้ก่  คู่มอืนโยบาย  คู่มอืด าเนินงาน  และคู่มอืปฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีช่ดัเจนใหเ้ป็น
มาตรฐานในการด าเนินงานและมกีารตดิตามก ากบัการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเอกสารระบบ
คุณภาพอยา่งจรงิจงั 
  3.  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา   เป็นการตรวจสอบทบทวนเพื่อ
ประเมนิการด าเนินงานจดัการศกึษาของสถานศกึษา  ทัง้ภายในและภายนอกเพื่อใหเ้กดิความ
เชื่อมัน่วา่  สถานศกึษาด าเนินงานจดัการศกึษาเป็นไปตามแผนพฒันาอยา่งต่อเนื่องสม ่าเสมอ  เพื่อ
น าไปสู่เป้าหมายมาตรฐานคุณภาพทีก่ าหนดไวต้ามธรรมนูญสถานศกึษา  คอื 
        3.1  การตรวจสอบภายใน  เป็นการตรวจสอบตนเองของผูป้ฏบิตังิานทุกงานทุก
ฝา่ยเพื่อใหท้ราบขอ้มลู  สภาพการด าเนินงาน  จุดเด่น  จุดดอ้ย  รวมทัง้ปญัหา  อุปสรรคและผล
การด าเนินงานตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนและเอกสารระบบคุณภาพ 
        3.2  การตรวจสอบภายนอก  เป็นการยนืยนัการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ของสถานศกึษาวา่ไดม้าตรฐานคุณภาพทีก่ าหนดไว ้ โดยสถานศกึษาและผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้
หน่วยงานต่างๆ  ประเมนิตรวจสอบเป็นระยะๆ 
  4.  การรายงานคุณภาพการศกึษา  เป็นการสื่อสารใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดท้ราบและมัน่ใจ
วา่สถานศกึษาไดจ้ดัการศกึษาตามภาระหน้าทีอ่ยา่งต่อเนื่อง  มุ่งไปสู่เป้าหมายตามธรรมนูญ
สถานศกึษาอยา่งจรงิจงั  มัน่ใจไดว้า่ผูส้ าเรจ็การศกึษามมีาตรฐานคุณภาพทีก่ าหนดไวอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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ภาพประกอบ 4  องคป์ระกอบการด าเนินงานประกนัคุณภาพสถานศกึษา 
ทีม่า : กรมวชิาการ  ส านกังานทดลองการศกึษา. (2544).  การประกนัคณุภาพภายใน 
           สถานศึกษา : ภายในสถานศึกษา. 60. 
 

 จากกฎกระทรวง  วา่ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศกึษา  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   พ.ศ.2546  ใหส้ถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษา  เพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งวา่ผูเ้รยีนทุกคนจะไดร้บัการศกึษา
ทีม่คีุณภาพจากสถานศกึษาทีก่ าหนดในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  จงึเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิาร
การศกึษา  ซึง่เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  ประกอบดว้ย การจดัระบบ
บรหิารและสารสนเทศ  การพฒันามาตรฐานการศกึษา  การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  
การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  การตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศกึษา  การ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา  การรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี  และการผดุงระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษา  ดงัมรีายละเอยีดดงันี้ (ส านกังานยทุธศาสตรก์ารศกึษา. 2550)  

ธรรมนูญ 

สถานศกึษา 

การบรหิาร 

จดัการ
คณุภาพ 

การตรวจสอบและ
ทบทวนคณุภาพ 

การศกึษา 

การรายงาน 

คณุภาพ
การศกึษา 

ตรวจสอบมาตรฐาน 

โดยหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

รบัรองมาตรฐาน 

โดยองคก์รอสิระ 

ผูเ้รยีน 

ผูส้ าเรจ็
การศกึษา 
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3.1  จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
สถานศกึษาควรจดัโครงสรา้งการบรหิารจดัการทีเ่อือ้ต่อการพฒันางาน  และการสรา้ง 

ระบบการประกนัคุณภาพภายใน  สถานศกึษาขนาดใหญ่และขนาดกลาง  ควรมคีณะท างานท า
หน้าทีว่างแผนตดิตามตรวจสอบคุณภาพและจดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศกึษาประจ าปี
ของสถานศกึษา  โดยแต่งตัง้คณะท างานทีม่ตีวัแทนบุคลากรจากหลายฝา่ยมาร่วมคดิร่วมวางแผน  
และร่วมตดิตามตรวจสอบ  เกบ็ขอ้มลู  ส่วนสถานศกึษาขนาดเลก็ทีม่จี านวนครนู้อยมาก  ควร
ร่วมกนัวางแผนจดัระบบการเกบ็และรวบรวมขอ้มลูเป็นหมวดหมู่ตัง้แต่ตน้ปีการศกึษา  ท าใหไ้ดต้าม
แผนทีว่างไว ้ เพื่อไม่ใหส้ะสมจนท าไม่ส าเรจ็เมื่อถงึปีสิน้การศกึษา 
      ส าหรบัการจดัระบบสารสนเทศนัน้  สถานศกึษายอ่มทราบดวีา่มอียูม่ากมาย  เช่น  
ขอ้มลูผูเ้รยีน  ครแูละบุคลากร  ขอ้มลูอาคารและสถานที ่ สิง่อ านวยความสะดวก  ขอ้มลูการพฒันา
บุคลากร  ขอ้มลูทรพัยากร  ขอ้มลูงบประมาณ   สถานศกึษาควรมกีารจดัระบบสารสนเทศใหเ้ป็น
หมวดหมู่ใหค้รอบคลุมและขอ้มลูมคีวามสมบรูณ์  คน้ไดง้่ายและสะดวกรวดเรว็  มกีารน าขอ้มลูมาใช้
ใหเ้กดิประโยชน์อยูเ่สมอ  การจดัหมวดหมู่ขอ้มลูสารสนเทศ  อาจแบ่งเป็นดา้นกไ็ด ้ เช่น  ดา้น
คุณภาพผูเ้รยีน  คุณภาพการเรยีนการสอน  คุณภาพการบรหิารและการจดัการ  และคุณภาพการ
พฒันาชุมชนแห่งการเรยีนรู ้ และจะจดัโดยวธิอีื่นทีส่ถานศกึษาเหน็วา่เหมาะสม 
     การพฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุตามมาตรฐานทีส่ถานศกึษาก าหนดไวม้คีวามจ าเป็น
อยา่งยิง่ทีต่อ้งจดัระบบการบรหิารสถานศกึษาและระบบสารสนเทศเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ  ส านกัทดสอบทางการศกึษา  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2553: 23-25) ดงันี้ 

1. การจดัระบบบรหิารสถานศกึษา 
สถานศกึษาสามารถจดัระบบบรหิารโดยอาศยัแนวคดิ  ทฤษฎหีรอืผลงานวจิยัทีม่ ี 

ความเหมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษา  โดยเน้นการมสี่วนร่วมของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย  
ใชเ้ทคนิคการบรหิารและการจดัการใหส้ามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  เช่น  การใชว้งจรการ
พฒันาคุณภาพ ( PDCA : Plan Do Check Act)ของเดมิง่ ( Deming Cycle) การบรหิารโดยใช้
โรงเรยีนเป็นฐาน (SMB) การบรหิารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ ์(TQM)  เป็นตน้ 
  การจดัโครงสรา้งการบรหิารสถานศกึษา  ควรจดัใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของ
สถานศกึษา  และหน่วยงานตน้สงักดัทีม่กีารแบ่งงานเป็น 4 ดา้น  ไดแ้ก่  การบรหิารงานวชิาการ  
การบรหิารงานงบประมาณ  การบรหิารงานบุคคล  และการบรหิารงานทัว่ไป  ทัง้นี้  การบรหิารงาน
ตามโครงสรา้งของสถานศกึษา  สถานศกึษาทีม่ขีนาดใหญ่หรอืใหญ่พเิศษจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมี
คณะกรรมการหลายระดบั  หลายฝา่ย  นบัตัง้แต่ระดบับรหิาร/อ านวยการ  ระดบักลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้ ระดบัชัน้  หรอืมกีารตัง้คณะท างานเฉพาะขึน้เพื่อรบัผดิชอบงานเป็นคราวๆไป  สถานศกึษา
ขนาดกลางซึง่ดจูะมคีวามคล่องตวัมากทีสุ่ดกจ็ าเป็นตอ้งมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการก าหนด
ผูร้บัผดิชอบงานทีห่มาะสม  เน้นการท างานร่วมกนัเป็นทมีใหม้ากทีสุ่ด  ส าหรบัสถานศกึษาขนาด
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เลก็ควรเน้นลกัษณะการท างานแบบบรูณาการ  เช่น  รวมงานวชิาการและงานงบประมาณไว้
ดว้ยกนั  เพราะทุกงานตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการใชเ้งนิ  หรอืรวมงานวชิาการกบังานบุคลากรเพราะการ
พฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนตอ้งเกีย่วขอ้งกบัคร ู ครทูุกคนตอ้งท างานบรหิารทัว่ไปได ้เป็นตน้  
การท างานในรปูคณะกรรมการอาจมคีวามจ าเป็นน้อยมากส าหรบัสถานศกึษาขนาดเลก็เพราะ
บุคลากรมอียูเ่พยีงไม่กีค่น  ดงันัน้ ทุกคนจงึตอ้งมแีผนการท างานของตนเองควบคู่กบัแผนการสอน
ดว้ย  เพื่อเป็นการตรวจสอบการท างานเป็นระยะตามวงจรคุณภาพ  มกีารปรบัปรุงงานทนัท่วงท ีไม่
ท าใหง้านคัง่คา้ง  จงึมเีวลาใหก้บัการพฒันาการเรยีนการสอนไดเ้ตม็ที่ 

2. การจดัระบบสารสนเทศ 
สถานศกึษาควรมกีารจดัระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ครอบคลุมและเพยีงพอต่อ 

การน าไปใชใ้นการวางแผนการจดัการศกึษาสบืคน้ไดง้่ายและรวดเรว็  ผูร้บัผดิชอบดแูลสารสนเทศ
ของสถานศกึษาตอ้งท างานอยา่งเป็นระบบ  โดยมกีารก าหนดกรอบการเกบ็ขอ้มลูเฉพาะทีจ่ าเป็น  
วางแผนการเกบ็ขอ้มลูซึง่ตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากบุคลากรทุกฝา่ย  สรา้งความเขา้ใจใหทุ้กฝา่ยมี
ความตระหนกัถงึความจ าเป็นในการเกบ็ขอ้มลูและสารสนเทศ  เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืและใหข้อ้มลู
ทีถู่กตอ้ง  ขอ้มลูและสารสนเทศทัง้หลายลว้นตอ้งไดจ้ากครแูละบุคลากรทุกคนในสถานศกึษาทัง้สิน้  
เมื่อมคีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง  การไดม้าซึง่ขอ้มลูกจ็ะมคีวามถูกตอ้งและไดข้อ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนั 
          การศกึษาของสถานศกึษามหีลายดา้น  เช่น  ขอ้มลูและสารสนเทศเกีย่วกบัผูเ้รยีน  
วธิกีาร/รปูแบบ/นวตักรรมการจดัการเรยีนการสอนของคร ู วธิกีาร/รปูแบบการบรหิารจดัการของ
สถานศกึษา  การมสี่วนร่วมพฒันาการจดัการศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษา  สถติแิละผลการ
ใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นและนอกสถานศกึษา  วธิกีาร/จ านวนครัง้/จ านวนโครงการทีส่ถานศกึษาและชุมชน
ร่วมกนัพฒันาเพื่อสรา้งใหเ้กดิองคก์รแห่งการเรยีนรูใ้นชุมชน  เป็นตน้  อยา่งไรกต็ามขอ้มลู
สารสนเทศทีน่บัวา่มคีวามส าคญัและจ าเป็นทีสุ่ด คอื ขอ้มลูและสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัผูเ้รยีน  
สถานศกึษาจะตอ้งจดัเกบ็ขอ้มลูและสารสนเทศเกีย่วกบัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล  และตอ้งท าใหเ้ป็น
ปจัจุบนัในทุกภาคเรยีน  เพื่อการวางแผนและปรบัปรุงการด าเนินงานไดท้นัเหตุการณ์  การมรีะบบ
ขอ้มลูและสารสนเทศจงึนบัวา่ไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้รงิ 
  การจดัเกบ็ขอ้มลูและสารสนเทศ  สามารถจดัเกบ็ในรปูของแฟ้มเอกสาร  หรอื
จดัเกบ็โดยใชร้ะบบต่างๆ จากคอมพวิเตอร ์ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัจ านวนผูเ้รยีนและบุคลากรของ
สถานศกึษา  ปจัจุบนัสถานศกึษาขนาดใหญ่ใชค้อมพวิเตอรช์่วยในการบนัทกึขอ้มลู  ประมวลผล  
แลว้สรุปเป็นสารสนเทศเพื่อการใชง้านไดท้นัทเีช่นกนั  สถานศกึษาขนาดกลางและขนาดเลก็ซึง่มี
บุคลากรไม่เพยีงพอควรใชค้อมพวิเตอรใ์นการเกบ็ขอ้มลูและสารสนเทศเช่นเดยีวกนั   เทคโนโลยี
คอมพวิเตอรช์่วยลดภาระในเรื่องนี้ไดอ้ยา่งมาก 

สรุปไดว้า่การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ คอื  การจดัระบบการบรหิารในสถานศกึษา  
โดยมโีครงสรา้งการบรหิารจดัการ  และก าหนดแต่งตัง้คณะท างาน  รบัผดิชอบในการร่วมคดิ  ร่วม
วางแผน  ตรวจสอบ  และมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูดา้นสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ  หมวดหมู่  สะดวก
รวดเรว็  สอดคลอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศกึษา  ตลอดทัง้มกีารนิเทศ  ตดิตาม  และประเมนิผล 
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3.2  การพฒันามาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานการศกึษา  เป็นขอ้ก าหนดเกีย่วกบัคุณลกัษณะคุณภาพทีพ่งึประสงค ์ และ 

มาตรฐานทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในสถานศกึษาทุกแห่ง  และเพื่อใชเ้ป็นหลกัเทยีบเคยีงส าหรบัการ
ส่งเสรมิและก ากบัดแูลการตรวจสอบ  การประเมนิผล  และการประกนัคุณภาพการศกึษา มาตรฐาน
การศกึษาทีม่อียูใ่นปจัจุบนัมหีลายระดบั เช่น มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ มาตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน  มาตรฐานการศกึษาปฐมวยั  มาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  มาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา  อกีทัง้ยงัมกีารก าหนดมาตรฐานขึน้หลายประเภท เช่น มาตรฐานการ
แนะแนว  มาตรฐานการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน  มาตรฐานลกูเสอืและเนตรนาร ี มาตรฐานการ
บรหิารและการจดัการศกึษาโดยใชส้ถานศกึษาเป็นฐาน  เป็นตน้  แต่หากพจิารณาอยา่งถี่ถ้วน  จะ
เหน็วา่มาตรฐานทัง้หลายนัน้มวีตัถุประสงคเ์ฉพาะและมเีป้าหมายคอืคุณภาพผูเ้รยีนเป็นส าคญัทัง้สิน้ 
 ตามกระทรวงไดก้ าหนดไวว้า่  การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษานัน้ตอ้ง
ก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา  และมาตรฐาน
การศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามทีก่ระทรวงศกึษาก าหนด  และตอ้งคลอบคลุมสาระการ
เรยีนรูแ้ละกระบวนการเรยีนรู ้ รวมถงึค านึงถงึศกัยภาพของผูเ้รยีน  ชุมชน  และทอ้งถิน่ดว้ย  
ดงันัน้  สถานศกึษาจงึตอ้งวเิคราะหม์าตรฐานการศกึษาของชาต ิ มาตรฐานการศกึษาระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  รวมทัง้ระบบปฐมวยั  มาตรฐานของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  มาตรฐาน
คุณภาพผูเ้รยีนตามหลกัสตูรของสถานศกึษา  นโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง  คุณลกัษณะพเิศษ
ของผูเ้รยีนทีส่ถานศกึษา  ทอ้งถิน่  และชุมชนคาดหวงั  เช่น  ความมสี านึกรกับา้นเกดิ  การเป็นยวุ
เกษตรกร  การอนุรกัษ์อาชพีทอ้งถิน่/พืน้บา้น  การมทีกัษะในอาชพีใดอาชพีหนึ่ง  ความสามารถ
เฉพาะทางดา้นใดดา้นหนึ่ง เป็นตน้ น ามาสงัเคราะหห์ลอมรวมก าหนดเป็นมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา และสถานศกึษาตอ้งพงึตระหนกัเสมอวา่  มาตรฐานทีเ่กีย่วกบัคุณภาพผูเ้รยีนเป็น
เป้าหมายสงูสุดในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  ส านกัทดสอบทางการศกึษา  ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2553: 16-17) 

สรุปไดว้า่การพฒันามาตรฐานการศกึษา คอื  การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของ 
สถานศกึษา  โดยสถานศกึษาจดัท าหลกัสตูรเองทีเ่หมาะสม  สอดคลอ้งกบัสภาพ  ปญัหา  สภาพ
ผูเ้รยีนและทอ้งถิน่  และมขี ัน้ตอนทีช่ดัเจนสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ มาตรฐาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ใหค้รอบคลุมสาระการเรยีนรูแ้ละเน้นคุณภาพของผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
 

3.3  การจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา 
แผนพฒันาคุณภาพ  หมายถงึ  แผนทีจ่ดัท าอยา่งเป็นระบบบนพืน้ฐานขอ้มลูของ 

สถานศกึษา  ประกอบดว้ยเป้าหมาย  ยทุธศาสตร ์ และแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน  สมบรูณ์  ครอบคลุม
การพฒันาทุกกจิกรรมทีเ่ป็นส่วนประกอบหลกัของการจดัการศกึษา  และเป็นทีย่อมรบัร่วมกนัจาก
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ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง  น าไปปฏบิตัเิพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายของแต่ละกจิกรรมทีก่ าหนดอยา่งสอด
รบักบัวสิยัทศัน์และมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ส านกังานทดสอบทางการศกึษา  
กรมวชิาการ. 2544: 7) 

เพื่อใหก้ารจดัการศกึษาบรรลุตามมาตรฐานการศกึษา  สถานศกึษาตอ้งมกีารจดัท า 
แผนพฒันาสถานศกึษาทีมุ่่งเน้นคุณภาพการศกึษา   ในการจดัท าแผนสถานศกึษาตอ้งค านึงถงึ
หลกัการกระจายอ านาจ  การมสี่วนร่วม  และการน าสู่การปฏบิตัไิดจ้รงิ  แผนพฒันาสถานศกึษาทีด่ี
ควรค านึงถงึวธิดี าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 2549: 8-9)  

1. มกีารวเิคราะหส์ภาพปญัหาและความจ าเป็นอยา่งเป็นระบบ  และมแีผนปฏบิตักิาร 
ประจ าปีรองรบัทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว 

2. มกีารก าหนดวสิยัทศัน์  พนัธกจิ  เป้าหมายการพฒันา  และสภาพความส าเรจ็ของ 
การพฒันาตามมาตรฐานการศกึษาทีก่ าหนดไวอ้ยา่งต่อเนื่อง  ชดัเจน  และเป็นรปูธรรม 

3. ก าหนดวธิกีารด าเนินงาน  โดยอาศยัหลกัวชิาหรอืผลการวจิยั  หรอืขอ้มลูเชงิ 
ประจกัษ์ทีอ่า้งองิได ้ ครอบคลุมการพฒันาหลกัสตูร  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  การจดั
ประสบการณ์การเรยีนรู ้ กระบวนการเรยีนรู ้ การส่งเสรมิการเรยีนรู้   การวดัและประเมนิผล  การ
พฒันาบุคลากร  และการบรหิารจดัการเพื่อน าไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

4. เสาะหาและประสานสมัพนัธก์บัแหล่งวทิยากรภายนอกทีใ่หก้ารสนบัสนุนทาง 
วชิาการได ้ และระบุไวใ้นแผนใหช้ดัเจน 

5. ก าหนดบทบาทหน้าทีใ่หบุ้คลากรของสถานศกึษาทุกคน  รวมทัง้ผูเ้รยีน  รบัผดิชอบ 
และด าเนินงานตามทีก่ าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

6. ก าหนดบทบาทหน้าที ่ และแนวทางการมสี่วนร่วมของบดิา  มารดา  ผูป้กครองและ 
บุคลากรภายในชุมชน  เพื่อการพฒันาผูเ้รยีนร่วมกนั 

7. ก าหนดการใชง้บประมาณ  และทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
8. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนและการน าผลไปใชใ้นการพฒันาอยา่ง 

ต่อเนื่อง 
สรุปไดว้า่การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา คอื  การจดัการศกึษาทีมุ่่งเน้นคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศกึษา  โดยสถานศกึษาตอ้งด าเนินการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาและสภาพความตอ้งการของโรงเรยีน  และค านึงถงึหลกัการมสี่วน
ร่วม  เพื่อน าไปสู่เป้าหมายการด าเนินงานทีก่ าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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3.4  การด าเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา 
ในแผนพฒันาสถานศกึษาทีมุ่่งเน้นคุณภาพการศกึษา  มโีครงการ  กจิกรรม  ทีต่อ้ง 

ด าเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเกดิผลส าเรจ็ตามทีร่ะบุไวใ้นตวัชีว้ดัของโครงการ  การ
ด าเนินงานตามแผนนัน้  สถานศกึษาตอ้งสรา้งระบบการท างานทีเ่ขม้แขง็  เน้นการมสี่วนร่วม  ใช้
เทคนิคการบรหิารและการจดัการ  ทีจ่ะท าใหด้ าเนินงานตามแผนพฒันาสถานศกึษาบรรลุเป้าหมาย 
 การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  สถานศกึษาควรจะ
ส่งเสรมิ  สนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนท างานอยา่งมคีวามสุข โดยด าเนินการดงันี้ (ส านกังาน
คณะกรรมการศกึษาแห่งชาต.ิ 2543: 28-29) 

1.จดัสิง่อ านวยความสะดวก  สนบัสนุนทรพัยากรเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งมี 
ประสทิธภิาพ  ก ากบั  ตดิตามทัง้ในระดบับุคคล  รายกลุ่ม  รายหมวด  ฝา่ย  เพื่อกระตุน้และ
ส่งเสรมิใหม้กีารด าเนินงานตามแผน 

2.ใหก้ารนิเทศในระหวา่งการปฏบิตังิาน  ผูบ้รหิารตอ้งก ากบัและตดิตามวา่เป็นไปตาม 
เป้าหมายหรอืแผนทีก่ าหนดไวห้รอืมปีญัหาหรอืไม่  หากไม่เป็นไปตามแผนหรอืมปีญัหาจะไดใ้หก้าร
นิเทศเพื่อปรบัปรุงแกไ้ข  การก ากบัและตดิตามการปฏบิตังิานมหีลายวธิ ี ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารอาจ
ตดิตามดว้ยการสอบถามเป็นรายบุคคล  จดัประชุมกลุ่ม  หมวดและฝา่ย  และใหแ้ต่ละบุคคล หมวด
หรอืฝา่ยรายงานความกา้วหน้าของการท างานเป็นรายสปัดาห ์ รายเดอืน  โดยอาจรายงานปาก
เปล่า  หรอืจดัท ารายงานเสนอเพื่อใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการปฏบิตังิาน 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรใหก้ารนิเทศเพื่อใหบุ้คลากรสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  ทัง้ในเรื่องการจดัการเรยีนการสอน  การประเมนิตนเองและทกัษะในดา้นต่างๆ โดย
ผูบ้รหิารใหก้ารนิเทศเอง  หรอืเชญิวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญแต่ละดา้นมาใหก้ารนิเทศหรอื
ส่งบุคลากรใหฝึ้กอบรม 

สรุปไดว้า่การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา คอื  สถานศกึษาตอ้งมกีาร 
ด าเนินงานโครงการ  กจิกรรม  ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี  โดยสถานศกึษาจะตอ้งมกีารสนบัสนุน 
ส่งเสรมิบุคลากรไดม้สี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ  ใหด้ าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของโครงการและกจิกรรม  และมกีารควบคุม  ก ากบั  ตดิตาม  นิเทศการด าเนินงานใหบ้รรลุตาม
แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
 

3.5  การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา 
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศกึษา  กค็อืการตดิตามตรวจสอบ 

คุณภาพของสถานศกึษา   สถานศกึษาควรตัง้คณะท างานขึน้เพื่อวางแผนตดิตามและรวบรวมขอ้มลู
สารสนเทศการด าเนินงาน / โครงการตลอดปีการศกึษาโดยใชม้าตรฐานการศกึษาเป็นกรอบการ
ตดิตามตรวจสอบ  ทัง้นี้ขอ้มลูเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการจดัท ารายงานประจ าปีของสถานศกึษา 
อกีดว้ย 
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      สถานศกึษาควรมกีารตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศกึษาทุกปี  
ด าเนินการอยา่งจรงิจงั  ต่อเนื่อง  และเป็นระบบ  สนบัสนุนใหค้ร ู ผูป้กครอง  และผูแ้ทนชุมชนเขา้
มามสี่วนร่วม  นอกจากนี้  สถานศกึษาควรมกีารตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายใน  เกีย่วกบั
เรื่องต่อไปนี้  เพื่อใหก้า้วทนัสภาวการณ์ปจัจุบนัดว้ย  คอื 

1. วสิยัทศัน์  และภารกจิของสถานศกึษา  เช่น  วเิคราะหด์วูา่วสิยัทศัน์และภารกจิ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มาตรฐานการศกึษาปฐมวยัและสอดคลอ้งกบัสภาวะ
ปจัจุบนัหรอืไม่  ควรปรบัปรุงเปลีย่นอะไรบา้ง  จดักจิกรรมอะไรจงึจะเหมาะสม 

2. แผนพฒันาสถานศกึษา  เช่น  แผนพฒันาสะทอ้นความตอ้งการของชุมชนจรงิหรอืไม่   
มกีารรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูตลอดจนน าแผนมาใชใ้นการวางแผน  ครอบคลุมครบถ้วนหรอืไม่  
กจิกรรมตามแผนสมัพนัธก์นัและสอดรบักบัวสิยัทศัน์และเป้าหมายหรอืไม่  แผนพฒันาโดยรวมมี
ความชดัเจน  เขา้ใจง่าย  และมทีศิทางการพฒันาทีช่ดัเจนหรอืไม่ 

3. การพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้ เช่น  บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 
สนบัสนุนการเรยีนรูม้ากน้อยเพยีงใด  สะทอ้นความส าเรจ็ของผูเ้รยีนหรอืไม่  ครเูลอืกใชย้ทุธศาสตร์
การสอนทีห่ลากหลายและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนหรอืไม่  ครแูละผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธ์
ทีส่่งผลต่อการเรยีนของผูเ้รยีนอยา่งไร  การจดักระบวนการเรยีนรูเ้น้นใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสฝึก
แกป้ญัหา  ฝึกการคดิทีส่รา้งสรรคท์ีส่มัพนัธก์บัชวีติจรงิ  ตลอดจนพฒันานิสยัรกัการเรยีนหรอืไม่  
ผูเ้รยีนกลา้คดิ  กลา้แสดงออกหรอืไม่  สถานศกึษามกีารพฒันาหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศกึษาชาตแิละมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปฐมวยั 

4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน  เช่น  ผูเ้รยีนประสบความส าเรจ็จากการเรยีนรูท้ ี่ 
ผูส้อนเป็นผูจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอนหรอืไม่  ผลงานของผูเ้รยีนมคีวามหมาย  บ่งบอกถงึสิง่ที่
ผูเ้รยีนเขา้ใจ  และท าไดห้รอืไม่ ผลงานแสดงความคดิสรา้งสรรคห์รอืไม่  และผูเ้รยีนไดม้โีอกาสน า
ความรูไ้ปใชม้ากน้อยเพยีงใด  ผูส้อนใชว้ธิกีารประเมนิทีห่ลากหลายและสอดคลอ้งกบัสภาพจรงิ
เพยีงใด  มกีารเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนและผูป้กครองมสี่วนร่วมในการก าหนดเกณฑก์ารประเมนิหรอืไม่  
สถานศกึษาจดัสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งดี 
 5.  การพฒันาองคก์ร  เนื่องจากสถานศกึษาเป็นแหล่งหรอืศนูยก์ลางเรยีนรูท้ ีส่ าคญัใน
ชุมชน  ฉะนัน้นอกเหนือจากการบรหิารจดัการดา้นการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  การ
พฒันาการสอนและอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง  สถานศกึษาตอ้งมุ่งเน้นการพฒันาสถานศกึษาโดยเฉพาะ
หอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี ดงันัน้ในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายใน  จงึ
ควรวเิคราะหด์วูา่  ผูบ้รหิารอุทศิตนเพื่อองคก์ร  เพื่อร่วมงาน  และเพื่อการพฒันาการศกึษาอยา่งไร  
เป็นผูน้ าในการสรา้งผูน้ าแห่งการเรยีนรู ้ และสามารถแนะน านวตักรรมส าหรบัผูส้อน  มกีารประชุม
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และเปิดโอกาสใหผู้ส้อน   คณะท างานมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในเชงิ
บรกิาร  มกีารสรา้งสมัพนัธท์ีด่ต่ีอชุมชนและท ากจิกรรมต่างๆ  กบัชุมชน  มกีารรวบรวมแหล่งภมูิ
ปญัญาชาวบา้น 
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 6.  การพฒันาวชิาชพีคร ู เช่นมกีารใชแ้หล่งวทิยาการภายนอก  ช่วยใหค้รเูกดิการเรยีนรู้
อยา่งไรบา้ง  มกีารเปิดโอกาสใหค้รแูลกเปลีย่นประสบการณ์  และความคดิในการพฒันาวชิาชพีดว้ย
วธิกีารใดบา้ง  สนบัสนุนใหค้รมูวีจิยั  คน้ควา้ความรูใ้หม่เกีย่วกบัการเรยีนการสอนและการ
ประเมนิผล  ส่งเสรมิใหม้กีารสมัมนาหรอืพฒันาวชิาชพี 
 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศกึษาทีด่ าเนินการอยา่งจรงิจงั  จะช่วยให้
สถานศกึษามขีอ้มลูถูกตอ้งและมเีพยีงพอในการวางแผนพฒันาสถานศกึษาทีเ่น้นคุณภาพ
สถานศกึษาในรอบปีถดัไป  นอกจากนี้ผลจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศกึษา
ยงัมสี่วนช่วยกระตุน้ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง  ทัง้นกัการศกึษา  ผูป้กครอง  และชุมชนใหต้ระหนกัถงึการ
ก าหนดนโยบายและทศิทางการพฒันาการศกึษาในระดบัทอ้งถิน่  หรอืระดบัชาตอิกีทางหนึ่งดว้ย  
(ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. 2549: 12-13) 

สรุปไดว้า่การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา คอื  การตดิตามตรวจสอบและ 
ทบทวนคุณภาพการศกึษา  โดยก าหนดผูร้บัผดิชอบใหบุ้คลากรทุกฝา่ยไดม้สี่วนร่วม  ทัง้ในดา้นการ
พฒันาหลกัสตูร  การจดัการเรยีนรูต้ามมาตรฐานการศกึษา  โดยมกีารด าเนินงานพฒันาคุณภาพ
การศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
 

3.6 การประเมินคณุภาพการศึกษา 
จากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศกึษา  สถานศกึษาจะมขีอ้มลู 

สารสนเทศส าหรบัประเมนิคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาทีก่ าหนดได้
ดว้ย   อยา่งไรกต็ามสถานศกึษาทีม่คีวามพรอ้มอาจตัง้คณะท างานขึน้ท าหน้าทีป่ระเมนิคุณภาพ
ภายในสถานศกึษากไ็ด ้ ซึง่จะเป็นการสรา้งระบบการประเมนิตนเองอกีทางหนึ่ง  น าผลจากการ
ประเมนิไประบุไวใ้นรายการพฒันาคุณภาพการศกึษาประจ าปีต่อไป  การประเมนิคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษา  ตอ้งครอบคลุมมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ปฐมวยัทีก่ าหนดไว้ 

นอกจากนี้  สถานศกึษาอาจท าการประเมนิคุณภาพผูเ้รยีนโดยรวม  จ าแนกตามกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้ เพื่อเปรยีบเทยีบกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นรายคน  เป็นการตรวจสอบและยนืยนั
คุณภาพผูเ้รยีนทางดา้นวชิาการ  โดยขอใชแ้บบทดสอบจากองคก์รทีม่แีบบทดสอบทีไ่ดม้าตรฐาน 

การประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษาควรยดึมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาเป็น
หลกั แต่อยา่งไรกต็ามควรสะทอ้นภาพความส าเรจ็ทีช่ดัเจนอยา่งน้อย 2 ดา้น  ส านกัทดสอบทาง
การศกึษา  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2553: 29) ดงันี้ 

1. คุณภาพผูเ้รยีนตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ตามหลกัสตูรสถานศกึษา  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนในทุกระดบัชัน้  พฤตกิรรมการ
แสดงออกของผูเ้รยีนโดยระบุไดถ้งึกลุ่มผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ กลุ่มผูเ้รยีนทีม่คีวามเสีย่ง  
กลุ่มผูเ้รยีนทีม่ปีญัหาในการอ่าน  คดิวเิคราะห ์ และเขยีน  กลุ่มผูเ้รยีนทีม่คุีณลกัษณะยงัไม่เป็นไป
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ตามทีพ่งึประสงค ์ เพราะขอ้มลูจากการประเมนิเหล่านี้จะสะทอ้นใหเ้หน็วา่การจดัการศกึษาของ
สถานศกึษาประสบผลส าเรจ็ตามทีก่ าหนดไวห้รอืไม่  อนัน าไปสู่การปรบัปรุงการบรหิารจดัการต่อไป 

2. คุณภาพการศกึษาดา้นการบรหิารจดัการของสถานศกึษา  สถานศกึษาสามารถ
ด าเนินการประเมนิคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาทีส่ถานศกึษาก าหนดไวแ้ลว้  ในทุก
มาตรฐานดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายและเหมาะสมกบัสิง่ทีต่อ้งประเมนิ เช่น ใชก้ารสงัเกต  การ
สมัภาษณ์  การตรวจสอบจากเอกสารหรอืขอ้มลูเชงิประจกัษ์  เป็นตน้ 

สรุปไดว้า่การประเมนิคุณภาพการศกึษา คอื  สถานศกึษามกีารด าเนินการประเมนิคุณภาพ 
ผูเ้รยีนโดยรวมครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยมกีารประเมนิ
คุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาดว้ยวธิทีีห่ลากหลาย  และเหมาะสมกบัสภาพโดยให้
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งไดม้สี่วนร่วมในการประเมนิ 
 

3.7 การรายงานคณุภาพการศึกษาประจ าปี 
การจดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศกึษาประจ าปี  เป็นหน้าทีท่ ีส่ถานศกึษาตอ้ง 

ปฏบิตัิ  เพราะการท างานใดๆ  กต็าม  ตอ้งมกีารรายงานผลและน าผลไปใช ้ จงึจะเป็นการทีม่ี
ประสทิธภิาพ  และจากพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  มาตรา 48  ใหส้ถานศกึษา
จดัท ารายงานประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  และเพื่อรองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก 
       เมื่อจดัท ารายงานการพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าปีเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  
สถานศกึษาส่งรายงานต่อส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาตน้สงักดัภายในเดอืนพฤษภาคมของทุกๆปี  
และส่งใหส้ านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา  เฉพาะในปีทีเ่ขา้รบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอก  ซึง่ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจะน ารายงานของสถานศกึษาทัง้หมดมา
สงัเคราะหเ์ป็นภาพรวมระดบัเขตพืน้ที ่ และเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ภายในเดอืนกกรกฎาคมของทุกๆปี  จากนัน้ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จะไดน้ า
รายงานการพฒันาคุณภาพการศกึษาระดบัเขตพืน้ฐานการศกึษามาสงัเคราะหเ์ป็นภาพรวม
ระดบัประเทศ  น าผลทีไ่ดม้าก าหนดเป็นนโยบาย  กลยทุธ ์ และยทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพ
การศกึษาต่อไป 
       ประโยชน์ส าคญัของการจดัท ารายงานการพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าปีของ
สถานศกึษา  ไม่ไดอ้ยูท่ ีจ่ดัท าเพื่อรายงานใคร  แต่อยูท่ ีก่ารน าผลไปใชว้างแผนปรบัปรุงต่อๆไป  
ดงันัน้สถานศกึษาตอ้งตระหนกัถงึความจ าเป็นในการจดัท ารายงา น  และน าขอ้มลูไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์อยา่งจรงิจงั 
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        ขัน้ตอนการด าเนินการจดัท ารายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี (ส านกังานทดสอบ
ทางการศกึษา  กรมวชิาการ. 2544: 9-11) มดีงันี้ 
  7.1 ก าหนดเป้าหมายผูร้บัรายงาน  วางแผนการจดัท ารายงานและก าหนดรปูแบบ
การรายงาน  ซึง่ประเดน็การก าหนดจะเป็นไปตามนโยบายหรอืแนวปฏบิตัขิองสถานศกึษา  โดย
กลุ่มเป้าหมายผูร้บัรายงานใหเ้ป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.
2542 ซึง่ประกอบดว้ย  ผูบ้รหิารหรอืกรรมการสถานศกึษา  นกัเรยีน  ผูป้กครอง  ชุมชน  และ
หน่วยงานตน้สงักดั  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสาธารณชน  มกีารวางแผนจดัท ารายงานคุณภาพ
การศกึษาประจ าปีในเรื่องเกีย่วขอ้งกบัการก าหนดช่วงเวลาจดัท า  รายละเอยีดการรายงาน  
ตลอดจนการแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ตลอดจนมกีารก าหนดรปูแบบการรายงาน
คุณภาพการศกึษาประจ าปี  ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
  7.2  แต่งตัง้คณะท างานจดัท ารายงานผลคุณภาพการศกึษาประจ าปี  สถานศกึษา
ควรจดัตัง้คณะท างานจากบุคคลผูร้บัผดิชอบในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาควร
ประกอบดว้ย  ผูช้่วยผูบ้รหิารฝา่ยวชิาการ  หวัหน้าแผนงาน  งานวชิาการของสถานศกึษา  และ
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ยทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
  7.3  รวบรวม  วเิคราะห ์ แปลผลและน าเสนอขอ้มลูผลการด าเนินงานพฒันา
คุณภาพการศกึษาในรอบปี 
  7.4  เขยีนรายงานและจดัท าเอกสารรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี  
  7.5  น าเสนอคณะผูบ้รหิารสถานศกึษาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ  
  7.6  เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายผูร้บัรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปีของ
สถานศกึษา 
  7.8  ตดิตามผลและรบัขอ้มลูยอ้นกลบัจากกลุ่มเป้าหมายผูร้บัรายงานคุณภาพ
การศกึษาประจ าปี  ซึง่ไดแ้ก่  นกัเรยีน  ผูป้กครอง  ชุมชน  หน่วยงานตน้สงักดั  หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง  และสาธารณชนเพื่อรบัทราบความคดิเหน็  ความพงึพอใจและขอ้เสนอแนะทีม่ต่ีอการจดั
การศกึษาของโรงเรยีนและน าผลไปเป็นขอ้มลูในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของ
สถานศกึษาต่อไป 

สรุปไดว้า่การรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี คอื  การด าเนินการจดัท ารายงานประจ าปี 
ของสถานศกึษา  ตามมาตรฐานการศกึษาทัง้ดา้นการจดัการเรยีนรู ้ ดา้นผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนต่อ
หน่วยงานตน้สงักดัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อรองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก 
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3.8 การผดงุระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา 
ในการจดัท าใหคุ้ณภาพของสถานศกึษาด ารงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืนัน้  สถานศกึษาควร 

ตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานตามโครงการ  กจิกรรมอยูเ่สมอ  โครงการ  กจิกรรมทีท่ าตอ้ง
คุม้ค่า  และเกดิประโยชน์  ส่งผลถงึผูเ้รยีน  การพจิารณาโครงการ  กจิกรรมทีท่ าควรพจิารณาดงันี้ 

1. ถ้าเป็นโครงการทีด่ ี สมควรด าเนินต่อไปกด็ ารงโครงการนัน้ไว ้
2. ถ้าเป็นโครงการทีด่ ี แต่ยงัด าเนินการไม่ส าเรจ็หรอืไม่บรรลุเป้าหมายเพราะม ี

จุดบกพร่อง  ถ้าปรบัปรุงแกไ้ขสามารถบรรลุผลส าเรจ็ไดก้ด็ าเนินการต่อไปและท าใหด้ยี ิง่ขึน้ 
3. ถ้าเป็นโครงการทีม่คีวามกา้วหน้าในการด าเนินงานอยูต่ลอดเวลา  กพ็ฒันาด าเนิน 

โครงการนัน้ต่อไปอยา่งไม่หยดุย ัง้ 
4. หากมเีหตุการณ์หรอืสิง่ทีส่่งเคา้วา่จะเกดิปญัหาตอ้งหาทางป้องกนัไวก่้อน  กจ็ าเป็น   

ตอ้งจดัท าโครงการใหม่ๆขึน้เพื่อป้องกนัปญัหา 
อยา่งไรกต็าม  ในการท าใหคุ้ณภาพการศกึษาของสถานศกึษาพฒันาอยา่งต่อเนื่องนัน้ 

สถานศกึษาตอ้งค านึงถงึสิง่ต่อไปนี้ 
1. สรา้งจติส านึกการพฒันาใหเ้กดิขึน้ในหมู่ครแูละบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา 
2. เน้นย า้หรอืก าหนดเป็นนโยบายการท างานอยา่งเป็นระบบ  รวมทัง้ตอ้งท างานอยา่ง 

มเีป้าหมาย  ท างานเป็นหมู่คณะและท าอยา่งต่อเนื่อง 
3. พฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ (Learning  Organization)  การจะ 

ท าใหส้ถานศกึษาเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้  ตอ้งท าใหบุ้คลากรทุกคนในสถานศกึษาเป็นองคก์ร
แห่งการเรยีนรู ้ คอืรูจ้กัพฒันาตนเอง  ใฝรู่ ้ หมัน่แสวงหาความรูอ้ยูเ่สมอ  มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้
แบ่งบนัความรูก้นัตลอดเวลา  เกดิทมีผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องต่างๆ  หลากหลายจนไดร้บัการยอมรบัจาก
ผูเ้กีย่วขอ้ง  มกีารเผยแพร่ประชาสมัพนัธแ์ละแลกเปลีย่นความรูก้บัองค์ กรอื่นๆ  สถานศกึษากจ็ะ
เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูท้ ีม่คีวามเคลื่อนไหวในการพฒันาคุณภาพการศกึษาอยูต่ลอดเวลา    
ผลผลติขององคก์รแห่งการเรยีนรู ้ เหน็ไดจ้าก 1) ผลสมัฤทธข์องงานสงูขึน้  2) เกดิการพฒันาคน  
3) มกีารพฒันาความรู ้ และ4) องคก์รมศีกัยภาพสงูขึน้ (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. 
2549: 15-16) 

สรุปไดว้า่การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา คอื  การด าเนินงานของระบบประกนั 
คุณภาพภายในสถานศกึษา  ทีม่กีารตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานตามโครงการ  กจิกรรม  
ปรบัปรุง  พฒันา  และรกัษาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่ง
ต่อเนื่อง 
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4.  การประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนในสงักดักรงุเทพมหานคร 
     4.1 ความเป็นมาของการประกนัคณุภาพการศึกษาในโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครไดด้ าเนินการสนองต่อพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พุทธศกัราช 
2542  ดว้ยการจดัท าเอกสารเผยแพร่  ไดแ้ก่  การประกนัคุณภาพการศกึษาในโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร  และมาตรฐานโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครไปยงัโรงเรยีนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร  ต่อมา  พ.ศ.2544-2545  ไดจ้ดัอบรมเพื่อสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจ  และความ
ตระหนกัในการพฒันาคุณภาพโรงเรยีนดว้ยระบบประกนัคุณภาพ  ตลอดจนมกีารพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพโรงเรยีนในสงักดัครบทุกโรงเรยีน  พรอ้มทัง้จดัท าเอกสารเผยแพร่สรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจใหแ้ก่โรงเรยีน  ไดแ้ก่ระบบประกนัคุณภาพโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  คู่มอืประเมนิ
คุณภาพภายในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  และคู่มอืการตรวจสอบ  ทบทวน  คุณภาพภายใน
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  รวมทัง้ไดม้กีารคดัเลอืกโรงเรยีนเพื่อพฒันาโรงเรยีนแกนน า  125 
โรงเรยีน  แลว้ส่งเขา้รบัการประกนัคุณภาพจากภายนอก (รอบแรก) พรอ้มทัง้เป็นโรงเรยีนทดลอง
ประเมนิของคณะกรรมการจากส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา : สมศ. 
 พ.ศ.2545-2547  กรุงเทพมหานครไดส้่งโรงเรยีนในสงักดัทีเ่หลอือยูเ่ขา้รบัการประเมนิจน
ครบทุกโรงเรยีน  ต่อมา พ.ศ.2548  ไดม้กีารผดุงและพฒันาคุณภาพมาตรฐานโรงเรยีนในสงักดั  
เพื่อเตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง  ดว้ยการใชก้ลยทุธข์องเครอืขา่ย
โรงเรยีน และ SMART SCHOOL จากนัน้ พ.ศ.2549  ไดจ้ดัท าเอกสาร  การพฒันาคุณภาพโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานครดว้ยระบบเครอืขา่ยโรงเรยีน  เผยแพร่เพื่อสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจ และมทีกัษะ
ในการบรหิารจดัการควบคู่ไปกบัการพฒันาขดีความสามารถในการบรหิารจดัการในเครอืขา่ย
โรงเรยีนเพื่อการร่วมมอืกนัพฒันาคุณภาพโรงเรยีนดว้ยการศกึษาดงูาน  และการอบรม  รวมทัง้มี
การสรา้งตวัชีว้ดั  และเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพเครอืขา่ยโรงเรยีน 
 พ.ศ.2550  ไดม้กีารปรบัมาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนกรุงเทพมหานคร  เพื่อใหม้คีวาม
เหมาะสมมาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอก  สภาพแวดลอ้ม  และบรบิทของโรงเรยีนใน
ปจัจุบนั  ในครัง้นี้สาระของมาตรฐานโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  แบ่งเป็น 2 ระดบั  ไดแ้ก่  
มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั  ประกอบดว้ย 18 มาตรฐาน 63 ตวับ่งชี ้ และมาตรฐานการศกึษา
ระดบัข ัน้พืน้ฐานประกอบดว้ย 18 มาตรฐาน 69 ตวับ่งชี ้
 พ.ศ.2551  ไดม้กีารน ามาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนกรุงเทพมหานคร  ไปทดลองใชพ้รอ้ม
ทัง้ท าประชาวจิารณ์และปรบัปรุงพฒันา  ต่อมา พ.ศ.2552  จงึประกาศใชม้าตรฐานการศกึษา
โรงเรยีนกรุงเทพมหานคร  โดยแบ่งเป็น 2 ระดบั  ไดแ้ก่  มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั 
ประกอบดว้ย 17 มาตรฐาน 63 ตวับ่งชี ้ และมาตรฐานการศกึษาระดบัข ัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย 17 
มาตรฐาน 69 ตวับ่งชี ้ (หน่วยศกึษานิเทศก.์ 2552: 21)  
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     4.2  ประเภทของการประกนัคณุภาพการศึกษาในโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 
 การประกนัคุณภาพการศกึษาในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้  
 1.  การประกนัคุณภาพภายใน  หรอืการประเมนิคุณภาพภายใน  เป็นการประเมนิคุณภาพ
การจดัการศกึษา  ตดิตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  เพื่อน าผลมาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์
มาตรฐานการศกึษาทีก่ าหนดขึน้  โดยผูป้ระเมนิภายในของสถานศกึษา  หรอืหน่วยงานตน้สงักดัใน
ระดบัต่างๆดงันี้ 
  1.1  การประเมนิเครอืขา่ยโรงเรยีน  เป็นการประเมนิผลการด าเนินงานของ
เครอืขา่ยโรงเรยีนแต่ละเครอืขา่ย  โดยมกีารก าหนดตวัชีว้ดั  และเกณฑ ์ รวมทัง้วธิกีาร  และ
เครื่องมอืวดัทีส่ามารถแสดงขอ้คน้พบของผลการประเมนิไดค้รอบคลุม  และเชื่อมัน่ได ้(หน่วย
ศกึษานิเทศก ์อา้งองิจาก หน่วยศกึษานิเทศก์.  2550: 1-4) 
      1.1.1  ความหมายของเครอืขา่ยโรงเรยีน ( School Cluster) การจดักลุ่มโรงเรยีน
ในสงักดักรุงเทพมหานคร  โดยพจิารณาจากสภาพภมูศิาสตร ์ และทีต่ ัง้ของโรงเรยีน รวม 80 
เครอืขา่ยในโรงเรยีน  แต่ละเครอืขา่ยประกอบดว้ยโรงเรยีน 4-8 โรงเรยีน ซึง่อาจจะคละขนาดกนั 
      1.1.2  องคป์ระกอบของการด าเนินการพฒันาคุณภาพดว้ยระบบเครอืขา่ย
โรงเรยีน 
   1. การบรหิารจดัการเครอืขา่ยโรงเรยีน  
   2. กระบวนการด าเนินการพฒันาคุณภาพเครอืขา่ยโรงเรยีน  
   3. ผลการพฒันาคุณภาพเครอืขา่ยโรงเรยีน  
      1.1.3  ปจัจยัส าคญัทีท่ าใหเ้ครอืขา่ยโรงเรยีนประสบความส าเรจ็  
   1. ตอ้งมวีฒันธรรมในการร่วมคดิ  ร่วมสรา้งสรรค ์ มวีสิยัทศัน์ทีส่่งผลต่อ
การวางแผน  และการด าเนินงานของเครอืขา่ยโรงเรยีน 
   2. เป็นสงัคมแห่งความไวว้างใจ  เป็นสิง่ส าคญัในการผกูมดัเชื่อมโยง
สมาชกิ  ท าใหทุ้กฝา่ยเกดิความมัน่ใจในการเป็นหมู่พวกทีจ่ะร่วมมอืร่วมกจิกรรม  อยา่งทดัเทยีม
และมัน่คง 
   3. พนัธะผกูพนั  อาจเกดิในรปูของเอกสาร  แต่ตอ้งมาจากความผกูพนั
ดา้นจติใจร่วมกนัก่อนจงึจะร่วมกนัก าหนดเป็นวตัถุประสงค ์ หรอืเป้าหมายในการพฒันางานร่วมกนั 
และจดัท าเป็นแผนงานของเครอืขา่ยโรงเรยีน  การด าเนินกจิกรรมตามแผนจงึจะประสบความส าเรจ็ 
เนื่องจากเกดิจากความเตม็ใจจากสมาชกิทุกฝา่ย  รวมทัง้ผลการปฏบิตังิานกจ็ะเกดิผลสมัฤทธิส์งู 
       1.1.4  ตวัชีว้ดัในการประเมนิเครอืขา่ยโรงเรยีน   ไดแ้ก่ 
   1. ดา้นการบรหิารจดัการเครอืขา่ยโรงเรยีน  
      1.1 มรีะบบสารสนเทศทีท่นัสมยั  และใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ  
      1.2 มกีารวางแผน/การออกแบนวตักรรมในการพฒันาเครอืขา่ย  
      1.3 มโีครงสรา้ง  และมบีรหิารจดัการทีเ่ป็นเอกภาพ  
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      1.4 มกีารตดิตาม และประเมนิผลอยา่งเป็นระบบ  
   2. ดา้นการพฒันาคุณภาพเครอืขา่ยโรงเรยีน  
      2.1 มกีระบวนการด าเนินงาน  และพฒันางานอยา่งเป็นระบบ  
      2.2 มกีารด าเนินงานทีเ่น้นการมสี่วนร่วม  
   3. ดา้นผลการพฒันาคุณภาพเครอืขา่ยโรงเรยีน  
      3.1 ความส าเรจ็ในการพฒันางานของเครอืขา่ยโรงเรยีน  
      3.2 มกีารขยายผลส าเรจ็ของเครอืขา่ยโรงเรยีน  
      3.3 มกีารสรุปผล  และรายงานผลการด าเนินงานเครอืขา่ยโรงเรยีน  
  1.2  การประเมนิโรงเรยีนคุณภาพมาตรฐาน  SMART SCHOOL เป็นการประเมนิ
ตามกรอบนโยบายของผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร  โดยก าหนดตวัชีว้ดัใหม้คีวามสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายของชาต ิ นโยบายของผูบ้รหิารระดบักรุงเทพมหานคร  ผลการประเมนิภายนอก  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  และผลการสอบระดบัชาต ิ ซึง่จะมกีารพฒันาตวัชีว้ดัในทุกปีการศกึษา
ตามเหตุผลความจ าเป็น  มรีายละเอยีดดงันี้ 
      1.2.1 ความหมายของกรอบนโยบาย  SMART SCHOOL (หน่วยศกึษานิเทศก.์
2551: 10-12) ประกอบดว้ย 
   S : Success การเรยีนรูสู้่ความส าเรจ็  เป็นการไดร้บัรางวลั  หรอืการยอมรบัของ
โรงเรยีน  ผูบ้รหิารโรงเรยีน  คร ู และนกัเรยีนในระดบัต่างๆซึง่ในส่วนของนกัเรยีนมุ่งหวงัใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ดา้นวชิาการทัง้ขณะศกึษาอยู ่ และหลงัจบการศกึษาไปศกึษาต่อ  หรอืประกอบอาชพี 
   M : Morality การเรยีนรูคู้่คุณธรรม  เป็นการจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิคุณธรรม  
จรยิธรรม  การเน้นคุณลกัษณะของนกัเรยีนทีก่รุงเทพมหานคร  โดยการมุ่งหวงัใหเ้ป็นคนดคีวบคู่ไป
กบัการเป็นคนเก่ง  รวมทัง้ครแูละผูบ้รหิารตอ้งมคีุณธรรม  จรยิธรรม  และเป็นตวัอยา่งทีด่ี 
   A : Activities  การเรยีนรูคู้่กจิกรรม  เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ ีเ่น้นนกัเรยีน
เป็นส าคญั  การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข  การส่งเสรมิศกัยภาพของนกัเรยีน  การจดักจิกรรมทีเ่ป็น
จุดเด่นของโรงเรยีน  การบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้ม  และแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน 
   R : Relativity  การเรยีนรูคู้่ชุมชน  เป็นการน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้น
ชวีติประจ าวนั  เอือ้ประโยชน์ต่อชุมชน สงัคมและทอ้งถิน่ทีอ่าศยัอยู ่การประสานใหเ้กดิความ
ร่วมมอืกบัชุมชน  การน าภมูปิญัญาทอ้งถิน่เขา้มาร่วมจดัการเรยีนรู ้ การสนบัสนุนใหน้กัเรยีนใช้
ชุมชนเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละแหล่งวชิาชพี  การสรา้งสรรคช์ุมชนใหน่้าอยู ่ การรกัษาสิง่แวดลอ้มและ
ธรรมชาต ิ ตลอดจนการมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัตามสภาพทอ้งถิน่ 
         T : Technology  การเรยีนรูคู้่เทคโนโลย ี เป็นน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรหิาร
โรงเรยีน  การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ การคน้ควา้ทาง  Internet และการเรยีนรูโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู
เพื่อการใชช้วีติประจ าวนั  การศกึษาต่อและการประกอบอาชพี 
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  1.2.2  สาระส าคญัของกรอบนโยบาย  SMART SCHOOL 
   1. นกัเรยีนคุณภาพ ( Smart  Student) มาตรฐานนกัเรยีนคุณภาพ  โดยมี
คุณลกัษณะเป็นผูม้คีุณธรรม  รกัการท างาน  หาความรูเ้ป็น  คดิอ่านอยา่งมเีหตุผล  มทีกัษะในการ
เรยีนรู ้ มคีวามสุขทัง้กายและใจ 
   2. ครคูุณภาพ ( Smart  Teacher) มาตรฐานครคูุณภาพ  โดยมคีุณลกัษณะ
เป็นผูรู้ว้ธิแีละสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  มคีุณวฒุแิละความสามารถตรงกบังานทีร่บัผดิชอบ 
   3. ผูบ้รหิารคุณภาพ ( Smart Principle) มาตรฐานผูบ้รหิารคุณภาพ  โดยมี
ลกัษณะเป็นผูม้คีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัชุมชน  บรหิารจดัการใหม้กีจิกรรมการเรยีนรู ้ จดัใหม้หีลกัสตูรที่
เหมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่  มกีารจดัโครงสรา้งทีเ่อือ้ต่อการบรหิารทีด่ ี และมพีฤตกิรรมภาวะผูน้ า 
  1.2.3  ตวัชีว้ดัคุณภาพมาตรฐานของ SMART SCHOOL ส านกัการศกึษา
กรุงเทพมหานครไดม้กีารก าหนดตวัชีว้ดัใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของชาต ิ นโยบายของ
ผูบ้รหิารระดบักรุงเทพมหานคร  ผลการประเมนิภายนอก  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  และผลการ
สอบระดบัชาต ิ โดยมกีารพฒันาในทุกปีการศกึษา  ซึง่ตวัชีว้ดัในปีการศกึษา 2551             
(หน่วยศกึษานิเทศก ์ ส านกัการศกึษา. 2552 : 24-25)  ไดแ้ก่ 
   1. ดา้นผูบ้รหิารโรงเรยีน  ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 5 ตวั ดงันี้  
      Success ตวัชีว้ดัที ่1 ( S) ผูบ้รหิารโรงเรยีนไดร้บัการยอมรบัดา้นการ
บรหิารการศกึษา 
      Morality  ตวัชีว้ดัที ่2 (M) ผูบ้รหิารโรงเรยีนมกีารบรหิารจดัการตามหลกั
ธรรมาภบิาล  และมจีรรยาบรรณของวชิาชพี 
      Activities ตวัชีว้ดัที ่3 ( A) ผูบ้รหิารโรงเรยีนจดัใหม้รีะบบด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในทีส่่งผลต่อคุณภาพของนกัเรยีน 
      Relativity ตวัชีว้ดัที ่4 ( R) ผูบ้รหิารโรงเรยีนมคีวามร่วมมอืในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ และเป็นเครอืขา่ยทางการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีน  
ครอบครวั  และชุมชน 
     Technology ตวัชีว้ดัที ่5 (T) ผูบ้รหิารโรงเรยีนมกีารบรหิารจดัการและใช้
นวตักรรมเทคโนโลยทีีท่นัสมยั  เพื่อการพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน 
   2. ดา้นคร ู ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 6 ตวั ดงันี้  
       Success ตวัชีว้ดัที ่1 (S) ครมูผีลงานทีเ่กดิจากความรู ้ ความสามารถ  
เป็นทีย่อมรบั  ไดร้บัการยกยอ่ง  หรอืไดร้บัรางวลัดา้นวชิาการ 
      Morality  ตวัชีว้ดัที ่2 ( M) ครมูคีุณธรรม  จรยิธรรม  และประพฤตติน
เป็นแบบอยา่งทีด่ ี
      Activities ตวัชีว้ดัที ่3 (A1) ครจูดัการเรยีนรูท้ ีเ่น้นนกัเรยีนเป็นส าคญั 
      Activities ตวัชีว้ดัที ่4 (A2) ครมูกีารวจิยัทีแ่กป้ญัหาและพฒันานกัเรยีน 
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      Relativity ตวัชีว้ดัที ่5 ( R) ครมูปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบันกัเรยีน  ผูร้่วมงาน
และผูป้กครอง 
      Technology ตวัชีว้ดัที ่6  (T) ครมูกีารจดัการ  ผลติ  และใชน้วตักรรม
เทคโนโลยใีนการพฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  และพฒันาตนเอง 
   3.  ดา้นนกัเรยีน  ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้6 ตวั ดงันี้  
      Success ตวัชีว้ดัที ่1 ( S) นกัเรยีนมผีลการเรยีนรู ้ มคีวามสามารถใน
การอ่าน  เขยีน  คดิวเิคราะหต์ามมาตรฐานทีก่ าหนด  และความส าเรจ็ทีไ่ดร้บั 
      Morality  ตวัชีว้ดัที ่2 ( M) นกัเรยีนมคีุณธรรมจรยิธรรม  และค่านิยมที่
พงึประสงค ์     
         Activities ตวัชีว้ดัที ่3 ( A1) นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใชภ้าษาใน
การสื่อสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
      Activities ตวัชีว้ดัที ่4 ( A2) นกัเรยีนใชก้ระบวนการเรยีนรู ้ แสวงหา
ความรูอ้ยา่งต่อเนื่อง  และสามารถน าไปใชเ้พื่อสรา้งสรรคผ์ลงาน 
      Relativity ตวัชีว้ดัที ่5 ( R) นกัเรยีนสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่น  
ตลอดจนช่วยเหลอืชุมชน  และสงัคม 
      Technology ตวัชีว้ดัที ่6 (T) นกัเรยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีุณภาพ 
  1.3  การประเมนิมาตรฐานโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร   เป็นการประเมนิ
คุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  เพื่อส่งเสรมิ  และก ากบัดแูลการ
ตรวจสอบ  ประเมนิผลและประกนัคุณภาพการศกึษา  โดยใชห้ลกัในการเทยีบเคยีงกบัมาตรฐานที่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ มาตรฐานการศกึษาของส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และมาตรฐานของส านกังานรบัรองมาตรฐานและการประเมนิคุณภาพ
การศกึษา  ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
       1.3.1  วตัถุประสงคใ์นการจดัท ามาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร (หน่วยศกึษานิเทศก ์อา้งองิจาก ส านกังานยทุธศาสตรก์ารศกึษา. 2551 :1) ไดแ้ก่ 
   1. เพื่อส่งเสรมิ  และก ากบัดแูลการตรวจสอบ  ประเมนิผล  และประกนั
คุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
   2. เพื่อใหเ้กดิความเสมอภาคในการจดัการศกึษาของกรุงเทพมหานครใน
ดา้นต่างๆ  ส าหรบัป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเหลื่อมล ้ากนัมากจนเกนิไป 
   3. เพื่อแจกแจงรายละเอยีดของขอ้ก าหนดใหม้รีปูแบบทีม่องเหน็ไดง้่าย
ส าหรบัใหน้กัเรยีนสามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
   4. เพื่อวางแนวทางในการปฏบิตัเิป็นกลางๆ  ใหโ้รงเรยีนไดพ้ฒันา  
ปรบัปรุง  ยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้ 
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     1.3.2  มาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร (ส านกังาน
ยทุธศาสตรก์ารศกึษา. 2551: 2-12)  ม ี2 ระดบั ไดแ้ก่ 
   1.  มาตรฐานการศกึษาปฐมวยั 
   2. มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
     1.3.3  มาตรฐานการศกึษา  และตวับ่งชีไ้ดแ้ก่   
   1.  มาตรฐานการศกึษาปฐมวยั  
       มาตรฐานดา้นเดก็  
       มาตรฐานที ่1 เดก็มคีุณธรรม จรยิธรรม และลกัษณะมีพ่งึประสงค์  
          ตวับ่งชี้  

1.1 เดก็มวีนิยั  มคีวามรบัผดิชอบ  ปฏบิตัติามขอ้ตกลงร่วมกนั 
1.2 เดก็มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
1.3 เดก็มคีวามกตญัญกูตเวท ี
1.4 เดก็มคีวามเมตตากรุณา มนี ้าใจเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และเสยีสละ 
1.5 เดก็มคีวามประหยดั 
1.6 เดก็มมีารยาท  และปฏบิตัติามวฒันธรรมไทย 

   มาตรฐานที ่2  เดก็มสีุขนิสยั  สุขภาพกาย  และสุขภาพจติทีด่ ี
       ตวับ่งชี ้

2.1 เดก็รูจ้กัดแูลสุขภาพ  สุขอนามยั  และช่วยเหลอืตนเองได้ 
2.2 เดก็มนี ้าหนกั  ส่วนสงู  และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
2.3 เดก็รกัการเล่น  และการออกก าลงักาย 
2.4 เดก็มคีวามมัน่ใจ  และกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
2.5 เดก็มคีวามร่าเรงิ  แจ่มใส  มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ต่ีอเพื่อน ครแูละผูอ้ื่น 

   มาตรฐานที ่3 เดก็มสีุนทรยีภาพทางดา้นศลิปะ  ดนตร ี และกฬีา 
       ตวับ่งชี ้

3.1 เดก็มคีวามสนใจ  และเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นศลิปะ 
3.2 เดก็มคีวามสนใจ  และเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นดนตร ี
3.3 เดก็มคีวามสนใจ  และเขา้ร่วมกจิกรรมการเคลื่อนไหว 

   มาตรฐานที ่4  เดก็มคีวามสามารถดา้นการคดิ 
       ตวับ่งชี ้

4.1 เดก็มคีวามคดิรวบยอดเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิจากการเรยีนรู้ 
4.2 เดก็มคีวามคดิในการแกป้ญัหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
4.3 เดก็มจีนิตนาการ  และมคีวามคดิสรา้งสรรค์ 
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   มาตรฐานที ่5  เดก็มคีวามรู ้ และทกัษะตามหลกัสตูร 
       ตวับ่งชี ้

5.1 เดก็มทีกัษะในการใชก้ลา้มเนื้อใหญ่-เลก็ 
5.2 เดก็มทีกัษะในการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5 
5.3 เดก็มทีกัษะในการสื่อสาร 
5.4 เดก็มทีกัษะในการสงัเกต  และส ารวจ 
5.5 เดก็มทีกัษะในเรื่องมติสิมัพนัธ ์ สามารถเชื่อมโยงความรูแ้ละ 

ทกัษะต่างๆได ้
5.6 เดก็มคีวามรูเ้รื่องตนเอง  บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  ธรรมชาตแิละสิง่ 

ต่างๆรอบตวั 
5.7 เดก็มทีกัษะในเรื่องจ านวน  ปรมิาณ  น ้าหนกั  และการ                    

กะประมาณ 
   มาตรฐานที ่6  เดก็มทีกัษะในการแสวงหาความรู ้ รกัการเรยีนรู ้ และ  

พฒันาตนเอง 
      ตวับ่งชี ้

6.1 เดก็มคีวามสนใจใฝรู่ ้ รกัการอ่าน 
6.2 เดก็มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ 

   มาตรฐานที ่7  เดก็มทีกัษะในการท างาน  รกัการท างาน  สามารถ   
 ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ และมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีออาชพีสุจรติ 

       ตวับ่งชี ้
7.1 เดก็ท ากจิกรรมตามล าดบัข ัน้ตอนจนส าเรจ็ และชื่นชมใน ผลงาน 
7.2 เดก็ปฏบิตักิจิกรรมร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ และมคีวามสุขในการ 

ปฏบิตักิจิกรรม 
7.3 เดก็มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีออาชพีสุจรติ 

   มาตรฐานที ่8  เดก็อนุรกัษ์  และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
       ตวับ่งชี ้

8.1 เดก็รูจ้กัใช ้ และรกัษาทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม 
8.2 เดก็มสี่วนร่วมในกจิกรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

   มาตรฐานที ่9  เดก็ปฏบิตัตินตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
       ตวับ่งชี ้

9.1 เดก็รบัรูข้อ้มลู  และปฏบิตัติามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
   มาตรฐานที ่10  ครมูคีุณธรรม จรยิธรรม  และมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

          ตวับ่งชี้  
10.1 ครมูคีุณธรรม  จรยิธรม  และประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
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10.2 ครมูปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเดก็  ผูร้่วมงาน  ผูป้กครองและชุมชน 
10.3 ครมูคีวามมุ่งมัน่  และอุทศิตนในการสอนและการพฒันาเดก็ 
10.4 ครแูสวงหาความรู ้ วทิยาการ  เทคนิค  วธิกีารใหม่ๆและ 

น ามาใชพ้ฒันาวชิาชพี 
10.5 ครมูกีารด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

   มาตรฐานที ่11  ครมูคีุณวฒุ/ิความรู ้ ความสามารถตรงกบังานที ่ 
 รบัผดิชอบ  มคีรพูอเพยีง และไดร้บัการพฒันาวชิาชพี 

       ตวับ่งชี ้
11.1 ครจูบการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป 
11.2 ครสูอนตรงวชิาเอก/โท  หรอืความถนดั 
11.3 ครมูใีบประกอบวชิาชพีคร ู
11.4 โรงเรยีนมจี านวนคร ู และบุคลากรสนบัสนุนตามเกณฑ์ 
11.5 ครไูดร้บัการพฒันาในวชิาทีส่อน  หรอืวชิาชพีครตูามเกณฑ์ 

   มาตรฐานที ่12  ครมูคีวามสามารถในการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งม ี
  ประสทิธภิาพ  และเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

       ตวับ่งชี ้
12.1 ครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจเป้าหมายของการจดัการศกึษา  และ  

หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
12.2 ครมูกีารวเิคราะหศ์กัยภาพเดก็ และเขา้ใจเดก็เป็นรายบุคคล 
12.3 ครมูคีวามสามารถในการจดัประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั 
12.4 ครมูกีารผลติสื่อ  การใชส้ื่อ  และเทคโนโลยใีนการ 

พฒันาการเรยีนรูข้องเดก็และตนเอง 
12.5 ครมูกีารวดัและประเมนิพฒันาการ  และน าผลไปใชพ้ฒันาเดก็ 
12.6 ครมูกีารวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ 

   มาตรฐานที ่13 ผูบ้รหิารมคีุณธรรม จรยิธรรม และมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
       ตวับ่งชี ้

13.1 ผูบ้รหิารมคีุณธรรมจรยิธรรมและปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
13.2 ผูบ้รหิารมคีวามคดิรเิริม่  มวีสิยัทศัน์  มบุีคลกิภาพความ 

เป็นผูน้ า  รวมทัง้เป็นผูน้ าทางวชิาการและเทคโนโลย ี
13.3 ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการบรหิารงานวชิาการและการจดัการ 
13.4 ผูบ้รหิารมกีารบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล   

ผูเ้กีย่วขอ้งมคีวามพงึพอใจ 
   มาตรฐานที ่14  โรงเรยีนมกีารจดัองคก์ร  โครงสรา้ง  และการ 

 บรหิารงานอยา่งเป็นระบบ 
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       ตวับ่งชี ้
14.1 โรงเรยีนมกีารจดัองคก์ร  โครงสรา้งการบรหิารงานและ 

ระบบการบรหิารทีม่คีวามคล่องตวั 
14.2 โรงเรยีนมกีารบรหิารเชงิกลยทุธ ์
14.3 โรงเรยีนมกีารบรหิารงานโดยใชห้ลกัการมสี่วนร่วม  และม ี

การตรวจสอบ 
14.4 โรงเรยีนมรีะบบการประกนัคุณภาพภายในทีด่ าเนินงาน 

อยา่งต่อเนื่อง 
   มาตรฐานที ่15  โรงเรยีนมหีลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัเดก็และทอ้งถิน่/มสีื่อ    
   นวตักรรมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้

          ตวับ่งชี้  
15.1 โรงเรยีนมหีลกัสตูร  และประสบการณ์ทีเ่หมาะสม 
15.2 โรงเรยีนมสีื่อ/ นวตักรรมทีเ่หมาะสมและเอือ้ต่อการเรยีนรู ้

    มาตรฐานที ่ 16  โรงเรยีนมกีารจดัการเรยีนรู ้ โดยเน้นเดก็เป็นส าคญั 
        ตวับ่งชี ้

16.1 โรงเรยีนมกีารจดัสภาพแวดลอ้ม  และการบรกิารทีส่่งเสรมิ 
ใหเ้ดก็พฒันาตามธรรมชาตเิตม็ศกัยภาพ 

16.2 โรงเรยีนมกีารจดักระบวนการเรยีนรูท้ ีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั 
16.3 โรงเรยีนจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณภาพเดก็อยา่งหลากหลาย 

    มาตรฐานที ่17  โรงเรยีนส่งเสรมิความสมัพนัธ ์ และความร่วมมอืกบั 
    ชุมชนในการพฒันาการศกึษา 
        ตวับ่งชี ้

17.1 โรงเรยีนมรีะบบและกลไกในการส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละ 
ความร่วมมอืกบัชุมชนในการพฒันาการศกึษา 

17.2 โรงเรยีนมกีจิกรรมทีส่่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอื  
กบัชุมชนในการพฒันาการศกึษา 
  2.  มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
       มาตรฐานดา้นนกัเรยีน  
       มาตรฐานที ่1  นกัเรยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และลกัษณะทีพ่งึประสงค์  
   ตวับ่งชี้  

1.1 นกัเรยีนมวีนิยั  มคีวามรบัผดิชอบ  และปฏบิตัตินตามหลกัธรรมของ 
 ศาสนาทีต่นนบัถอื 

1.2  นกัเรยีนมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
1.3  นกัเรยีนมคีวามกตญัญกูตเวท ี
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1.4  นกัเรยีนมคีวามเมตตากรุณา มนี ้าใจเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และเสยีสละ 
1.5  นกัเรยีนมคีวามประหยดั 
1.6  นกัเรยีนมมีารยาท  และปฏบิตัติามวฒันธรรมไทย 
1.7  นกัเรยีนเหน็คุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น  รวมทัง้เขา้ใจสภาพการ 

ด าเนินชวีติในสงัคม 
     มาตรฐานที ่2  เดก็มสีุขนิสยั  สุขภาพกาย  และสุขภาพจติทีด่ ี
          ตวับ่งชี ้

2.1  นกัเรยีนรูจ้กัดแูลตนเองใหม้สีุขภาพแขง็แรง  รกัษาสุขอนามยัส่วนตน   
โดยปฏบิตัติามสุขบญัญตั ิ10 ประการ  และออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ   

2.2  นกัเรยีนมนี ้าหนกั  ส่วนสงู  และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
2.3  นกัเรยีนป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษ  อบายมุขสิง่มอมเมา    

 และหลกีเลีย่งต่อความรุนแรง โรคภยั อุบตัเิหตุการล่วงละเมดิทางเพศ   
2.4  นกัเรยีนมบุีคลกิภาพทีด่ ี มคีวามมัน่ใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม      

และใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น 
2.5  นกัเรยีนมคีวามร่าเรงิ  แจ่มใส  มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ต่ีอเพื่อน  ครแูละผูอ้ื่น 

     มาตรฐานที ่3 เดก็มสีุนทรยีภาพทางดา้นศลิปะ  ดนตร ี และกฬีา 
ตวับ่งชี ้
3.1  นกัเรยีนมคีวามสนใจ  และเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นศลิปะ 
3.2  นกัเรยีนมคีวามสนใจ  และเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นดนตร/ี นาฏศลิป์ 
3.3  นกัเรยีนมคีวามสนใจ  และเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นกฬีา/ นนัทนาการ 
3.4  นกัเรยีนมคีวามสนใจ  และเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรม 

ประเพณีของทอ้งถิน่และของไทย 
    มาตรฐานที ่4  เดก็มคีวามสามารถดา้นการคดิ 
         ตวับ่งชี้  
         4.1  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์  
         4.2  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิสงัเคราะห์  
 4.3  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณและคดิไตร่ตรอง 
 4.4  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์ มจีนิตนาการ  และมวีสิยัทศัน์ 
    มาตรฐานที ่5  เดก็มคีวามรู ้ และทกัษะตามหลกัสตูร 

ตวับ่งชี ้
5.1 สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
5.2 สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
5.3 สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
5.4 สาระการเรยีนรูส้งัคม  ศาสนาและวฒันธรรม 
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5.5 สาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
5.6 สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
5.7 สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี
5.8 สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 

    มาตรฐานที ่6  เดก็มทีกัษะในการแสวงหาความรู ้ รกัการเรยีนรู ้ และพฒันาตนเอง 
ตวับ่งชี ้
6.1  นกัเรยีนมนีิสยัรกัการอ่าน  สนใจแสวงหาความรู ้
6.2  นกัเรยีนใฝรู่ ้ ใฝเ่รยีน  สนุกกบัการเรยีน  และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
6.3   นกัเรยีนสามารถใชห้อ้งสมุด  แหล่งเรยีนรูแ้ละสื่อต่างๆ ทัง้ภายใน 

และภายนอกโรงเรยีน 
    มาตรฐานที ่7  เดก็มทีกัษะในการท างาน  รกัการท างาน  สามารถท างาน 

ร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ และมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีออาชพีสุจรติ 
ตวับ่งชี ้
7.1 นกัเรยีนสามารถวางแผนงาน  ปฏบิตัติามขัน้ตอนประเมนิผลงานและ 

น าขอ้มลูการประเมนิมาปรบัปรุง  และพฒันางาน 
7.2  นกัเรยีนรกัการท างาน  สามารถปรบัตวั  และท างานเป็นทมีได ้ 
7.3  นกัเรยีนมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีออาชพีสุจรติ  และหาความรูเ้กีย่วกบัอาชพีทีต่นสนใจ 

     มาตรฐานที ่8  เดก็อนุรกัษ์  และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
ตวับ่งชี ้
8.1  นกัเรยีนเหน็ความส าคญัของสิง่แวดลอ้ม และผลกระทบทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้ม 
8.2  นกัเรยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

    มาตรฐานที ่9  เดก็ปฏบิตัตินตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ตวับ่งชี ้
9.1  นกัเรยีนรูห้ลกัการ  และเหน็ความส าคญัของการปฏบิตัติามหลกั 

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
9.2  นกัเรยีนมแีนวคดิในการปฏบิตัติามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

    มาตรฐานที ่10  ครมูคีุณธรรม จรยิธรรม  และมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
   ตวับ่งชี้  

10.1   ครมูคีุณธรรม  จรยิธรม  และประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
10.2   ครมูปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเดก็  ผูร้่วมงาน  ผูป้กครองและชุมชน 
10.3   ครมูคีวามมุ่งมัน่  และอุทศิตนในการสอนและการพฒันาเดก็ 
10.4   ครแูสวงหาความรู ้ วทิยาการ  เทคนิค  วธิกีารใหม่ๆและน ามาใช ้ 

พฒันาวชิาชพี 
10.5   ครมูกีารด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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    มาตรฐานที ่11  ครมูคีุณวฒุ/ิความรู ้ ความสามารถตรงกบังานทีร่บัผดิชอบ  
มคีรพูอเพยีง และไดร้บัการพฒันาวชิาชพี 

ตวับ่งชี ้
11.1  ครจูบการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป 
11.2  ครสูอนตรงวชิาเอก/โท  หรอืความถนดั 
11.3  ครมูใีบประกอบวชิาชพีคร ู
11.4  โรงเรยีนมจี านวนคร ู และบุคลากรสนบัสนุนตามเกณฑ์ 
11.5  ครไูดร้บัการพฒันาในวชิาทีส่อน  หรอืวชิาชพีครตูามเกณฑ์ 

     มาตรฐานที ่12  ครมูคีวามสามารถในการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   
     และเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

ตวับ่งชี ้
12.1   ครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจเป้าหมายของการจดัการศกึษา  และ  

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
12.2   ครมูกีารวเิคราะหศ์กัยภาพและเขา้ใจเดก็เป็นรายบุคคล 
12.3   ครมูคีวามสามารถในการจดัการเรยีนรูท้ ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
12.4  ครมูกีารผลติสื่อ  และใชส้ื่อเทคโนโลยใีนการพฒันาการเรยีนรู ้ 

ของนกัเรยีนและตนเอง 
12.5   ครมูกีารวดัและประเมนิผลการเรยีน  และน าผลการเรยีนประเมนิไป    

ใชพ้ฒันานกัเรยีน 
12.6   ครมูกีารวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

    มาตรฐานที ่13  ผูบ้รหิารมคีุณธรรม จรยิธรรม และมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
ตวับ่งชี ้
13.1   ผูบ้รหิารมคีุณธรรม  จรยิธรรมและปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
13.2   ผูบ้รหิารมคีวามคดิรเิริม่  มวีสิยัทศัน์  มบุีคลกิภาพมคีวามเป็นผูน้ า    

และเป็นผูน้ าทางวชิาการและเทคโนโลย ี
13.3   ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการบรหิารงานวชิาการและการจดัการ 
13.4   ผูบ้รหิารมกีารบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  ผูเ้กีย่วขอ้งม ี 

ความพงึพอใจ 
    มาตรฐานที ่14  โรงเรยีนมกีารจดัองคก์ร  โครงสรา้ง  และการบรหิารงาน 

อยา่งเป็นระบบ 
ตวับ่งชี ้
14.1   โรงเรยีนมกีารจดัโครงสรา้งการบรหิารงานเป็นระบบและคล่องตวั 
14.2   โรงเรยีนมกีารบรหิารเชงิกลยทุธ์ 
14.3   โรงเรยีนมกีารบรหิารงานโดยใชห้ลกัการมสี่วนร่วม  และมกีารตรวจสอบ 
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14.4  โรงเรยีนมรีะบบการประกนัคุณภาพภายในทีด่ าเนินงานอยา่ต่อเนื่อง 
    มาตรฐานที ่15  โรงเรยีนมหีลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัเดก็และทอ้งถิน่ / มสีื่อ   

นวตักรรมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
    ตวับ่งชี้  

15.1  โรงเรยีนมหีลกัสตูร  และการจดัการเรยีนรูท้ ีเ่หมาะสม 
15.2  โรงเรยีนมสีื่อ/ นวตักรรมทีเ่หมาะสมและเอือ้ต่อการเรยีนรู ้

     มาตรฐานที ่ 16  โรงเรยีนมกีารจดัการเรยีนรู ้ โดยเน้นเดก็เป็นส าคญั 
ตวับ่งชี ้
16.1   โรงเรยีนมกีารจดัสภาพแวดลอ้ม  และการบรกิารทีส่่งเสรมิ 

ใหน้กัเรยีนพฒันาตามธรรมชาตเิตม็ศกัยภาพ 
16.2   โรงเรยีนมกีารจดักระบวนการเรยีนรูท้ ีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั 
16.3   โรงเรยีนมกีารจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิคุณภาพนกัเรยีนอยา่งหลากหลาย 

    มาตรฐานที ่17  โรงเรยีนส่งเสรมิความสมัพนัธ ์ และความร่วมมอืกบัชุมชนใน  
 การพฒันาการศกึษา 

ตวับ่งชี ้
17.1   โรงเรยีนมรีะบบและกลไกในการส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความ   

ร่วมมอืกบัชุมชนในการพฒันาการศกึษา 
17.2   โรงเรยีนมกีจิกรรมทีส่่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืกบัชุมชน   

 ในการพฒันาการศกึษา 
  1.4  การตรวจสอบ  ทบทวน  คุณภาพการจดัการศกึษา  เป็นการประเมนิเพื่อ
ตรวจสอบ  ทบทวน  คุณภาพการจดัการศกึษาโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครตามกฎหมาย  ซึง่
ก าหนดใหห้น่วยงานตน้สงักดัท าการประเมนิ 5 ปี โดยมรีายละเอยีดดงันี้ (หน่วยศกึษานิเทศก.์ 
อา้งองิจากส านกังานยทุธศาสตรก์ารศกึษา.  2551: 105-130) 
        1.4.1  สาระส าคญัของการตรวจสอบ  ทบทวน  ไดแ้ก่  
        1.  สภาพโรงเรยีนเท่าทีเ่ป็นอยูม่ลีกัษณะอยา่งไร  
        2.  เป้าหมายของโรงเรยีนคอือะไร  
        3.  โรงเรยีนจะท าอะไรบา้งเพื่อไปสู่เป้าหมายนัน้  
        4.  จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ไดบ้รรลุเป้าหมายนัน้แลว้  
        1.4.2  ขอบขา่ยการตรวจสอบ  ทบทวน  ไดแ้ก่  
        1.  วสิยัทศัน์และภารกจิของโรงเรยีน  
        2.  แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  
        3.  การเรยีนการสอน  
        4.  การเรยีนรู ้ ความกา้วหน้าและการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  
        5.  การบรหิารและการจดัการ  
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        1.4.3  ประเดน็การตรวจสอบ  ทบทวน  มดีงันี้  
        1.  การทบทวนวสิยัทศัน์  และภารกจิของโรงเรยีน  
        2.  การตรวจสอบ  และทบทวนแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  
        3.  การตรวจสอบ  และทบทวนการเรยีนรู้  
    3.1  สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้  
    3.2  ยทุธศาสตรแ์ละวธิกีาร  
    3.3  กระบวนการเรยีนรู้  
    3.4  การตอบสนองของผูเ้รยีน  
        4.  การตรวจสอบ  ทบทวนการเรยีนรู ้ ความกา้วหน้าและผลการ   
                                        เรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

4.1  การพฒันาหลกัสตูร 
4.2  ผลงานผูเ้รยีน 
4.3  ระบบการวดัประเมนิผล 
4.4  การสนบัสนุนการเรยีนรู ้

        5.  การตรวจสอบ  ทบทวนการบรหิาร  และการจดัการสถานศกึษา 
    5.1  วสิยัทศัน์และภารกจิ  
    5.2  ภาวะผูน้ าและการบรหิาร  
    5.3  โครงสรา้งขององคก์ร  
    5.4  การพฒันาวชิาชพีของบุคลากร  
 2.  การประกนัคุณภาพภายนอก  หรอืการประเมนิคุณภาพภายนอก  เป็นการประเมนิ
คุณภาพการจดัการศกึษา  การตดิตาม  การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีน  
โดยผูป้ระเมนิภายนอกทีไ่ดร้บัการรบัรองจากส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศกึษา สมศ. เพื่อมุ่งใหม้กีารพฒันาคุณภาพ  และมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนใหม้คีุณภาพ
ดยีิง่ขึน้ 
     2.1  หลกัการประเมนิคุณภาพภายนอก  เป็นเครื่องมอืส าคญัในการยกระดบัคุณภาพ
การศกึษาของโรงเรยีนสู่ความเป็นเลศิอยา่งต่อเนื่อง  อนัจะน าไปสู่ความเป็นมาตรฐานทางการศกึษา 
และเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลต่อไป โดยมหีลกัการประเมนิดงันี้ 
  2.1. 1 เป็นการประเมนิเพื่อมุ่งใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษา  ไม่ใช่เน้นเรื่องการ
ตดัสนิ  การจบัผดิ  หรอืการใหคุ้ณใหโ้ทษ 
  2.1.2  ยดึหลกัความเทีย่งตรง  เป็นธรรม  โปร่งใส  มหีลกัฐานขอ้มลูตามสภาพ
ความเป็นจรงิ  และมคีวามรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได้ 
  2.1.3  มุ่งสรา้งความสมดุลระหวา่งเสรภีาพทางการศกึษากบัจุดมุ่งหมาย  และ
หลกัการศกึษาของชาต ิ โดยใหม้เีอกภาพเชงินโยบาย  แต่ยงัความหลากหลายในทางปฏบิตัทิี่
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สถานศกึษา  สามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะ  และพฒันาคุณภาพการศกึษาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ
ของสถานศกึษา และผูเ้รยีน 
  2.1.4  มุ่งเน้นเรื่องการส่งสรมิ  และประสานงานในลกัษณะกลัยาณมติรมากกวา่การ
ก ากบัและควบคุม 
  2.1.5  ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการประเมนิคุณภาพ  และการพฒันาการจดั
การศกึษาจากทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
     2.2  วตัถุประสงคข์องการประเมนิคุณภาพภายนอก (หน่วยศกึษานิเทศก ์ ส านกั
การศกึษา.  2552 : 37  อา้งองิจาก  พสิณุ ฟองศร.ี 2550: 191) มรีายละเอยีดดงันี้ 
  2.2.1  เพื่อตรวจสอบ  ยนืยนัสภาพจรงิในการด าเนินงานของสถานศกึษา  และ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาทีก่ าหนด 
  2.2.2  เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูซึง่จะช่วยสะทอ้นใหเ้หน็จุดเด่นจุดดอ้ยของสถานศกึษา  
เงื่อนไขของความส าเรจ็  และสาเหตุของปญัหา 
  2.2.3  เพื่อช่วยเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการศกึษาแก่
สถานศกึษา  และหน่วยงานตน้สงักดั 
  2.2.4  เพื่อส่งเสรมิใหส้ถานศกึษามกีารพฒันาคุณภาพ  และประกนัคุณภาพภายใน
อยา่งต่อเนื่อง 
  2.2.5  เพื่อรายงานผลการประเมนิคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา
ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสาธารณชน 
     2.3  ขอบขา่ยของการประเมนิคุณภาพภายนอก  ไดแ้ก่  
  2.3.1  ประเมนิตามมาตรฐานการศกึษา  โดยในรอบสองทัง้ระดบัการศกึษาปฐมวยั  
และการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ม ี14 มาตรฐานเท่ากนั 
  2.3.2  ขัน้ตอนส าคญัในการประเมนิ ม ี3 ขัน้ตอนคอื  ก่อนการตรวจเยีย่ม  ระหวา่ง
การตรวจเยีย่ม  และหลงัการตรวจเยีย่ม 
  2.3.3  การรวบรวมขอ้มลู ใชว้ธิกีารสงัเกต  สมัภาษณ์  และศกึษาเอกสาร  โดยอาจ
ใชเ้ครื่องมอือื่นๆเพิม่เตมิได้ 

2.3.4  ผูใ้หข้อ้มลู คอื ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งเช่น คร ู บุคลากรของสถานศกึษา เจา้ของสถาน 
ศกึษา  ผูบ้รหิาร  ผูเ้รยีน  กรรมการสถานศกึษา  ผูป้กครอง  ผูป้ระกอบการ เป็นตน้ 

2.4 มาตรฐานการศกึษาส าหรบัการประเมนิภายนอก ม ี2 ระดบั ไดแ้ก่ 
2.4.1  มาตรฐานการศกึษาปฐมวยั (หน่วยศกึษานิเทศก ์ ส านกัการศกึษา. 2552:  

37  อา้งองิจาก  ส านกัรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา องคก์รมหาชน. 2549: 3-31) 
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มาตรฐานด้านผู้เรียน 
  มาตรฐานที ่1  ผูเ้รยีนมคีุณธรรม  จรยิธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์  
      ตวับ่งชี้  

1.1. ผูเ้รยีนมวีนิยั  มคีวามรบัผดิชอบ  ปฏบิตัติามขอ้ตกลงร่วมกนั 
1.2. ผูเ้รยีนมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
1.3. ผูเ้รยีนมคีวามกตญัญกูตเวท ี
1.4. ผูเ้รยีนมคีวามเมตตากรุณา  มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอตนเองและผูอ้ื่น 
1.5. ผูเ้รยีนมคีวามประหยดั  รูจ้กัใช ้ และรกัษาทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 
1.6. ผูเ้รยีนมมีารยาท  และปฏบิตัตินตามวฒันธรรมไทย 

  มาตรฐานที ่2  ผูเ้รยีนมสีุขนิสยั  สุขภาพกาย  และสุขภาพจติทีด่ี  
      ตวับ่งชี้  

2.1 ผูเ้รยีนมนี ้าหนกั  ส่วนสงูตามเกณฑ ์ และมพีฒันาการตามวยั 
2.2 ผูเ้รยีนรูจ้กัดแูลสุขภาพ  สุขอนามยั  และดแูลตนเองใหม้คีวามปลอดภยั 
2.3 ผูเ้รยีนมคีวามมัน่ใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
2.4 ผูเ้รยีนร่าเรงิแจ่มใส  มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอเพื่อน คร ู และผูอ้ื่น 

  มาตรฐานที ่3  ผูเ้รยีนมสีุนทรยีภาพ  และลกัษณะนิสยัดา้นศลิปะ  ดนตร ีและกฬีา  
      ตวับ่งชี้  

3.1 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นศลิปะ 
3.2 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นตนตร ี และการเคลื่อนไหว   

โดยไม่ขดัหลกัศาสนา 
3.3 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจ  และเขา้ร่วมกจิกรรมการออกก าลงักาย 

มาตรฐานที ่4 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์ ม ี       
วจิารณญาณ  มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ คดิไตร่ตรอง  และมวีสิยัทศัน์  

    ตวับ่งชี ้
4.1 ผูเ้รยีนมคีวามคดิรวบยอดเกีย่วกบัสิง่ต่างๆทีเ่กดิจากการเรยีนรู้ 
4.2 ผูเ้รยีนสามารถแกป้ญัหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
4.3 ผูเ้รยีนมจีนิตนาการ  และความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 

มาตรฐานที ่5  ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ ทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสตูร 
    ตวับ่งชี ้

5.1 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการใชก้ลา้มเนื้อใหญ่  เลก็ 
5.2 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5 
5.3 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการสื่อสารทีเ่หมาะสมกบัวยั 
5.4 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการสงัเกต  และส ารวจ 
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5.5 ผูเ้รยีนมทีกัษะในเรื่องมติสิมัพนัธ ์ และการกะประมาณ สามารถเชื่อมโยง 
ความรูแ้ละทกัษะต่างๆ 

5.6 ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้รื่องตนเอง  บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ธรรมชาต ิและสิง่ต่างๆรอบตวั 
มาตรฐานที ่6  ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  รกัการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
    ตวับ่งชี ้

6.1 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจใฝรู่ ้ รกัการอ่าน 
6.2 ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆรอบตวั และสนุกกบัการเรยีนรู้ 

มาตรฐานที ่7  ผูเ้รยีนมทีกัษะในการท างาน  รกัการท างาน  สามารถท างานร่วมกบั 
ผูอ้ื่นได ้ และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสุจรติ 

    ตวับ่งชี ้
7.1 ผูเ้รยีนท ากจิกรรมตามล าดบัข ัน้ตอน  และชื่นชมผลงาน 
7.2 ผูเ้รยีนเล่น  และท ากจิกรรมร่วมกบัผูอ้ื่นได้ 

มาตรฐานด้านคร ู
มาตรฐานที ่8  ครมูคีุณวฒุ/ิ ความรูค้วามสามารถตรงกบังานทีร่บัผดิชอบ และมคีรเูพยีงพอ 
    ตวับ่งชี ้

8.1 ครมูคีุณลกัษณะทีเ่หมาะสม 
8.2 ครทูีจ่บปรญิญาตรทีางการศกึษาขึน้ไป  หรอืเทยีบเท่า 
8.3 ครทูีส่อนตรงตามวชิาเอก/ โท  หรอืความถนดั 
8.4 ครไูดร้บัการพฒันาในวชิาทีส่อน  หรอืวชิาครตูามทีคุ่รุสภาก าหนด 
8.5 สถานศกึษามจี านวนครตูามเกณฑ ์ก.ค.ศ. 

มาตรฐานที ่9  ครมูคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

    ตวับ่งชี ้
9.1 ครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจเป้าหมายการจดัการศกึษาปฐมวยั 
9.2 ครมูคีวามสามารถจดัประสบการณ์เรยีนรูโ้ดยเน้นนกัเรยีนเป็นส าคญั 
9.3 ครสูามารถประเมนิพฒันาการของผูเ้รยีนครบทุกดา้นอยา่งเหมาะสมตาม 

วยั  และสอดคลอ้งตามสภาพจรงิของการเรยีนรู้ 
9.4 ครสูามารถน าผลการประเมนิพฒันาการของผูเ้รยีนมาปรบัการจดั 

ประสบการณ์  เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 
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มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที ่10  ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้ า  และมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการ 
    ตวับ่งชี ้
    10.1  ผูบ้รหิารมคีุณธรรม  จรยิธรรม  มคีวามมุ่งมัน่  และอุทศิตนในการท างาน 
    10.2  ผูบ้รหิารมคีวามคดิรเิริม่  และมวีสิยัทศัน์ 
    10.3  ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการบรหิารงานวชิาการ  และเป็นผูน้ าทางวชิาการ 

10.4   ผูบ้รหิารมกีารบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ  และผูเ้กีย่วขอ้งพงึพอใจในการบรหิาร 
  มาตรฐานที ่11  สถานศกึษามกีารจดัองคก์ร  โครงสรา้ง  และการบรหิารงานอยา่ง  
เป็นระบบครบวงจรใหบ้รรลุเป้าหมายการศกึษา 
      ตวับ่งชี ้

11.1 สถานศกึษามกีารจดัองคก์ร  โครงสรา้งการบรหิาร  ระบบการบรหิารทีม่ี 
ความคล่องตวัสงู ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

11.2 สถานศกึษามกีารบรหิารเชงิกลยทุธ์ 
11.3 สถานศกึษามกีารบรหิารโดยใชห้ลกัการมสี่วนร่วม  และมกีารตรวจสอบ  ถ่วงดุล 
11.4 สถานศกึษามรีะบบ  และด าเนินการประกนัคุณภาพภายในเป็นไปตาม 

กฎกระทรวง 
มาตรฐานที ่ 12  สถานศกึษามกีารจดักจิกรรมและการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีน 

เป็นส าคญั 
    ตวับ่งชี ้

12.1 สถานศกึษามกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
12.2 สถานศกึษามกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณภาพผูเ้รยีนหลากหลาย 
12.3 สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดลอ้ม  และการบรกิารทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีน 

พฒันาตามธรรมชาตเิตม็ศกัยภาพ 
มาตรฐานที ่13  สถานศกึษามหีลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนและทอ้งถิน่  มสีื่อการ 

เรยีนการสอนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
    ตวับ่งชี ้

13.1 สถานศกึษามหีลกัสตูรและการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ ีเ่หมาะสม   
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการศกึษาและความตอ้งการของผูเ้รยีนและ ทอ้งถิน่ 
      13.2  สถานศกึษามสีื่อการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ ีเ่หมาะสมและเอือ้ต่อการเรยีนรู้ 
  มาตรฐานที ่14  สถานศกึษาส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืกบัชุมชนในการ
พฒันาการศกึษา 
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ตวับ่งชี ้
14.1 สถานศกึษามรีะบบและกลไกในการส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความ 

ร่วมมอืกบัชุมชนในการพฒันาการศกึษา 
14.2 สถานศกึษามกีจิกรรมทีส่่งเสรมิความสมัพนัธ ์ และความร่วมมอืกบั 

ชุมชนในการพฒันาการศกึษา 
2.4.2  มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (หน่วยศกึษานิเทศก ์ ส านกัการศกึษา. 2552: 41-45  

อา้งองิจาก  ส านกัรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา องคก์รมหาชน. 2549: 33-43) 
     มาตรฐานด้านผู้เรียน  

  มาตรฐานที ่1  ผูเ้รยีนมคีุณธรรม  จรยิธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์  
      ตวับ่งชี้  

1.1  ผูเ้รยีนมวีนิยั  มคีวามรบัผดิชอบ   
1.2  ผูเ้รยีนมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
1.3  ผูเ้รยีนมคีวามกตญัญกูตเวท ี
1.4  ผูเ้รยีนมคีวามเมตตากรุณา โอบออ้มอาร ี เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และไม่เหน็แก่ตวั 
1.5  ผูเ้รยีนมคีวามประหยดั  และใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า   
1.6  ผูเ้รยีนปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

  มาตรฐานที ่2  ผูเ้รยีนมสีุขนิสยั  สุขภาพกาย  และสุขภาพจติทีด่ี  
      ตวับ่งชี้  

2.1  ผูเ้รยีนรูจ้กัดแูลสุขภาพ  สุขนิสยั  และออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
2.2  ผูเ้รยีนมนี ้าหนกั  ส่วนสงู  และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
2.3  ผูเ้รยีนไม่เสพ  หรอืแสวงหาผลประโยชน์จากสิง่เสพตดิ  และสิง่มอมเมา    

หลกีเลีย่งสภาวะทีเ่สีย่งต่อความรุนแรง โรคภยั  และอุบตัเิหตุ  รวมทัง้ปญัหาทางเพศ 
2.4 ผูเ้รยีนมคีวามมัน่ใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  และใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น 
2.5 ผูเ้รยีนร่าเรงิแจ่มใส  มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอเพื่อน คร ู และผูอ้ื่น 

  มาตรฐานที ่3  ผูเ้รยีนมสีุนทรยีภาพ  และลกัษณะนิสยัดา้นศลิปะ  ดนตร ีและกฬีา  
      ตวับ่งชี้  

3.1  ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นศลิปะ 
3.2  ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นตนตร ี/นาฏศลิป์ โดยไม่ขดั 

หลกัศาสนา 
3.3  ผูเ้รยีนมคีวามสนใจ  และเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นกฬีา/ นนัทนาการ 
3.4  ผูเ้รยีนสนใจ  และเขา้ร่วมกจิกรรมศลิปวฒันธรรมและประเพณีทีด่งีามของ 

ทอ้งถิน่และของไทย 
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มาตรฐานที ่4 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์ ม ี       
วจิารณญาณ  มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ คดิไตร่ตรอง  และมวีสิยัทศัน์  

    ตวับ่งชี ้
4.1  ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิวเิคราะห ์ คดิสงัเคราะห ์ สรุปความคดิอยา่งเป็น 

ระบบ  และมคีวามคดิแบบองคร์วม 
4.2  ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  และคดิไตร่ตรอง 
4.3 ผูเ้รยีนมทีกัษะคดิสรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการ 

มาตรฐานที ่5  ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ ทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสตูร 
    ตวับ่งชี ้

5.1  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
5.2  กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
5.3  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
5.4  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
5.5  กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
5.6  กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
5.7  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี
5.8  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 

มาตรฐานที ่6  ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  รกัการเรยีนรูแ้ละ 
พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

    ตวับ่งชี ้
6.1  ผูเ้รยีนมนีิสยัรกัการอ่าน  สนใจแสวงหาความรูจ้ากแหล่งต่างๆรอบตวั  
6.2 ผูเ้รยีนใฝรู่ ้ ใฝเ่รยีน  สนุกกบัการเรยีนรู ้ และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
6.3 ผูเ้รยีนสามารถใชห้อ้งสมุด  ใชแ้หล่งเรยีนรู ้ และสื่อต่างๆทัง้ภายในและ 

ภายนอกสถานศกึษา 
มาตรฐานที ่7  ผูเ้รยีนมทีกัษะในการท างาน  รกัการท างาน  สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ้ื่นได ้ และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสุจรติ 
    ตวับ่งชี ้

7.1  ผูเ้รยีนสามารถวางแผนท างานตามล าดบัข ัน้ตอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
7.2  ผูเ้รยีนรกัการท างาน  สามารถปรบัตวั  และท างานเป็นทมีได้ 
7.3 ผูเ้รยีนมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีออาชพีสุจรติ  และหาความรูเ้กีย่วกบัอาชพีทีต่นสนใจ 

มาตรฐานด้านคร ู
มาตรฐานที ่8  ครมูคีุณวฒุ/ิ ความรูค้วามสามารถตรงกบังานทีร่บัผดิชอบ  และมคีรเูพยีงพอ 
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 ตวับ่งชี ้
8.1  ครมูคีุณลกัษณะทีเ่หมาะสม 
8.2  ครทูีจ่บปรญิญาตรทีางการศกึษาขึน้ไป   
8.3  ครทูีส่อนตรงตามวชิาเอก/ โท  หรอืความถนดั 
8.4 ครไูดร้บัการพฒันาในวชิาทีส่อนหรอืวชิาครตูามทีคุ่รุสภาก าหนด 
8.5 สถานศกึษามจี านวนครตูามเกณฑ ์ 

มาตรฐานที ่9  ครมูคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

    ตวับ่งชี ้
9.1  ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยมปีระสทิธภิาพการสอนและเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
9.2  ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรม์ปีระสทิธภิาพการสอนและเน้น 

ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
9.3  ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรม์ปีระสทิธภิาพการสอนและเน้น 

ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
9.4 ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรมมปีระสทิธภิาพ 

การสอนและเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
9.5 ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษามปีระสทิธภิาพการสอนและ 

เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
9.6 ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะมปีระสทิธภิาพการสอนและเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
9.7 ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยมีปีระสทิธภิาพการ 

สอนและเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
9.8 ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศมปีระสทิธภิาพการสอนและเน้น 

ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที ่10  ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้ า  และมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการ 
    ตวับ่งชี ้
    10.1  ผูบ้รหิารมคีุณธรรม  จรยิธรรม  มคีวามมุ่งมัน่  และอุทศิตนในการท างาน 
    10.2  ผูบ้รหิารมคีวามคดิรเิริม่  และมวีสิยัทศัน์ 
    10.3  ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการบรหิารงานวชิาการและเป็นผูน้ าทางวชิาการ 

10.4  ผูบ้รหิารมกีารบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ  และผูเ้กีย่วขอ้งพงึพอใจในการบรหิาร 
  มาตรฐานที ่11  สถานศกึษามกีารจดัองคก์ร  โครงสรา้ง  และการบรหิารงานอยา่ง  
                   เป็นระบบครบวงจรใหบ้รรลุเป้าหมายการศกึษา 
      



 83 

 ตวับ่งชี ้
11.1  สถานศกึษามกีารจดัองคก์ร  โครงสรา้งการบรหิาร  และระบบการบรหิาร 

ทีม่คีวามคล่องตวัสงู และปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
11.2  สถานศกึษามกีารบรหิารเชงิกลยทุธ์ 
11.3  สถานศกึษามกีารบรหิารโดยใชห้ลกัการมสี่วนร่วม และมกีารตรวจสอบ  ถ่วงดุล 
11.4 สถานศกึษามรีะบบ  และด าเนินการประกนัคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง 

มาตรฐานที ่12 สถานศกึษามกีารจดักจิกรรมและการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
    ตวับ่งชี ้

12.1  สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดลอ้มและการบรกิารทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีน 
พฒันาตามธรรมชาตเิตม็ศกัยภาพ 

12.2  สถานศกึษามกีารจดักระบวนการเรยีนรูท้ ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
12.3  สถานศกึษามกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณภาพผูเ้รยีนหลากหลาย 

มาตรฐานที ่13  สถานศกึษามหีลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนและทอ้งถิน่  มสีื่อการ 
เรยีนการสอนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้

    ตวับ่งชี ้
    13.1  สถานศกึษามหีลกัสตูรและเนื้อหาสาระการเรยีนรูร้ะดบัสากล  ระดบัชาต ิ   

และระดบัทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง และความตอ้งการของผูเ้รยีนและทอ้งถิน่ 
      13.2  สถานศกึษามสีื่อการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมและเอือ้ต่อการเรยีนรู้  
  มาตรฐานที ่14  สถานศกึษาส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืกบัชุมชนในการ
พฒันาการศกึษา 
      ตวับ่งชี้  

14.1  สถานศกึษามรีะบบและกลไกในการส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอื 
กบัชุมชนในการพฒันาการศกึษา 

14.2  สถานศกึษามกีจิกรรมทีส่่งเสรมิความสมัพนัธ ์ และความร่วมมอืกบัชุมชน 
ในการพฒันาการศกึษา 
 
     4.3  คณุลกัษณะของโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานครสู่การประกนัคณุภาพการศึกษา 
 จากการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของมาตรฐานการประกนัคุณภาพในโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร พอสรุปคุณลกัษณะดา้นต่างๆเพื่อน าไปในการประกนัคุณภาพการศกึษาต่อไป ซึง่
มรีายละเอยีด (หน่วยศกึษานิเทศก ์ ส านกัการศกึษา.  2552: 50-51)ดงันี้ 
 คณุลกัษณะของโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 

1.1 มกีารจดัองคก์ร  โครงสรา้ง  และการบรหิารงานเป็นระบบครบวงจร  และบรรลุเป้าหมาย 
1.2 มรีะบบสารสนเทศทีท่นัสมยั  และใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 
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1.3 มหีลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนและทอ้งถิน่  มสีื่อการเรยีนการสอนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
1.4 จดักจิกรรมและการเรยีนการสอนทีเ่น้นนกัเรยีนเป็นส าคญั 
1.5 ส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืกบัชุมชนในการพฒันา 
1.6 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ และเป็นเครอืขา่ยทางการศกึษา 
1.7 ไดร้บัรางวลั  และไดร้บัการยอมรบัจากผูป้กครอง  ชุมชน  และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.8 มกีารขยายผลความส าเรจ็สู่สาธารณชน 

คณุลกัษณะของผู้บริหารโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 
2.1 ผูบ้รหิารมคีุณธรรม  จรยิธรรม  และมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
2.2 มภีาวะผูน้ า  และมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการ 
2.3 มรีะบบ  และด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
2.4 บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล  และมจีรรยาบรรณของวชิาชพี 
2.5 ใชน้วตักรรมในการบรหิารจดัการ 
2.6 ไดร้บัรางวลั  และไดร้บัการยอมรบัจากผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณุลกัษณะของครโูรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 
3.1 มคีุณธรรม  จรยิธรรม  และมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
3.2 มคีุณวฒุ ิ ความรู ้ ความสามารถตรงกบังานทีร่บัผดิชอบ  มคีรเูพยีงพอและไดร้บั 

การพฒันาวชิาชพี 
3.3 มคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ  และเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
3.4 มกีารวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
3.5 จดัหา  ผลติ  ใชส้ื่อ และเทคโนโลยใีนการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและตนเอง 
3.6 มปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบันกัเรยีน  ผูร้่วมงาน  ผูป้กครอง  และชุมชน 
3.7 มผีลงาน  หรอืไดร้บัรางวลั 

คณุลกัษณะของนักเรียนโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 
4.1  มคีุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยมทีพ่งึประสงค ์และปฏบิตัติามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
4.2 มสีุขนิสยั  สุขภาพกาย  และสุขภาพจติทีด่ ี
4.3 มผีลการเรยีนรูต้ามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 
4.4 คดิวเิคราะห ์ คดิสงัเคราะห ์ มวีจิารณญาณ  มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ คดิไตร่ตรอง   

และมวีสิยัทศัน์ 
4.5 มทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู ้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
4.6 ใชภ้าษาสื่อสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.7 มทีกัษะในการท างาน  รกัการท างาน  ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ และมเีจตคตทิีด่ต่ีอ 

อาชพีสุจรติ 
4.8 มสีุนทรยีภาพ  และลกัษณะนิสยัดา้นศลิปะ  ดนตรแีละกฬีา 
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4.9 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 
4.10  ไดร้บัรางวลั  และไดร้บัการยอมรบัจากผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

     4.4  การน าการประกนัคณุภาพการศึกษาสู่โรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 
 การน าการประกนัคุณภาพการศกึษาสู่โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  มกีารด าเนินงาน
อยา่งเป็นระบบ  ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนร่วมในการปฏบิตังิานดว้ยกนัแบบกลัยาณมติร  และ
ด าเนินงานในรปูแบบของการพฒันาโรงเรยีนทัง้ระบบ  ซึง่มลีกัษณะส าคญัดงันี้ (หน่วยศกึษานิเทศก ์
ส านกัการศกึษา. 2552: 51-55) 

1. ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงเรยีนตอ้งสรา้งวสิยัทศัน์ก าหนดเป้าหมายการพฒันาร่วมกนั 
2. การพฒันาเกดิขึน้ทุกระบบในโรงเรยีน  ไดแ้ก่  ระบบบรหิารจดัการ  ระบบการเรยีนการ

สอน  ระบบการจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนรู ้ และระบบกจิกรรมชุมชนสมัพนัธ์ 
3. ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงเรยีนมสี่วนร่วมทุกข ัน้ตอน  ตัง้แต่ข ัน้ตอนการวางแผนการ

ด าเนินงาน  การก ากบั  การตดิตาม  การประเมนิ  การปรบัปรุงการปฏบิตังิาน  และ
การรายงานผล 

4. ทุกระบบยอ่ยของโรงเรยีนมกีารพฒันาสู่เป้าหมายเดยีวกนั 
5. กจิกรรมต่างๆของโรงเรยีนทุกกจิกรรมมุ่งไปสู่ความส าเรจ็ตามวสิยัทศัน์ทีก่ าหนด 
6. โรงเรยีนตอ้งเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ บุคลากรทุกฝา่ยเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ 

แสวงหาคน้พบเทคนิควธิกีารบรหิารโรงเรยีน  และจดัการเรยีนการสอนทีม่ี
ประสทิธภิาพร่วมกนั 

7. มกีารพฒันาเครอืขา่ยการพฒันาโรงเรยีนทุกฝา่ยทัง้ระบบ  ตัง้แต่ผูบ้รหิารโรงเรยีน  คร ู 
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ผูป้กครองนกัเรยีน ฯลฯ 

8. มาตรฐานผูบ้รหิารทีเ่ป็นจุดเน้นส าคญัคอืภาวะความเป็นผูน้ าวชิาการ 
กระบวนการน าการประกนัคุณภาพการศกึษาสู่โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครดว้ยวธิกีาร 

พฒันาโรงเรยีนทัง้ระบบ  ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงเรยีนตอ้งสรา้งวสิยัทศัน์  ก าหนดเป้าหมาย    
วางแผนการตดิตาม  ประเมนิ  และปรบัปรุงการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีด่ว้ยความร่วมมอื
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในการพฒันาตน  และพฒันางานอยา่งต่อเนื่อง  เพื่อแสวงหาแนวทางในการ
พฒันาทีเ่กดิประโยชน์สงูสุด ดงันี้ (หน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร 2552: 53) 
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    ภาพประกอบ 5   กระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษาสู่โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
 

ทีม่า : หน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร.  (2552).  คู่มือการนิเทศ
โรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร  สู่การประกนัคณุภาพการศึกษา. 53.  
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานโรงเรยีน 

สงักดัโรงเรยีนกรงุเทพมหานคร 
มาตรฐาน 
สมศ. 

มาตรฐาน 

เครอืขา่ยโรงเรยีน 
มาตรฐาน 

SMART  SCHOOL 

มาตรฐานของโรงเรยีนและความตอ้งการของชมุชน 

 
แผนพฒันาคณุภาพ(3-5 ปี) 

สมศ. 

แผนพฒันาคณุภาพประจ าปี 

สมศ. 

การน าไปใช้ 
สมศ. 

การประเมนิตนเอง 

สมศ. 

การสรปุ / การรายงาน 

สมศ. 

คณุภาพนกัเรยีนตามมาตรฐาน  

 

 
วธิกีารพฒันาโรงเรยีนทัง้ระบบ 

 
- ก าหนดวสิยัทศัน์รว่มกนั 

- การพฒันาเกดิขึน้ทุกระบบ 

- ทุกฝ่ายมสีว่นรว่มทุกข ัน้ตอน 

- ทุกระบบย่อยมกีารพฒันาสูเ่ป้าหมาย  

- ทุกกจิกรรมมุง่สูค่วามส าเรจ็ตามวสิยัทศัน์ที ่  
   ก าหนด 

- โรงเรยีนเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ บคุลากร  
   ทุกฝ่ายเป็นบคุคลแห่งการเรยีนรู ้
- มกีารพฒันาเครอืขา่ยทัง้ระบบ 

- มาตรฐานผูบ้รหิารโรงเรยีนเน้นความเป็นผูน้ า          
  วชิาการ 
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  4.5  บทบาทของหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบการประกนัคณุภาพการศึกษาของกรงุเทพมหานคร 
 การน าการประกนัคุณภาพการศกึษาสู่โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครใหไ้ดป้ระสทิธภิาพ
นัน้ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งรู ้ และเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตนเองในการปฏบิตัติน  และปฏบิตังิาน
เพื่อน าการประกนัคุณภาพการศกึษาสู่โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครตามเป้าหมายโดยแต่ละฝา่ย
ควรมบีทบาทและหน้าที ่ หน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา. 2552: 53-55) ดงันี้ 
บทบาทหน้าท่ีของส านักการศึกษา 
 ส านกัการศกึษา  เป็นหน่วยงานหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบังาน
ดา้นการศกึษาของโรงเรยีนสงักดั จ านวน 435 โรงเรยีน  ซึง่กระจายอยูใ่น 50 ส านกังานเขต ส าหรบั
การด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพศกึษาสู่โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครนัน้  ส านกั
การศกึษาจะท าหน้าทีค่วบคุมคุณภาพการศกึษา  ตรวจสอบ  ทบทวนและปรบัปรุงคุณภาพ
การศกึษา  ประเมนิและรบัรองคุณภาพการศกึษา  โดยด าเนินงานเกีย่วกบัการส่งเสรมิ  สนบัสนุน  
ตดิตาม  และตรวจสอบการจดัการศกึษาในโรงเรยีนสงักดั ซึง่มกีารด าเนินงาน  (หน่วยศกึษานิเทศก ์
ส านกัการศกึษา. 2552: 53-54) ดงันี้ 
 1. การควบคุมคุณภาพการศกึษา (Quality Contron) มแีนวด าเนินการ ดงันี้ 
     1.1  จดัท ามาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนกรุงเทพมหานคร  
     1.2  จดัท ามาตรฐาน และตวัชีว้ดัการประเมนิโรงเรยีนคุณภาพมาตรฐานตามกรอบ
นโยบาย Smart  School 
     1.3  จดัท าคู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
     1.4  เผยแพร่แนวคดิ  วธิกีาร  และแนวทางการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี 
 2.  การตรวจสอบ  ทบทวน  และปรบัปรุงคุณภาพการศกึษา ( Internal Quality Audit and 
Intervention) มกีารด าเนินงาน ดงันี้ 
     2.1  จดัท า  และเผยแพร่แนวทางตรวจสอบ  ทบทวน  และปรบัปรุงคุณภาพการศกึษา 
     2.2  จดัท า  และเผยแพร่คู่มอื  ตวัอยา่งเครื่องมอืการประเมนิโรงเรยีนคุณภาพมาตรฐาน
ตามกรอบนโยบาย Smart  School 
     2.3  จดัท า  และเผยแพร่คู่มอื  ตวัอยา่งเครื่องมอืในการประเมนิการตรวจสอบคุณภาพ
การศกึษา 
     2.4  จดัท า  และเผยแพร่คู่มอื  ตวัอยา่งเครื่องมอืการประเมนิมาตรฐานการศกึษา
โรงเรยีนกรุงเทพมหานคร 
     2.5  จดัท ารายงานคุณภาพการศกึษาในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร  
 3.  การประเมนิ  และการรบัรองคุณภาพการศกึษา ( Quality Accreditation) เป็นการตดิตาม
ประสานงาน  และเผยแพร่แนวทางการประเมนิผลจากภายนอก  หรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
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บทบาท  และหน้าท่ีของส านักงานเขต 
 ส านกังานเขต  จะท าหน้าทีค่วบคุมคุณภาพการศกึษา  ตรวจสอบ  ทบทวนและปรบัปรุง
คุณภาพการศกึษา  ประเมนิและรบัรองคุณภาพการศกึษา  โดยด าเนินงานเกีย่วกบัการส่งเสรมิ  
สนบัสนุน  ตดิตาม  และตรวจสอบการจดัการศกึษาในโรงเรยีนสงักดั ซึง่มกีารด าเนินงาน (หน่วย
ศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา. 2552: 54) ดงันี้ 

1. การควบคุมคุณภาพการศกึษา (Quality Contron) มแีนวด าเนินการ ดงันี้ 
          1.1 ส่งเสรมิโรงเรยีนการจดัท ามาตรฐานการศกึษาโรงเรยีน  ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
การศกึษาโรงเรยีนกรุงเทพมหานคร 
          1.2 พฒันาการศกึษาตามกรอบนโยบาย Smart  School 
          1.3 พฒันาการจดัระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาโรงเรยีน 
          1.4 พฒันาการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  แผนปฏบิตัริาชการ 

2.  การตรวจสอบ  ทบทวน  และปรบัปรุงคุณภาพการศกึษา ( Internal Quality Audit and 
Intervention) มกีารด าเนินงาน ดงันี้ 

    2.1  ตรวจสอบ  ทบทวน  และปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดั 
    2.2  ประสานงาน  ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
    2.3  ก าหนดมาตรการ  ก ากบั  ตดิตาม  สนบัสนุน  ช่วยเหลอืในการพฒันา  และรกัษา

คุณภาพการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐาน 
    2.4  จดัท ารายงานคุณภาพการศกึษาในภาพรวมของส านกังานเขต 
3. การประเมนิ  และการรบัรองคุณภาพการศกึษา (Quality Accreditation)  มกีาร

ด าเนินการโดยตดิตาม  ประสานงาน  และเผยแพร่แนวทางการประเมนิผลจากภายนอกร่วมกบั
ส านกัการศกึษา  และหน่วยงานหรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
บทบาท  และหน้าท่ีของโรงเรียน 
 โรงเรยีน  จะท าหน้าทีค่วบคุมคุณภาพการศกึษา  ตรวจสอบ  ทบทวนและปรบัปรุงคุณภาพ
การศกึษา  ประเมนิและรบัรองคุณภาพการศกึษา โดยท าหน้าทีจ่ดัการศกึษาใหแ้ก่นกัเรยีนโดยตรง
ซึง่มกีารด าเนินงาน (หน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา. 2552: 55) ดงันี้ 

1. การควบคุมคุณภาพการศกึษา (Quality Contron) มแีนวด าเนินการ ดงันี้ 
          1.1 สรา้งความตระหนกั  และใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่บุคลากร  โดยยดึแนวทางในการ 
ประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน  ไดแ้ก่  การยดึนกัเรยีนเป็นส าคญั  การใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน
ในการบรหิารจดัการ  การบรหิารแบบมสี่วนร่วม  การกระจายอ านาจทางการศกึษา  และการแสดง
ความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้
          1.2 จดัท าขอ้มลูสารสนเทศของโรงเรยีนใหเ้ป็นระบบ 
          1.3 จดัท ามาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของ 
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กรุงเทพมหานคร  มาตรฐานชาต ิ มาตรฐานตามกรอบนโยบาย  Smart  School  รวมทัง้สภาพ
ความตอ้งการของโรงเรยีนและชุมชน 
          1.4 จดัระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
          1.5 จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี  เพื่อใชเ้ป็นแผน 
แม่บทในการก าหนดทศิทางในการพฒันาคุณภาพการศกึษาสู่การประกนัคุณภาพการศกึษา 
          1.6 จดัท าปฏทินิปฏบิตังิาน 
          1.7 พฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา   
แผนปฏบิตัริาชการ  และปฏทินิปฏบิตังิานของโรงเรยีน 

2.  การตรวจสอบ  ทบทวน  และปรบัปรุงคุณภาพการศกึษา ( Internal Quality Audit and 
Intervention) มกีารด าเนินงาน ดงันี้ 

    2.1  เตรยีมการ 
    2.2  ด าเนินงาน 
    2.3  สรุป  และรายงาน 
    2.4  วเิคราะหผ์ล 
    2.5  ด าเนินงานปรบัปรุง  และพฒันา 
    2.6  รบัการตรวจสอบ  ทบทวน  จากส านกังานเขต  และส านกัการศกึษา 
3. การประเมนิ และการรบัรองคุณภาพการศกึษา (Quality Accreditation) มแีนวด าเนินการ

โดยเฝ้าระวงั  รกัษา  และพฒันาคุณภาพการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานอยูต่ลอดเวลา  รวมทัง้มกีาร
ตดิตามความเคลื่อนไหวในการประเมนิผลจากภายนอก 
 สรุปไดว้า่  การด าเนินการประกนัคุณภาพจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของกรุงเทพมหานคร
ทัง้จากส านกัการศกึษา  จากส านกังานเขต  และโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครไดม้กีาร
ด าเนินงานตามก าหนดมาตรฐาน  และตามกระบวนการอยา่งเป็นระบบ  คอื  การควบคุมคุณภาพ
การศกึษา  การตรวจสอบทบทวนและปรบัปรุงคุณภาพการศกึษา  และการประเมนิและรบัรอง
คุณภาพการศกึษา  
 
4.6 ขัน้ตอนการด าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน 
  โรงเรยีนมกีารด าเนินงานการประกนัคุณภาพศกึษาดงัต่อไปนี้  
   ข ัน้ตอนท่ี 1   การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 
           โรงเรยีนมกีารด าเนินงานในการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศดงัต่อไปนี ้

1. จดัโครงสรา้งการบรหิาร  โรงเรยีนจะตอ้งมโีครงสรา้งการบรหิารทีช่ดัเจน  ตามความ 
เหมาะสมของแต่ละโรงเรยีน  โดยแบ่งเป็น  5  งาน 

2. แต่งตัง้คณะกรรมการการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
3. จดัระบบสารสนเทศ  ทีม่ขีอ้มลูอยา่งเพยีงพอต่อการด าเนินงาน ขอ้มลูต่างๆจะไดจ้าก 
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การปฏบิตังิานตัง้แต่ข ัน้ตอนที ่5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา ข ัน้ตอนที ่6 การ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา ข ัน้ตอนที ่7 การรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี ในปีการศกึษาที่
ผ่านมา 

ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันามาตรฐานการศกึษา 
 โรงเรยีนควรก าหนดมาตรฐานการศกึษาระดบัสถานศกึษาในหลกัสตูรของสถานศกึษา  ซึง่
เป็นขอ้ก าหนดเกีย่วกบัคุณลกัษณะ คุณภาพทีพ่งึประสงคแ์ละมาตรฐานทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ใน
โรงเรยีน  เพื่อเป็นหลกัในการเทยีบเคยีงส าหรบัส่งเสรมิและก ากบัดแูล  การตรวจสอบ  การ
ประเมนิผล  และการประกนัคุณภาพการศกึษา 

ขัน้ตอนท่ี 3  การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 
 จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  โดยค านึงถงึหลกัและครอบคลุมใน
เรื่องต่อไปนี้ 

1. เป็นแผนทีใ่ชข้อ้มลูจากการวเิคราะหส์ภาพปญัหา  และความจ าเป็นอยา่งเป็นระบบและ 
มแีผนปฏบิตักิารประจ าปีรองรบั 

2. ก าหนดวสิยัทศัน์  ภารกจิ  เป้าหมาย  และสภาพความส าเรจ็ของการพฒันาไวอ้ยา่ง 
ต่อเนื่องชดัเจนและเป็นรปูธรรม 

3. ก าหนดวธิดี าเนินงานทีม่ขีอ้มลูเชงิประจกัษ์ทีอ่า้งองิได ้ ไดค้รอบคลุมการพฒันาดา้น 
การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ กระบวนการเรยีนรู ้ การส่งเสรมิการเรยีนรู ้ การวดัและประเมนิผล  
การพฒันาบุคลากร  และการบรหิารจดัการ  เพื่อน าไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

4. เสาะหาและประสานสมัพนัธก์บัแหล่งวทิยาการภายนอกทีใ่หก้ารสนบัสนุนทางวชิาการ 
ได ้ และระบุไวใ้นแผนใหช้ดัเจน 

5. ก าหนดบทบาทหน้าทีใ่หบุ้คลากรของสถานศกึษาทุกคนรวมทัง้ผูเ้รยีนรบัผดิชอบและ 
ด าเนินงานตามทีก่ าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

6. การก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละแนวทางใหบ้ดิามารดา  ผูป้กครองและบุคลากรใหชุ้มชน 
เขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินงาน  เพื่อการพฒันาผูเ้รยีนร่วมกนั 

7. ก าหนดการใชง้บประมาณและทรพัยากรอยา่งมคีุณภาพ 
8. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนและการน าผลไปใชใ้นการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
ขัน้ตอนท่ี 4  การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 

 โรงเรยีนส ารวจโครงการในแผนปฏบิตักิารประจ าปี  กจิกรรมทีโ่รงเรยีนปฏบิตัแิต่ไม่ไดร้ะบุ
ไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี  และกจิรรมครใูนโรงเรยีนไดป้ฏบิตัเิพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรยีนที่
รบัผดิชอบและตรวจสอบวา่โครงการ  กจิกรรมทีป่ฏบิตัใิครเป็นผูร้บัผดิชอบ  และไดด้ าเนินการเสรจ็
สิน้แลว้หรอืไม่  ผูบ้รหิารโรงเรยีนตดิตามการด าเนินงานทุกระยะและพจิารณาวา่สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานใดและตวับ่งชีอ้ะไรบา้ง  โครงการหรอืกจิกรรม 1 เรื่องอาจสอดคลอ้งไดห้ลายมาตรฐาน
และหลายตวับ่งชี ้
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ขัน้ตอนท่ี 5  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา 
 ในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาใหใ้ชว้ธิกีารอยา่ง
หลากหลายและเหมาะสม  โดยใหด้ าเนินการอยา่งต่อเนื่องเพื่อน าผลไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันา
คุณภาพการศกึษา  ในขัน้ตอนนี้คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาแต่งตัง้ใหท้ าหน้าที่
ตรวจสอบ  ทบทวน  และรายงานคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

ขัน้ตอนท่ี 6  การประเมนิคุณภาพการศกึษา 
โรงเรยีนก าหนดเป้าหมายผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและคุณลกัษณะทีส่ าคญัในโรงเรยีนพอใจ

ไว ้ เพื่อสะดวกในการรายงานผลสมัฤทธิท์างการเรยีนถงึเป้าหมายทีโ่รงเรยีนก าหนดไวห้รอืไม่  
โรงเรยีนจดัท าคู่มอืและปฏทินิการวดัผลของโรงเรยีนใหเ้ป็นระบบ 

ขัน้ตอนท่ี 7  การรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี 
 จดัท ารายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี  โดยระบุความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ าหนดใน
แผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  พรอ้มหลกัฐานขอ้มลูและผลการประเมนิผลการ
ประเมนิผลสมัฤทธิต์ามเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 

ขัน้ตอนท่ี 8  การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิานตามขัน้ตอนที ่7 และขอ้มลูอื่นๆของโรงเรยีนไปเป็นขอ้มลู
เพื่อใชใ้นการวางแผนจดัท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี  ในรอบปีการศกึษาต่อไป 
(www.bp.gkkr.net: 2553) 
 
5. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรอิสระ 
 5.1  วฒิุการศึกษา 
    จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อสนบัสนุนตวัแปร  วฒุกิารศกึษา  เป็น
ตวัแปรหนึ่งทีส่่งผลต่อการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศกึษา  สามารถอธบิายไดด้งันี้ 
    ช่อเพชร  เบา้เงนิ (2548 : 80) ทีไ่ดศ้กึษาเปรยีบเทยีบระดบัการมสี่วนร่วมของคร ูใน
กระบวนการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา จ าแนกตามวฒุกิารศกึษา  พบวา่  ครทูีม่วีฒุิ
การศกึษาต่างกนั  มสี่วนร่วมในกระบวนการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา โดยรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 

   ปญัญา  ปรางคท์อง (2545 : 117) ทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบสภาพการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา ในโรงเรยีนสงักดัส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง จ าแนกตาม
สถานภาพของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่วีฒุกิารศกึษาต่างกนั  มสีภาพการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  โดยรวมไม่แตกต่างกนั  เมื่อพจิารณารายดา้น  พบวา่ ทุกดา้นมสีภาพการ
ด าเนินงานไม่แตกต่างกนั   

http://www.bp.gkkr.net/
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 5.2  ประสบการณ์การท างาน 
   จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อสนบัสนุนตวัแปร  ประสบการณ์การ
ท างาน  เป็นตวัแปรหนึ่งทีส่่งผลต่อการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  สามารถอธบิายไดด้งันี้ 
    ไพสนัติ ์ ศรแีปง (2550:  ค)  ทีไ่ดศ้กึษาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  ตาม
ความคดิเหน็ของบุคลากรมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  พบวา่  บุคลากรซึง่ประกอบดว้ย
ผูบ้รหิาร และอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกนั  มคีวามคดิเหน็ต่อการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  โดยรวมและเป็นรายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รหิารและอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์การ
ท างานน้อยกวา่ 10 ปี  มคีวามคดิเหน็ต่างกนั  ผูบ้รหิารและอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ท างานระหวา่ง 
10-20 ปี และมากกวา่ 20 ปีขึน้ไป 
 ชวลติ  ศรพีวงผกาพนัธ ์ (2543 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาระดบัปญัหาการด าเนินงานตาม
นโยบายประกนัคุณภาพทางการศกึษาของโรงเรยีน สงักดัส านกังานการประถมศกึษา  จงัหวดั
นครพนม พบวา่  ขา้ราชการครทูีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั  มปีญัหาการด าเนินงานตาม
นโยบายประกนัคุณภาพทางการศกึษาของโรงเรยีน เฉพาะดา้นการประกนัประสทิธภิาพการศกึษา
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยขา้ราชการครทูีม่ปีระสบการณ์ 5 ปี ถงึ 10 ปี 
มปีญัหามากกวา่ขา้ราชการครทูีม่ปีระสบการณ์ต ่ากวา่ 5 ปี 
 5.3  ขนาดสถานศึกษา 
    จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อสนบัสนุนตวัแปร  คอืขนาดสถานศกึษา 
ซึง่เป็นตวัแปรหนึ่งทีส่่งผลต่อการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศกึษา  ในการก าหนดขนาดสถานศกึษานี้ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานครเป็นผูก้ าหนดโดยใช้
นกัเรยีนเป็นเกณฑ ์ ดงันี้   

สถานศกึษาขนาดเลก็มจี านวนนกัเรยีนต ่ากวา่ 400 คน   สถานศกึษาขนาดกลางมจี านวน
นกัเรยีนตัง้แต่ 400-799 คน  และสถานศกึษาขนาดใหญ่มจี านวนนกัเรยีนตัง้แต่ 800 คนขึน้ไป  
(www.bmaeducation.in.ty: 2551) สามารถอธบิายไดด้งันี้ 

จรีนนัท ์ จนัทรส์วา่ง (2547: 94) ทีไ่ดศ้กึษาทศันคตคิรปูฐมวยัต่อการประกนัคุณภาพใน
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน  แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 โดยรวมและดา้นการปฏบิตั ิ ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรยีนขนาดใหญ่มทีรพัยากร
บรหิารมากกวา่  ทัง้บุคลากร  งบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์และวธิกีารจดัการโดยผูบ้รหิารและผูช้่วย
ผูบ้รหิารหลายคน  ซึง่ในโรงเรยีนขนาดกลางและโรงเรยีนขนาดเลก็มทีรพัยากรการบรหิารค่อนขา้ง
จ ากดั  ซึง่ถ้าหากเป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่กจ็ะสามารถด าเนินกจิกรรมการปฏบิตังิานไดค้รบทุกดา้น
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

http://www.bmaeducation.in.ty/
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ศรศีุภางค ์ หอมไกรลาศ (2548: 81) ไดศ้กึษาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ของโรงเรยีนเอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพจิารณาตามขนาดโรงเรยีน พบวา่ โรงเรยีน
ขนาดกลางและขนาดโรงเรยีนขนาดใหญ่  มผีลการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศกึษาสงูกวา่โรงเรยีนขนาดเลก็ 

นเรศ  รณรงคฤ์ทธิ ์(2547 : 81) ไดเ้ปรยีบเทยีบผลของการด าเนินการประกนัคุณภาพใน
สถานศกึษาโดยรวม  ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนประถมศกึษา  อ าเภอบา้น
โปง่  จงัหวดัราชบุร ี จ าแนกตามขนาดของโรงเรยีน  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งในโรงเรยีนต่างขนาดกนัมี
ความคดิเหน็เกีย่วกบัผลของการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา  
 6.1 งานวิจยัในประเทศ 
 พเิชษฐ ์ วายวุรรธนะ.  (2550:  94) ไดศ้กึษาการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
ทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาญจนบุร ี
เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื การ
จดัระบบบรหิารและสารสนเทศ การประเมนิคุณภาพการศกึษา การด าเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษา การรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 
การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา การพฒันามาตรฐานการศกึษา และการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพ 
 นคร  ผ่านแสนเสาร.์  (2550:  169) ไดศ้กึษาสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา ของ
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสกลนคร เขต 3 สรุปวา่ สภาพการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางทุก
ดา้น โดยเรยีงอนัดบัตามค่าเฉลีย่จากน้อยไปหามาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษาและการผดุงระบบประกนัคุณภาพการศกึษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศกึษา และการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี เมื่อพจิารณาตามสถานภาพของบุคลากร 
พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก และครผููส้อนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 วเิชยีร  จนัทวเิศษ.  (2549:  111-123) ไดศ้กึษาสภาพและปญัหาการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
โรงเรยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จงัหวดัสระแกว้ สรุปวา่ 
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรยีงตามล าดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ 
การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  การรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี  การ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา  การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา การพฒันามาตรฐานการศกึษา 
การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศและการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศกึษา 
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 คจติร  พงษ์ค าพนัธ.์  (2549 : 63) ไดศ้กึษาการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น เขต 3 โดยรวม อยูใ่น
ระดบัมาก เมื่อพจิารณาแต่ละดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 6 ดา้น และอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น 
และเมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ทีม่คี่ามากใน 3 ดา้น อนัดบัแรก พบวา่ ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด คอืดา้น
การพฒันามาตรฐานการศกึษา รองลงมาไดแ้ก่ การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ และการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา ตามล าดบั ส่วนดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ต่าสุด คอื การด าเนินงานตาม
แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 
 ประครอง  มทิะลา.  (2549 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาหนองคาย เขต 2 พบวา่ มสี่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรยีงล าดบัจากสงูไป
หาต ่า คอื ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี 
ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา ดา้นการ
ผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ ดา้นการประเมนิ
คุณภาพการศกึษา และดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา 

อทิธริงค ์ ปานะถกึ.  (2549: 102-103)  ไดศ้กึษาตวัแปรทีส่มัพนัธก์บัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศกึษา  ของสถานศกึษาในเขตอ าเภอเมอืงสระบุร ี สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
สระบุรี  เขต 1 สรุปไดว้า่  1) การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา   ตามความคดิเหน็ของ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเมื่อพจิารณารายดา้น  
พบวา่  ดา้นการประเมนิคุณภาพมคี่าเฉลีย่สงูสุด  รองลงมา  ดา้นการควบคุณภาพ  และดา้นการ
ตรวจสอบคุณภาพมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด   2)การท างานเป็นทมี  ตามความคดิเหน็ของคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา  พบวา่ โดยรวมการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนมคี่าเฉลีย่สงูสุด  รองลงมาดา้นภาวะผูน้ าทีเ่หมาะสม  การสื่อสารที่
ด ีและดา้นสมัพนัะภาพระหวา่งกลุ่ม  มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 3) การท างานเป็นทมี มคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาโดยรวมและรายดา้นคอื การควบคุมคุณภาพ  การ
ตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมนิคุณภาพ อยา่งมนียัส าคญัทาสถติทิี ่.01 และ 4)ประสบการณ์ใน
การท างานของคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา  มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบและอยูใ่นระดบัต ่า
กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาโดยรวมและรายดา้น คอื  การควบคุมคุณภาพ  การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพ 

ยงยทุธ  ขดัผาบ (2545 : 42-49)  ไดศ้กึษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
โรงเรยีน  สงักดัส านกังานการประถมศกึษาอ าเภอเมอืงล าปาง  พบวา่  ประชากรส่วนใหญ่  การ
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในโรงเรยีน  ดา้นคุณภาพนกัเรยีน  ดา้นการเรยีนการสอน  
และดา้นการบรหิารโรงเรยีน  มกีารปฏบิตัใินทุกกจิกรรม  ส าหรบัปญัหาทีพ่บคอื  การขาดแคลน
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งบประมาณสนบัสนุนในการพฒันา  ครไูม่เปลีย่นพฤตกิรรมการสอน  เดก็นกัเรยีนมปีญัหาทาง
ครอบครวั  ครขูาดความรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น  ครปูรบัตวัไม่ทนักบัความเปลีย่นแปลง  
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิไ์ม่เป็นทีน่่าพอใจ  ตลอดจนขาดการส่งเสรมิใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วมในการ
พฒันาโรงเรยีน 
 ช่อเพชร  เบา้เงนิ. (2548 : 84)  ไดส้รุปการมสี่วนร่วมของครใูนกระบวนการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา   โดยรวมของครมูสี่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่ ข ัน้การศกึษาและการ
เตรยีมการ  ข ัน้การวางแผนการประกนัคุณภาพการศกึษา  ข ัน้การน าแผนการประกนัคุณภาพ
การศกึษาไปใช ้ ข ัน้การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา  ถอืวา่เป็นการพฒันาและปรบัปรุง
คุณภาพการศกึษา  ซึง่การพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาในเรื่องดงักล่าวเป็นการพฒันาและ
ปรบัปรุงคุณภาพดา้นวชิาการ แต่สถานศกึษาใหค้รเูขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาน้อย ไดแ้ก่  ข ัน้
การพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพการศกึษา โดยเฉพาะการวพิากษ์วจิารณ์แผนการด าเนินงานของ
สถานศกึษา  ซึง่เป็นเรื่องเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานงบประมาณ  และการบรหิารงานทัว่ไป   
 ประภา   สุทธเิชษฐ.์ (2548 : 112-118)  ไดศ้กึษาการมสี่วนร่วมตดัสนิใจในการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนประถมศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
สมุทรสงคราม  ใน  3  ขัน้ตอน  คอื  การเตรยีมการ  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
และการประเมนิคุณภาพ  และเปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมตดัสนิใจในการด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศกึษาของคร ู จ าแนกตามเพศ  ต าแหน่ง  ประสบการณ์ในการท างาน  และขนาดของโรงเรยีน 
ผลการวจิยัพบวา่    การมสี่วนร่วมตดัสนิใจของครมูลีกัษณะแบบมโีครงสรา้งน้อยทุกข ัน้ตอน  ส่วน
การเปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมตดัสนิใจในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาของครโูรงเรยีน
ประถมศกึษา  สงักดัส านกังานการประถมศกึษาสมุทรสงคราม  จ าแนกตามเพศ  ต าแหน่ง  
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของโรงเรยีน  พบวา่  ครทูีม่ตี าแหน่งต่างกนัมสี่วนร่วมตดัสนิใจ
ในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา  แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  
โดยครทูีด่ ารงต าแหน่งหวัหน้ากลุ่มสาระมสี่วนร่วมตดัสนิใจในการด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศกึษาลกัษณะแบบมโีครงสรา้งมากกวา่ครผููส้อน  ส่วนครทูีม่เีพศ  ประสบการณ์ในการท างาน  
และขนาดของโรงเรยีนต่างกนั  มสี่วนร่วมตดัสนิใจในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาไม่
แตกต่างกนั  โดยมสี่วนร่วมตดัสนิใจลกัษณะแบบมโีครงสรา้งน้อยทุกข ัน้ตอน 

ประจณิ  ปญัโญ  (2548 : บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษากระบวนการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพะเยา  เขต1  ผลการวจิยัพบวา่  
กระบวนการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาพะเยา  เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและรายดา้นมกีารพฒันาอยูใ่นระดบัมากยกเวน้
ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษาและตวับ่งชีข้องสถานศกึษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 2)  
กระบวนการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีต่ ัง้อยูใ่นเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาลไม่มคีวามแตกต่าง 3)สถานศกึษาทีม่ขีนาดต่างกนัมกีระบวนการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  
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โดยสถานศกึษาขนาดใหญ่ต่างจากสถานศกึ ษาขนาดกลางและขนาดเลก็  4)  ครผููส้อนมคีวาม
คดิเหน็แตกต่างจากผูบ้รหิารสถานศกึษาและกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 

จรีนนัท ์  จนัทรส์วา่ง  (2547: 90-97)  ไดศ้กึษาระดบัทศันคตขิองครปูฐมวยัต่อการประกนั
คุณภาพในโรงเรยีน  สงักดักรุงเทพมหานคร  ดา้นการรบัรู ้ ดา้นความรูส้กึ  ดา้นการปฏบิตั ิ และ
เปรยีบเทยีบทศันคตขิองครปูฐมวยัจ าแนกตามขนาดโรงเรยีน  การรบัสื่อขา่วสาร  และลกัษณะของ
ประสบการณ์  ผลการวจิยัพบวา่  ทศันคตขิองครปูฐมวยัต่อการประกนัคุณภาพในโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม  และดา้นการรบัรู ้ ดา้นความรูส้กึ  และดา้นการปฏบิตั ิ อยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งสงู   ส่วนการเปรยีบเทยีบทศันคตคิรปูฐมวยัต่อการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน  การเปิดรบัสื่อขา่วสารและลกัษณะประสบการณ์  
พบวา่ 1)ทศันคตคิรปูฐมวยัต่อการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  จ าแนก
ตามขนาดโรงเรยีน  แตกต่างกนั  ในภาพรวมและแต่ละดา้น  ในดา้นการปฏบิตั ิ 2) ทศันคตคิรู
ปฐมวยัต่อการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  จ าแนกการเปิดรบัสื่อขา่วสาร
ดา้นการอ่านบทความ  มคีวามแตกต่างกนั ในภาพรวมและรายดา้น  ในดา้นการรบัรู ้ ดา้น
ความรูส้กึและดา้นการปฏบิตั ิ ส่วนการเปิดรบัสื่อขา่วสาร  ดา้นการฟงัขา่วสาร  ไม่แตกต่างกนัใน
ภาพรวมแต่ดา้นการปฏบิตัแิตกต่างกนั 3)ทศันคตคิรปูฐมวยัต่อการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน
สงักดักรุงเทพมหานคร จ าแนกลกัษณะของประสบการณ์ดา้นการอบรมมคีวามแตกต่างกนั ใน
ภาพรวมและรายดา้นในการปฏบิตั ิ ส่วนลกัษณะของประสบการณ์ดา้นการเป็นวทิยากรและดา้นการ
ท างานแบบมสี่วนร่วม  ในภาพรวมและรายดา้น  ในดา้นการรบัรู ้ ดา้นความรูส้กึและดา้นการปฏบิตัิ
ไม่แตกต่าง 

ชชูาต ิ บุญสม  (2547 : 82-88)  ไดศ้กึษาสภาพและปญัหาการมสี่วนร่วมในการจดั
การศกึษาตามหน้าทีข่องกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านกังาน
การประถมศกึษาอ าเภอวเิศษชยัชาญ  เพื่อเปรยีบเทยีบสภาพและปญัหาการมสี่วนร่วมในการจดั
การศกึษาตามหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีนประถมศกึษา  จ าแนก
ตามเพศ  วฒุกิารศกึษา และประสบการณ์เป็นกรรมการสถานศกึษา โดยใชก้รรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานในโรงเรยีนประถมศกึษา  สงักดัส านกังานการประถมศกึษา  อ าเภอวเิศษชยัชาญ  ทีป่ฏบิตัิ
หน้าทีใ่นปีการศกึษา 2545 จ านวน 175 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู  เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  วดัระดบัการมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา  และ
วดัระดบัปญัหาในการมสี่วนร่วมจดัการศกึษาตามหน้าทีใ่น 4 ขัน้ตอน  ของการมสี่วนร่วมจดั
การศกึษาตามหน้าทีใ่นส่วนทีเ่กีย่วกบั การมสี่วนร่วมตดัสนิใจ  การมสี่วนร่วมในการด าเนินการ  
การมสี่วมร่วมรบัในผลประโยชน์  และการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล  และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย
ค่าเฉลีย่  ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่า (t-test)  พบวา่  1) สภาพการมสี่วนร่วมใน
การจดัการศกึษาตามหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โดยรวม อยูใ่นระดบัปาน
กลางและเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  สภาพการมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาตามหน้าทีข่อง
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คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นการมสี่วนร่วมรบัในผลประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก ส่วน
ปญัหาการมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาของกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มปีญัหาในการมสี่วน
ร่วมจดัการศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษา  อยูใ่นระดบัน้อย  2) การเปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมจดั
การศกึษาของกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีนประถมศกึษาของกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน  ทีม่เีพศต่างกนั  พบวา่  กรรมการสถานศกึษาทีเ่ป็นเพศชาย มรีะดบัการมสี่วนร่วมใน
การจดัการศกึษาตามหน้าทีม่ากกวา่กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นเพศหญงิ  โดยแตกต่าง
กนั ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่  การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ  การมสี่วนร่วมในการปฏบิตักิาร  และการมี
ส่วนร่วมในการประเมนิผล ส่วนการมสี่วนร่วมรบัในผลประโยชน์ไม่แตกต่างกนั  ส าหรบัปญัหาการมี
ส่วนร่วมในการจดัการศกึษาของกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่เีพศต่างกนั  ไม่แตกต่างกนั  
ส่วนการเปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาของกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใน
โรงเรยีนประถมศกึษา  ทีม่วีฒุกิารศกึษาและประสบการณ์เป็นกรรมการสถานศกึษาต่างกนั  พบวา่  
การมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาตามหน้าทีข่องกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่ต่างกนั  และมี
ปญัหาในการมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา  ไม่ต่างกนั 

สมโชค  เลาหะจนิดา (2547: 85-92)  ไดศ้กึษาและเปรยีบเทยีบความตอ้งการการมสี่วนร่วม
ในการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนเอกชน
จงัหวดัสมุทรปราการ 4 ดา้น  ไดแ้ก่  การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ  การมสี่วนร่วมในการปฏบิตั ิ 
การมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล  จ าแนกตามสถานภาพของ
คณะกรรมการ  และลกัษณะการบรหิารงานของโรงเรยีน  และเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความ
ตอ้งการการมสี่วนร่วมกบัปญัหาการมสี่วนร่วมในการปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีท่ ัง้ 4 ดา้น  พบวา่  
1) ความตอ้งการการมสี่วนร่วมในการปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โรงเรยีนเอกชนจงัหวดัสมุทรปราการ  ตามล าดบัดงันี้  ดา้นการประเมนิผล  
การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ  การมสี่วนร่วมในการปฏบิตั ิ และการมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ 
2) การเปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมในการปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พบวา่  คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่สีถานภาพต่างกนัมี
ความตอ้งการการมสี่วนร่วมในการปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีท่ ัง้โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
และคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนทีม่ลีกัษณะการบรหิารงานโรงเรยีน
ต่างกนั มคีวามตอ้งการการมสี่วนร่วมโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  3) ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ความตอ้งการการมสี่วนร่วมกบัปญัหาการมสี่วนร่วมในการปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีม่คีวามสมัพนัธ์
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จ านวน 19 ขอ้ จาก 44 ขอ้  ของ 4 ดา้น 

 
6.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

 แพต็ทรเิซยี .  (ประภา  สุทธเิชษฐ ์2548 : 97; อา้งองิจาก  Patricia.1994)  ไดศ้กึษาการ
ประเมนิการกา้วไปสู่การประกนัคุณภาพการศกึษาและการควบคุมการปฏบิตัใินประเทศเยอรมนั  
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สวเีดน  ฝรัง่เศส  นิวซแีลนด ์ และออสเตรเลยี  พบวา่  มกีารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งชดัเจนใน
ระบบทีม่กีารประกนัคุณภาพ   การศกึษานัน้กลไกทางสงัคมช่วยท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง  ใน
ประเทศเยอรมนัมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมากมายจากจงัหวดัหนึ่งไปอกีจงัหวดัหนึ่ง  การประกนั
คุณภาพการศกึษาและการควบคุมการประเมนิ  คอื  กระบวนการทีช่ดัเจน  ในประเทศสวเีดนเกดิ
การเปลีย่นแปลงอยา่งมากมายในการประกนัคุณภาพ  ฝรัง่เศสใหค้วามส าคญัและเชื่อถอืจากการใช้
ขอ้สอบภายนอกโรงเรยีน  มกีารควบคุมจากส่วนกลางในประเทศนิวซแีลนดใ์หค้วามส าคญักบัการ
ประเมนิจากบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานศกึษา  น าเอาระบบการสอนมาตรฐานกลาง  ซึง่
อา้งองิไปสู่การยอมรบัทีเ่ป็นมาตรฐาน  และในประเทศออสเตรเลยีมกีารน าเอาระบบการประเมนิผล
โดยใชข้อ้สอบมาตรฐาน  มกีารเตรยีมการอยา่งมแีบบแผนสู่การควบคุมคุณภาพและการประกนั
คุณภาพการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา  และการศกึษาชัน้สงูต่อไป 
 บรุคส.์  (นเรศ  รณรงคฤ์ทธิ ์2547 : 54 ; อา้งองิจาก Brooks. 1999: 115)  ไดศ้กึษาวจิยั
เรื่องการประกนัคุณภาพและการวางแผนปรบัปรุงการศกึษาของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการศกึษาพเิศษใน
รฐัอลิลนิอยส ์ โดยศกึษา 96  โรงเรยีนทีอ่ยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบภายนอก  การศกึษานี้พบวา่          
1) โรงเรยีน 18 โรงเรยีน  ไดร้บัการตรวจสอบภายนอกและลม้เหลวในการจดัท าแผนพฒันาโรงเรยีน  
2) โรงเรยีน 61 โรงเรยีน มกีารจดัการศกึษาพเิศษ โดยรายงานจากคณะท างานภายนอก  3) นกั
การศกึษาผูเ้ชีย่วชาญและนกัการศกึษาทัว่ไป  มคีวามเชื่อวา่สามารถจะวางแผนเพื่อพฒันาโรงเรยีน
และตอบสนองโรงเรยีนอยา่งด ี

บารน์ส.์  (อุดม  เหลอืงสด 2545 : 38 ; อา้งองิจาก Barnes.1995: 3152-A) ไดศ้กึษาการมี
ส่วนร่วมในการเรยีนการสอนของผูป้กครองนกัเรยีน พบวา่  การมสี่วนร่วมกบัการเรยีนการสอนของ
โรงเรยีนโดยอุดมคตแิลว้  ผูป้กครองตอ้งการมบีทบาททีโ่รงเรยีนหรอืในชัน้เรยีน แมว้า่จรงิๆแลว้ 
การมสี่วนร่วมของพวกเขาจะไม่เป็นไปตามอุดมคตดิงักล่าวและไดพ้บวา่ ผูป้กครองยงัมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงเรยีนทีบ่า้นดว้ย  การศกึษาครัง้นี้ใหห้ลกัฐานเพิม่เตมิวา่ชาวอเมรกินั 
อฟัรกิาเหน็คุณค่าของการศกึษา และเหน็วา่โรงเรยีนตอ้งตระหนกัถงึความคาดหวงัดา้นการศกึษา
และวฒันธรรมของผูป้กครองดว้ย 

สคเูลอร.์  (จนัทมิา  พงษ์สมาน 2548: 44 ; อา้งองิจาก Schuler.1992) ไดท้ าการศกึษาการ
มสี่วนร่วมของประชาชนในการตดัสนิใจดา้นการศกึษา  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบลกัษณะ
ของการมสี่วนร่วมของประชาชน  ผลจากการศกึษาพบวา่  การมสี่วนร่วมของประชาชนจะเกดิขึน้
อยา่งมปีระสทิธภิาพเมื่อประชาชนมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเขา้ร่วม  และการมสี่วนร่วมทีไ่ม่มี
ประสทิธภิาพเกดิจากการขาดการสื่อสาร  ขาดการสนบัสนุน  หรอืไม่ไดร้บัการตอบสนองอยา่ง
เพยีงพอ  ส่วนผลประโยชน์จากการมสี่วนร่วมของประชาชนไดแ้ก่  การพฒันาความเขา้ใจใน
โรงเรยีน และปญัหาทีพ่บคอื การเขา้ร่วมโดยขาดความเขา้ใจในสถานการณ์  การขาดขอ้ตกลง
เกีย่วกบับทบาทการเขา้ร่วมของประชาชน  และการขาดความจรงิใจของผูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง 
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บทท่ี  3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
 การศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้   เป็นการศกึษาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  โดยผูว้จิยัได้
ด าเนินการตามขัน้ตอน  ดงันี้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3. การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 
6. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
1.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากร  ไดแ้ก่  ครใูนโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน ปีการศกึษา   
2551  จ านวน  16  โรงเรยีน  มจี านวนประชากรทัง้หมด  739  คน 

2. กลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่   ครใูนโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน 
ปีการศกึษา  2551  จ านวน  16  โรงเรยีน  ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  262  คน โดยใชต้ารางของ
เครซีแ่ละมอรแ์กน  (บุญชม  ศรสีะอาด.  2545: 43)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 262 คน  จากนัน้ใชว้ธิสีุ่มแบบ
แบ่งชัน้  โดยขนาดสถานศกึษาเป็นชัน้แลว้สุ่มอยา่งง่ายโดยวธิจีบัฉลาก  จ าแนกตามขนาด
สถานศกึษา  ขนาดเลก็  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  รายละเอยีดดงัปรากฏในตาราง 1 
 3.กลุ่มผู้ให้ข้อมลู  ไดแ้ก่  ครใูนโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  จ านวน 
15 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง   
 
ตาราง 1   จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  จ าแนกตามขนาดสถานศกึษา 
 

ขนาดสถานศกึษา 
ประชากร (จ านวน) กลุ่มตวัอยา่ง(จ านวน) 

สถานศกึษา คร ู คร ู
     ขนาดเลก็ 3 28 10 
     ขนาดกลาง 3 85 30 
     ขนาดใหญ่ 10 626 222 

รวม 16 739 262 
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2.  เครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ม ี2 ชนิด 

1. แบบสอบถามการมสี่วนร่วมของคร ู ในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ 
การศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร   เขตบางขนุเทยีน   เป็นแบบสอบถามที่ ผูว้จิยั
ด าเนินการสรา้งขึน้เอง  มที ัง้หมด  2  ตอน  ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 ตอนที ่ 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้ นวฒุกิารศกึษา
ประสบการณ์การท างานและขนาดสถานศกึษาทีป่ฏบิตังิานอยู ่ มลีกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบ  
(Checklist) 
 ตอนที ่ 2  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการมสี่วนร่วมของคร ู ในการพฒันาการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  โด ยลกัษณะ
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  ม ี 5  ระดบั  ซึง่ก าหนดระดบัมากน้อย
ของการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โดยมเีกณฑ์
การพจิารณา  ดงันี้ 
 5   หมายถงึ   ระดบัการมสี่วนร่วมมากทีสุ่ด 
 4   หมายถงึ   ระดบัการมสี่วนร่วมมาก 
 3   หมายถงึ   ระดบัการมสี่วนร่วมปานกลาง 
 2   หมายถงึ   ระดบัการมสี่วนร่วมน้อย 

1 หมายถงึ   ระดบัการมสี่วนร่วมน้อยทีสุ่ด 
2. แบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัปญัหาและขอ้เสนอแนะการมสี่วนร่วมของคร ู ในการพฒันาการ 

ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  
ใน  8  ดา้น  คอื  การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  การพฒันามาตรฐานการศกึษา  การจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา   การด าเนินงานตามแผนพฒันา คุณภาพการศกึษา การตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศกึษา  การประเมนิคุณภาพการศกึษา  การรายงานคุณภาพการศกึษา
ประจ าปี   และการผดุงระบบการประกนัคุณภาพ การศกึษา   เป็นแบบค าถามปลายเปิดแบบมี
โครงสรา้ง 
  
3.การสร้างเครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจยั 
 การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั แบ่งเป็น 2 ตอน  คอื การสรา้งแบบสอบถามและการ
สรา้งแบบสมัภาษณ์  ไดด้ าเนินการเป็นขัน้ตอนตามล าดบัดงันี้ 
 ตอนที ่1 แบบสอบถาม  มกีารด าเนินการดงันี้  
 1.  ศกึษาเนื้อหาสาระ และกรอบแนวคดิทฤษฎจีากหนงัสอื  เอกสาร  ต ารา  และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งเพื่อน ามาใชใ้นการตัง้หวัขอ้ค าถาม 
 2.  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องการสรา้งแบบสอบถามและสมัภาษณ์ 
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3.  น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวมขึน้มาสรา้งแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  
ระดบั เกีย่วกบั  การศกึ ษาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศกึษา  ใน  8  ดา้น  คอื  การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ   การพฒันามาตรฐานการศกึษา   
การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา   
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา  การประเมนิคุณภาพการศกึษา  การรายงานคุณภาพ
การศกึษาประจ าปี  และการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 4.  น าแบบสอบถามทีส่รา้งเสรจ็เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธเ์พื่อตรวจสอบ  
เสนอแนะและปรบัปรุงแกไ้ข 
 5.  น าแบบสอบถามที่ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธใ์หค้วามเหน็ชอบ แลว้ไปตรวจสอบความ
เทีย่งตรงตามเนื้อหา  (Content  Validity)  โดยผูเ้ชีย่วชาญ  5  ท่าน   (ดงัปรากฏในภาคผนวค ค)   
โดยไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่ง 0.60 – 1.00 
 6.  น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธเ์พื่อพจิารณาตรวจสอบ
อกีครัง้   
 7.  น าแบ บสอบถาม ทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บัครจู านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง ในโรงเรยีนวดับางบอน 
 8.  น าแบบสอบถามไปวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ ( Reliability)  จากแบบสอบถามทีผ่่าน
การคดัเลอืกโดยใชว้ธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา่ ( Alpha Coeffcient) ของครอนบา ค(Cronbach) 
ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .98 โดยดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  
เท่ากบั  .94  ดา้นการพฒันามาตรฐานของการศกึษาเท่ากบั .77  ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษาเท่ากบั .94  ดา้นการพฒันางานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาเท่ากบั   .86  ดา้นการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษาเท่ากบั  .94 ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษาเท่ากบั .77                                                    
ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปีเท่ากบั   .92 และการผดุงระบบการประกนัคุณภาพ
การศกึษา เท่ากบั  .92 

1. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้ไปเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีก่ าหนดไว้ 
ตอนที ่2 แบบสมัภาษณ์  มกีารด าเนินการดงันี้ 
1. เขยีนค าสมัภาษณ์โดยอาศยักรอบแนวคดิวตัถุประสงคแ์ละนิยามของการวจิยั 
2. น าแบบสมัภาษณ์ไปทดลองใชก้บัครโูรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  

เขตบางขนุเทยีน  เพื่อความต่อเนื่องของขอ้ค าถาม 
3. น าแบบสมัภาษณ์ทีไ่ดป้รบัปรุงและแกไ้ขแลว้ไปด าเนินการสมัภาษณ์กบัครทูีเ่ป็นกลุ่ม 

ตวัอยา่ง  จ านวน 15 คน 
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4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัครัง้นี้   ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.  ขอหนงัสอืแนะน าตวัจากบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 2.  น าแบบสอบถามพรอ้มหนงัสอืแนะน าตวัผูว้จิยัจากบณัฑติ   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ  ถงึผูอ้ านวยการสถานศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน   เพื่อขอ
ความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามจากคร ู ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครทีเ่ป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

3.  ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็แบบสอบถามคนืจากโรงเรยีนทีป็่นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเองตาม 
ก าหนดเวลาทีน่ดัหมายไว ้จากนัน้น าแบบสอบถามฉบบัทีส่มบรูณ์น ามาท าการวเิคราะหข์อ้มลู 

4. ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ครทูีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 15 คน 
 

5.  การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การจดักระท าขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้นี้  โดยด าเนินการดงันี้ 

1.  ตรวจสอบความถูกตอ้งความสมบรูณ์ของแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมาทัง้หมด 262 ฉบบั 
ไดแ้บบสอบถามทีใ่ชว้เิคราะหไ์ด ้262 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100   

2.  น าแบบสอบถามมาลงรหสัขอ้มลู  แลว้ป้อนขอ้มลูลงโปรแกรมส าเรจ็รปูคอมพวิเตอร ์
3.  วเิคราะหข์อ้มลูจากตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้ นวฒุกิารศกึษา

ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของสถานศกึษาทีป่ฏบิตังิานอยู ่
4.  วเิคราะหข์อ้มลูจากตอนที ่2 เกีย่วกบัการมสี่วนร่วมของคร ู ในการพฒันาการ

ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร   เขตบางขนุเทยีน   
โดยหาค่าเฉลีย่  ( X ) และก าหนดค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  แลว้แปลความหมายของค่าเฉลีย่
ดงันี้ (บุญชม  ศรสีะอาด. 2545: 103)                        

ค่าเฉลีย่      4.50 -5.00     หมายถงึ   ระดบัการมสี่วนร่วนมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่      3.50 -4.49     หมายถงึ   ระดบัการมสี่วนร่วมมาก 
ค่าเฉลีย่      2.50 -3.49     หมายถงึ   ระดบัการมสี่วนร่วมปานกลาง 

 ค่ าเฉลีย่      1.50 -2.49     หมายถงึ   ระดบัการมสี่วนร่วมน้อย 
 ค่ าเฉลีย่      1.00 -1.49     หมายถงึ   ระดบัการมสี่วนร่วมน้อยทีสุ่ด 

5. วเิคราะหข์อ้มลูจากตอนที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาและขอ้เสนอแนะการมสี่วนร่วมของคร ู
ในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร เขต
บางขนุเทยีน โดยจดักลุ่มของค่าค าตอบทีไ่ปในทศิทางเดยีวกนัเขา้มาไวใ้นกลุ่มเดยีวกนั และ
วเิคราะหข์อ้มลูหาค่าความถี่และจดัล าดบัความถี่ 
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6.  สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติ ิ ดงันี้   
 1.  สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพของเครื่องมอื 
       1.1  หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
                1.2  หาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม  โดยใชส้มัประสทิธิอ์ลัฟา่ (Alpha  Coefficient)  
ของครอนบาค (Cronbach) 
 2.   สถติพิืน้ฐาน  
                2.1  รอ้ยละ  (Percentage) 
       2.2  ค่าเฉลีย่  ( X ) 
       2.3  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.)                          
 3.  สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  
       3.1  การทดสอบท ี (t- test   Independent) 
       3.2  การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว ( One-Way   ANOVA) และท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธิกีารของเชฟเฟ (scheffe’) 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
 การศกึษาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  
โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  ปีการศกึษา  2551  ครัง้นีผู้ว้จิยัไดจ้ดัล าดบั
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี ้
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายของผลการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู  ดงัต่อไปนี ้
   n แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง  
  X  แทน ค่าเฉลีย่ (Mean) 
  S.D. แทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
  F แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน  F – distribution 
  df แทน ชัน้แห่งความเป็นอสิระ  ( degrees of freedom) 
  SS แทน ค่าผลรวมก าลงัสอง  ( Sum of Squares) 
  MS แทน ค่าเฉลีย่ของผลรวมก าลงัสอง  ( Mean Squares) 
                    p        แทน     ความน่าจะเป็นทีส่ถติใิชท้ดสอบจะตกอยูใ่นช่วงปฏเิสธสมมุตฐิาน 
                    t         แทน     ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน  t - distribution 
  * แทน มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  
 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น  4  ตอน  ไดแ้ก่ 
  ตอนที ่1  การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไป 
  ตอนที ่2  การศกึษาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  

ตอนที ่3  การศกึษาการเปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการ 
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  ตามความคดิเหน็ของ
คร ู จ าแนกตามวฒุกิารศกึษา  ประสบการณ์การท างาน   และขนาดสถานศกึษา 

ตอนที ่4  การศกึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการ 
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน 
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ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูทัว่ไป 
          ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งซึง่เป็น ครผููส้อนโรงเรยีนในสงักดั 
กรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน  ปรากฏผลตามตาราง 2 
 

ตาราง 2  จ านวนและรอ้ยละของครจู าแนกตาม  วฒุกิารศกึษา   ขนาดสถานศกึษา  และ    
    ประสบการณ์การท างาน 
 

สถานภาพ 
กลุ่มตวัอยา่ง (n = 262) 

จ านวน รอ้ยละ 
  1. วฒุกิารศกึษา 
        ปรญิญาตร ี                                         
        สงูกวา่ปรญิญาตร ี                      

 
214 
48 

 
81.7 
18.3 

                          รวม 262 100.0 
  2. ประสบการณ์การท างาน 
          น้อยกวา่  10  ปี                                      
          10 – 15  ปี 
          มากกวา่  15  ปี 

 
105 
60 
97 

 
40.1 
22.9 
37.0 

                     รวม 262 100.0 
   3. ขนาดสถานศกึษา 
          ขนาดเลก็ 
          ขนาดกลาง 
          ขนาดใหญ่ 

 
10 
30 
222 

 
3.8 
11.5 
84.7 

                     รวม 262 100.0 
 
 จากตาราง 2  แสดงวา่  ครผููส้อนโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  เป็น
ครทูีม่วีฒุกิารศกึษาปรญิญาตรมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 81.7 รองลงมาเป็นครทูีม่วีฒุกิารศกึษาสงู
กวา่ปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 18.3  ซึง่มปีระสบการณ์การท างานน้อยกวา่ 10 ปี มากทีสุ่ด คดิเป็น
รอ้ยละ 40.1 รองลงมามปีระสบการณ์การท างานมากกวา่ 15  ปี คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 และมี
ประสบการณ์การท างาน 10-15 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 22.9  อยูใ่นสถานศกึษาขนาดใหญ่มากทีสุ่ด คดิ
เป็นรอ้ยละ 84.7 รองลงมาสถานศกึษาขนาดกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 11.5 และสถานศกึษาขนาดเลก็ 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.8  
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ตอนท่ี 2  การศึกษาการมีส่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคณุภาพ
การศึกษา  โรงเรียนในสงักดักรงุเทพมหานคร  เขตบางขนุเทียน 
 ผลการศกึษาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  ในภาพรวม รายดา้น และรายขอ้ 
ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา  ดา้นการจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษา  ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ดา้นการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศกึษา  ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา  ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษา
ประจ าปี  ดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา   ปรากฏผลตามตาราง 3 
 
ตาราง 3  ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  และระดบัการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการ             
    ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน 
    โดยรวมและรายดา้น 
 

ดา้น                    การด าเนินงาน 
ระดบัการมสี่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 

1. ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 
2. ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา   
3. ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา                           
4. ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา      
5. ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา                   
6. ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา                                 
7. ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี                           
8. ดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 

   3.87 
   4.23 
   4.02 
   4.15         
   3.93 
   4.23 
   3.98 
   4.13 

   .73 
   .59 
   .69 
   .59 
   .63 
   .60 
   .64 
   .60 

   มาก 
   มาก 
   มาก 
   มาก 
   มาก 
   มาก 
   มาก 
   มาก 

รวม     4.07    .53    มาก 
 

จากตาราง 3   แสดงวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( X = 4.07)  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ครมูสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพในระดบัมากทุกดา้น  โดยแต่ละดา้นมคี่าเฉลีย่เรยีงตามล าดบัดงันี้ ดา้นการพฒันามาตรฐาน
การศกึษาและดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา ( X = 4.23)  ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษา ( X = 4.15) ดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา ( X = 4.13)  ดา้นการ
จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา ( X = 4.02) ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี  ( X = 
3.98)  ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา ( X = 3.93)  และดา้นการจดัระบบบรหิารและ
สารสนเทศ ( X = 3.87)   
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ตาราง 4  ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการ 
    ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน   
    ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  จ าแนกเป็นรายขอ้  (n=262) 
 

ดา้น                   การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 
ระดบัการมสี่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 

1. ครมูสี่วนร่วมในการจดัระบบโครงสรา้งการบรหิารงานวชิาการ   
     การบรหิารงานงบประมาณ  การบรหิารงานบุคคล  และการ 
     บรหิารงานทัว่ไป อยา่งชดัเจน   
2. ครมูสี่วนร่วมในการแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานการประกนั 
   คุณภาพภายในสถานศกึษา 
3. ครมูสี่วนร่วมจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ ประกอบดว้ยขอ้มลู                
   สถานศกึษา  ขอ้มลูผูบ้รหิาร ขอ้มลูคร ู และขอ้มลูนกัเรยีน   
   เป็นระบบปจัจุบนั 
4. ครมูสี่วนร่วมในการจดัท าระบบสารสนเทศทีม่ขีอ้มลูเพยีงพอใน        
   การด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศกึษา   
5. ครมูสี่วนร่วมในการปรบัปรุงและพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ      
   อยา่งต่อเนื่อง 

 
 

3.78 
 

3.76 
 
 

4.06 
 

3.91 
 

3.86 

 
 

.88 
 

.90 
 
 

.80 
 

.79 
 

.87 

 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 3.87 .73 มาก 

 

 จากตาราง 4   แสดงวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.87)  
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ทุกขอ้มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 5  ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการ 
    ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน   
    ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา  จ าแนกเป็นรายขอ้ (n=262) 
 

ดา้น                       การพฒันามาตรฐานการศกึษา    
ระดบัการมสี่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 

1. ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
     มคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของชาต ิมาตรฐาน  
     การศกึษาโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร           
2. ครมูสี่วนร่วมในการประชุมคร ู ผูป้กครอง  คณะกรรมการ   
     สถานศกึษา  กรรมการเครอืขา่ยผูป้กครองเพื่อพฒันามาตรฐาน 
     การศกึษาของสถานศกึษา  
3. ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศกึษาใหค้รอบคลุมสาระ 
     การเรยีนรูต้ามศกัยภาพผูเ้รยีน  
4. ครมูสี่วนร่วมพฒันางานใหม้คีุณภาพตามมาตรฐาน  
5. ครมูสี่วนร่วมในการพฒันา  ปรบัปรุงและใชม้าตรฐานการศกึษาให ้
     เหมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษา  
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รวม 4.23 .59 มาก 
 

 จากตาราง  5  แสดงวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.23)  เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ทุกขอ้มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก   
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ตาราง 6  ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการ 
    ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน    
    ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  จ าแนกเป็นรายขอ้ (n=262) 
 

ดา้น                 การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา      
ระดบัการมสี่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 

1. ครมูสี่วนร่วมในการวเิคราะหส์ภาพปญัหา  โดยก าหนดจุดแขง็   
   จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  ทัง้สภาพภายในและภายนอก   
   สถานศกึษา 
2. ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาระยะ 
   3-5 ปี และก าหนดแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
3. ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย พนัธกจิของสถานศกึษา 
4. ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์ของสถานศกึษา  
5. ครมูสี่วนร่วมในการจดัท ามาตรฐานการปฏบิตังิาน  
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รวม 4.02 .69 มาก 
  

 จากตาราง  6 แสดงวา่   การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.02) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง 7   ค่าเฉลีย่  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการ 
    ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน    
    ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  จ าแนกเป็นรายขอ้  (n=262) 
 

ดา้น         การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา      
ระดบัการมสี่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 

1. ครมูสี่วนร่วมในการรบัผดิชอบด าเนินโครงการ / กจิกรรม   
   ใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  
2. ครมูสี่วนร่วมกบัผูบ้รหิารในการสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบั 
   วสิยัทศัน์  เป้าหมาย  พนัธกจิของโรงเรยีน  
3. ครมูสี่วนร่วมในการจดัสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อสนบัสนุน 
   การด าเนินงาน  เช่นเอกสาร สื่อเทคโนโลย ีระบบขอ้มลูสารสนเทศ     
   อาคารสถานที ่และงบประมาณ  
4. ครมูสี่วนร่วมในการด าเนินการพฒันาคุณภาพการศกึษาตาม 
   ระบบประกนัคุณภาพการศกึษาโดยเน้นกระบวนการท างาน 
   มรีะบบการควบคุมคุณภาพทีช่ดัเจนต่อเนื่อง   
5. ครมูสี่วนร่วมในการนิเทศ ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผล 
   การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  
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รวม 4.15 .59 มาก 

 

 จากตาราง  7  แสดงวา่ การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงาน การประกนั
คุณภาพการศกึษา  ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา   โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( X = 4.15)  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ทุกขอ้มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง 8 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการ 
    ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน     
    ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา  จ าแนกเป็นรายขอ้ (n=262) 
 
ดา้น       การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา                                
   

ระดบัการมสี่วนร่วม 
X  S.D. แปลผล 

1. ครมูสี่วนร่วมในการวางแผนการตรวจสอบและทบทวน 
     คุณภาพการศกึษา  
2. ครมูสี่วนร่วมในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา 
     โดยใชว้ธิทีีห่ลากหลาย เหมาะสม  
3. ครมูสี่วนร่วมในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา  
     โดยก าหนดใหม้รี่องรอยและหลกัฐานทีป่รากฏตามการ 
     ด าเนินงานทุกดา้น   
4. ครมูสี่วนร่วมใหส้ถานศกึษาตรวจสอบ  ทบทวนการปฏบิตังิาน   
     โรงเรยีน  
5. ครมูสี่วนร่วมในการน าผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ  
     การศกึษาไปปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการศกึษา  
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รวม 3.93 .63 มาก 

  
 จากตาราง 8 แสดงวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศกึษา  ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.93)  
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก   
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ตาราง 9  ค่าเฉลีย่  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการ 
    ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน    
    ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา  จ าแนกเป็นรายขอ้ (n=262) 
 

ดา้น                        การประเมนิคุณภาพการศกึษา 
ระดบัการมสี่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 

1. ครมูสี่วนร่วมในการด าเนินการประเมนิคุณภาพการศกึษาตาม 
     มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน  
     การศกึษาของกรุงเทพมหานครและกรอบ SMART  SCHOOL  
2. ครมูสี่วนร่วมในการประเมนิคุณภาพการศกึษาใหค้รอบคลุม 
     ทัง้ดา้นผูเ้รยีน  ดา้นคร ู ดา้นผูบ้รหิาร 
3. ครมูสี่วนร่วมในการประเมนิคุณภาพการศกึษาโดยใชว้ธิกีารที ่
     หลากหลาย  เหมาะสม   
4. ครมูสี่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งไดม้สี่วนร่วมใน 
     การประเมนิคุณภาพการศกึษา    
5. ครมูสี่วนร่วมในการวางแผนและเตรยีมความพรอ้มในการประเมนิ  
     คุณภาพการศกึษาภายนอก 
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รวม 4.23 .60 มาก 

 
 จากตาราง  9  แสดงวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงาน การประกนั
คุณภาพการศกึษา  ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.23)   เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ทุกขอ้มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 10  ค่าเฉลีย่  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการ  
    ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน     
    ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี  จ าแนกเป็นรายขอ้ (n=262) 
 

ดา้น                        การรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี 
ระดบัการมสี่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 

1. ครมูสี่วนร่วมในการวางแผนการจดัท ารายงานคุณภาพการศกึษา   
     โดยมกีารแต่งตัง้คณะท างานจดัท ารายงานผลคุณภาพการศกึษา   
     ประจ าปี  
2. ครมูสี่วนร่วมในการจดัท ารายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี 
3. ครมูสี่วนร่วมในการน ารายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปีทีจ่ดัท า 
     เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดัและสาธารณะชนและหน่วยงานที ่ 
     เกีย่วขอ้ง  
4. ครมูสี่วนร่วมในการน าขอ้มลูจากรายงานคุณภาพการศกึษา   
     คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มาปรบัปรุง 
     พฒันาการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานของหลกัสตูร  
5. ครมูสี่วนร่วมในการตรวจสอบรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี 
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รวม 3.98 .64 มาก 

 
 จากตาราง  10  แสดงวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.98)   
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ทุกขอ้มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 11  ค่าเฉลีย่  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการ  
    ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน    
    ดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  จ าแนกเป็นรายขอ้ (n=262) 
 

ดา้น               การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ระดบัการมสี่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 

1. ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการท างานอยา่งเป็นระบบ 
     มเีป้าหมาย ท างานเป็นหมู่คณะ และท าอยา่งต่อเนื่อง  
2. ครมูสี่วนร่วมในการตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานตาม 
     โครงการกจิกรรมอยูเ่สมอ 
3. ครมูสี่วนร่วมในการปรบัปรุงกจิกรรม/โครงการทีม่ปีญัหา อุปสรรค 
     เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้ 
4. ครมูสี่วนร่วมด าเนินกจิกรรม/โครงการทีด่ ีทีเ่กดิประโยชน์ต่อ 
     ผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  
5. ครมูสี่วนร่วมในการปรบัปรุง  พฒันาและรกัษาระบบการประกนั 
     คุณภาพภายในสถานศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งต่อเนื่อง   
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รวม 4.13 .60 มาก 

 
 จากตาราง  11  แสดงวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงาน การประกนั
คุณภาพการศกึษา  ดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( X = 4.13)   เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้  ทุกขอ้มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 
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ตอนท่ี 3   การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คณุภาพการศึกษา  โรงเรียนในสงักดักรงุเทพมหานคร  เขตบางขนุเทียน    จ าแนกตามวฒิุ
การศึกษา   ประสบการณ์การท างาน  และขนาดสถานศึกษา 
 ผลการศกึษาการเปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงาน  
การประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน ตามความ
คดิเหน็ของคร ู จ าแนกตามวฒุกิารศกึษา  ประสบการณ์การท างาน  และขนาดสถานศกึษา  
ปรากฏผลตามตาราง 12 
 
ตาราง 12   ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการ 
    ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน   
    โดยภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามวฒุกิารศกึษา 
 

การด าเนินงาน 

วฒุกิารศกึษา 

t p 
ปรญิญาตร ี
(n = 214) 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี
(n = 48) 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 3.89 .70 3.78 .80 1.01 .311 
2. ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา   4.23 .60 4.21 .56 .28 .774 
3. ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  4.02 .68 4.00 .77 .16 .872 
4. ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ         
     การศกึษา      4.15 .59 4.11 .58 .37 .714 
5. ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ               
     การศกึษา                   3.92 .60 3.93 .75 .07 .944 
6. ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา             4.25 .56 4.12 .72 1.39 .166 
7. ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี   3.98 .62 3.95 .75 .26 .799 
8.ดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพ       
    การศกึษา 4.14 .59 4.05 .65 .85 .396 

รวม 4.08 .51 4.02 .61 .64 .525 
 
 จากตาราง  12  แสดงวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  ตามความคดิเหน็ของครู
จ าแนกตามวฒุกิารศกึษาโดยภาพรวมและรายดา้น  พบวา่  ครผููส้อนทีม่วีฒุกิารศกึษาปรญิญาตรี
และสงูกวา่ปรญิญาตรมีสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา ไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 13   ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการ  
    ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน    
    ตามความคดิเหน็ของคร ู โดยภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  
 

การด าเนินงาน 

ประสบการณ์การท างาน 
น้อยกวา่ 10 ปี 

(n=105) 
10 – 15 ปี 

(n=60) 
มากกวา่ 15 ปี 

(n=97) 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ดา้นการจดัระบบบรหิารและ  
     สารสนเทศ 
2. ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา   
3. ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ 
     การศกึษา   
4. ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันา 
     คุณภาพการศกึษา      
5. ดา้นการตรวจสอบและทบทวน 
     คุณภาพการศกึษา   
6. ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา   
7. ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษา 
     ประจ าปี   
8. ดา้นการผดุงระบบการประกนั 
     คุณภาพการศกึษา 

 
3.72 
4.17 

 
3.86 

 
4.02 

 
3.79 
4.13 

 
3.91 

 
4.07 

 
.72 
.52 

 
.69 

 
.49 

 
.59 
.59 

 
.63 

 
.60 

 
3.93 
4.24 

 
4.00 

 
4.12 

 
3.89 
4.21 

 
3.88 

 
4.02 

 
.72 
.62 

 
.68 

 
.69 

 
.61 
.66 

 
.71 

 
.68 

 
3.99 
4.29 

 
4.21 

 
4.29 

 
4.09 
4.34 

 
4.10 

 
4.25 

 
.72 
.64 

 
.66 

 
.59 

 
.65 
.55 

 
.59 

 
.53 

รวม 3.96 .49   4.04 .57 4.19 .52 
 

 จากตาราง  13  แสดงวา่  การ มสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  ตามความคดิเหน็ของครู  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานพบวา่  ครผููส้อน
ทีม่ปีระสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทัง้ 3  ช่วงประสบการณ์การท างาน 
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ตาราง 14   ค่าความแปรปรวนของการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั 
    คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  จ าแนกตาม 
    ประสบการณ์การท างาน 

การด าเนินงาน           แหล่งของความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

1. ดา้นการจดัระบบบรหิารและ   
     สารสนเทศ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2   3.943 1.971 3.797* 
ภายในกลุ่ม   259 134.471 .519  

รวม   261 138.418   
2. ดา้นการพฒันามาตรฐาน 
     การศกึษา   
 

ระหวา่งกลุ่ม 2   .654 .327 .934 
ภายในกลุ่ม   259 90.622 .350  

รวม   261 91.276   
3. ดา้นการจดัท าแผนพฒันา 
     คุณภาพการศกึษา   

ระหวา่งกลุ่ม 2 5.907 2.954 6.416* 
ภายในกลุ่ม   259 119.235 .460  

รวม   261 125.143   
4. ดา้นการด าเนินงานตาม 
     แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา      
 

ระหวา่งกลุ่ม 2   3.615 1.808 5.340* 
ภายในกลุ่ม   259 87.673 .339  

รวม   261 91.289   
 5. ดา้นการตรวจสอบและทบทวน 
      คุณภาพการศกึษา   

ระหวา่งกลุ่ม 2   4.908 2.454 6.387* 
ภายในกลุ่ม   259 99.514 .384  

รวม   261 104.422   
 6. ดา้นการประเมนิคุณภาพ 
      การศกึษา   
 

ระหวา่งกลุ่ม 2   2.305 1.152 3.285* 
ภายในกลุ่ม   259 90.835 .351  

รวม   261 93.140   
7. ดา้นการรายงานคุณภาพ 
      การศกึษาประจ าปี   
                                   

ระหวา่งกลุ่ม     2 2.545 1.272 3.132* 
ภายในกลุ่ม   259 105.219 .406  

รวม   261 107.764   
8. ดา้นการผดุงระบบการประกนั               
     คุณภาพการศกึษา      

ระหวา่งกลุ่ม     2 2.428 1.214 3.408* 
ภายในกลุ่ม    259 92.266 .356  

รวม    261 94.694   

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม    2   2.837 1.419 5.215* 
ภายในกลุ่ม   259 70.461 .272  

         รวม   261 73.299   
 

                  * p < .05 
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จากตาราง  14  แสดงวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน ตามความคดิเหน็ของคร ู 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  โดยภาพรวมพบวา่ การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมื่อ
พจิารณารายดา้น พบวา่  ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา  
ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี  ดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  ดา้นการ
จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ดา้นการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา  มกีารด าเนินงานแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05  จงึท าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ดว้ยวธิี ของเชฟเฟ  (Scheffe’)  ผล
ปรากฏดงัตาราง  15-22 
 
ตาราง 15  ค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ของการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั  
    คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน โดยภาพรวม จ าแนก  
    ตามประสบการณ์การท างาน  
 

 
ประสบการณ์การ                 

ท างาน 

 

X  
น้อยกวา่ 

10 ปี 
10 – 15 

ปี 
มากกวา่ 

15 ปี 
3.96 4.04 4.19 

โดยภาพรวม    น้อยกวา่ 10  ปี 3.96 - .07 .23* 
10 – 15  ปี 4.04 - - .16 

มากกวา่  15  ปี 4.19 - - - 
 

* p < .05      
 

 จากตาราง 15  แสดงวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน จ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน  โดยภาพรวมพบวา่  ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานน้อยกวา่  10 ปีกบัมากกวา่   15 ปี 
มสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .0 5  โดยครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานมากกวา่  15 ปี มสี่วนร่วมในการ
พฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษามากกวา่ครทูีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 10 ปี 
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ตาราง 16  ค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ของการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั 
    คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน ดา้นการจดัระบบ 
    บรหิารและสารสนเทศ  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  
 

การด าเนินงาน 
ประสบการณ์การ                 

ท างาน 

 

X  
น้อยกวา่ 

10 ปี 
10 – 15 

ปี 
มากกวา่ 

15 ปี 
3.72 3.93 3.99 

ดา้นการจดัระบบบรหิาร  
  และสารสนเทศ    

น้อยกวา่ 10  ปี 3.73 - .21 .27* 
10 – 15  ปี 3.93 - - .06 

มากกวา่  15  ปี 3.99 - - - 
 

* p < .05         
 

จากตาราง 16  แสดงวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน จ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน  ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศพบวา่  ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานน้อยกวา่  
10 ปีกบัมากกวา่   15 ปี มสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  โดยครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานมากกวา่  15 ปี 
มสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษามากกวา่ครทูีม่ปีระสบการณ์
น้อยกวา่ 10 ปี 
 
ตาราง 17  ค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ของการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั 
    คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน ดา้นการการจดัท า 
    แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  

การด าเนินงาน 
ประสบการณ์การ                 

ท างาน 

 

X  
น้อยกวา่ 

10 ปี 
10 – 15 

ปี 
มากกวา่ 

15 ปี 
3.87 4.00 4.21 

ดา้นการจดัท าแผนพฒันา  
  คุณภาพการศกึษา    

น้อยกวา่ 10  ปี 3.87 - .14 .34* 
10 – 15  ปี 4.00 - - .20 

มากกวา่  15  ปี 4.21 - - - 
 

* p < .05         
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 จากตาราง 17  แสดงวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน จ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน  ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาพบวา่  ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานน้อย
กวา่  10 ปีกบัมากกวา่  15 ปี มสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  โดยครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานมากกวา่  15 ปี 
มสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษามากกวา่ครทูีม่ปีระสบการณ์
น้อยกวา่ 10 ปี 
 
 

ตาราง 18   ค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ของการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั  
    คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน ดา้นการด าเนินงาน 
    ตามแผนพฒันาคุณภาพศกึษา  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  
 

การด าเนินงาน 
ประสบการณ์การ                 

ท างาน 

 

X  
น้อยกวา่ 

10 ปี 
10 – 15 

ปี 
มากกวา่ 

15 ปี 
4.02 4.12 4.29 

ดา้นการด าเนินงานตาม  
  แผนพฒันาคุณภาพ 
  การศกึษา   

น้อยกวา่ 10  ปี 4.02 - .09 .27* 
10 – 15  ปี 4.12 - - .17 

มากกวา่  15  ปี 4.29 - - - 
 

* p < .05         
 

 จากตาราง 18  แสดงวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน จ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน  ดา้นการด าเนินงานตามแผนคุณภาพการศกึษาพบวา่  ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างาน
น้อยกวา่  10 ปีกบัมากกวา่   15 ปี มสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0 5  โดยครทูีม่ปีระสบการณ์การท างาน
มากกวา่  15 ปี มสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษามากกวา่ครทูีม่ ี
ประสบการณ์น้อยกวา่ 10 ปี 
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ตาราง 19  ค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ของการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั 
    คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน ดา้นการตรวจสอบและ   
    ทบทวนคุณภาพการศกึษา  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  
 

การด าเนินงาน 
ประสบการณ์การ                 

ท างาน 

 

X  
น้อยกวา่ 

10 ปี 
10 – 15 

ปี 
มากกวา่ 

15 ปี 
3.79 3.89 4.09 

ดา้นการตรวจสอบและ  
  ทบทวนคุณภาพ  
  การศกึษา    

น้อยกวา่ 10  ปี 3.79 - .09 .31* 
10 – 15  ปี 3.89 - - .21 

มากกวา่  15  ปี 4.09 - - - 
 

* p < .05         
 

 จากตาราง 19  แสดงวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน จ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน  ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษาพบวา่  ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างาน
น้อยกวา่ 10 ปีกบัมากกวา่  15 ปี มสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0 5  โดยครทูีม่ปีระสบการณ์การท างาน
มากกวา่ 15 ปี มสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษามากกวา่ครทูีม่ ี
ประสบการณ์น้อยกวา่ 10 ปี 
  
 

ตาราง 20  ค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ของการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั 
    คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน ดา้นการประเมนิ 
    คุณภาพการศกึษา จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  
 

การด าเนินงาน 
ประสบการณ์การ                 

ท างาน 

 

X  
น้อยกวา่ 

10 ปี 
10 – 15 

ปี 
มากกวา่ 

15 ปี 
4.13 4.21 4.34 

ดา้นการประเมนิคุณภาพ
การศกึษา  

น้อยกวา่ 10  ปี 4.13 - .08 .21* 
10 – 15  ปี 4.21 - - .13 

มากกวา่  15  ปี 4.34 - - - 
 

* p < .05         



 122 

 จากตาราง 20  แสดงวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน จ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน  ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษาพบวา่  ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานน้อยกวา่  10 
ปีกบัมากกวา่  15 ปี มสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  โดยครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานมากกวา่  15 ปี มสี่วน
ร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษามากกวา่ครทูีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 
10 ปี 
   
ตาราง 21  ค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ของการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั 
    คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน ดา้นการรายงาน 
    คุณภาพการศกึษาประจ าปี จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  
 

การด าเนินงาน 
ประสบการณ์การ                 

ท างาน 

 

X  
น้อยกวา่ 

10 ปี 
10 – 15 

ปี 
มากกวา่ 

15 ปี 
3.91 3.88 4.10 

ดา้นการรายงานคุณภาพ  
  การศกึษาประจ าปี    

น้อยกวา่ 10  ปี 3.91 - .03 .19* 
10 – 15  ปี 3.88 - - .22 

มากกวา่  15  ปี 4.10 - - - 
 

* p < .05         
 

 จากตาราง 21  แสดงวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน จ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน  ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปีพบวา่  ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานน้อย
กวา่  10 ปีกบัมากกวา่  15 ปี มสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  โดยครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานมากกวา่  15 ปี 
มสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษามากกวา่ครทูีม่ปีระสบการณ์
น้อยกวา่ 10 ปี 
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ตาราง 22  ค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ของการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั 
    คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน ดา้นการผดุงระบบการ 
    ประกนัคุณภาพการศกึษา จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  
 

การด าเนินงาน 
   ประสบการณ์การ                     
        ท างาน 

 

X  
น้อยกวา่ 
10 ปี 

10 – 15 
ปี 

มากกวา่ 
15 ปี 

4.07 4.02 4.25 
ดา้นการผดุงระบบการ 
  ประกนัคุณภาพ  
  การศกึษา  

น้อยกวา่ 10  ปี 4.07 - .06 .17* 
10 – 15  ปี 4.02 - - .23 

มากกวา่  15  ปี 4.25 - - - 
 

* p < .05         
 

 จากตาราง 22  แสดงวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน จ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน  ดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาพบวา่  ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างาน
น้อยกวา่  10 ปีกบัมากกวา่   15 ปี มสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0 5  โดยครทูีม่ปีระสบการณ์การท างาน
มากกวา่  15 ปี มสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษามากกวา่ครทูีม่ ี
ประสบการณ์น้อยกวา่ 10 ปี 
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ตาราง 23  ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงาน   
    การประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  โดย  
    ภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขนาดสถานศกึษา 
 

การด าเนินงาน 

ขนาดสถานศกึษา 
ขนาดเลก็ 
(n=10) 

ขนาดกลาง 
(n=30) 

ขนาดใหญ่ 
(n=222) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1.ดา้นการจดัระบบบรหิารและ    
     สารสนเทศ 
2. ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา   
3. ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ  
      การศกึษา   
4. ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันา 
      คุณภาพการศกึษา      
5. ดา้นการตรวจสอบและทบทวน 
      คุณภาพการศกึษา   
6. ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา   
7. ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษา 
      ประจ าปี   
8. ดา้นการผดุงระบบการประกนั 
      คุณภาพการศกึษา 

 
3.68 
4.04 

 
3.64 

 
3.80 

 
3.58 
4.04 

 
3.54 

 
3.82 

 
1.03 
.70 

 
.71 

 
.69 

 
.75 
.87 

 
.79 

 
.82 

 
4.06 
4.19 

 
4.10 

 
4.19 

 
4.05 
4.19 

 
4.09 

 
4.19 

 
.53 
.55 

 
.65 

 
.55 

 
.51 
.55 

 
.56 

 
.64 

 
3.85 
4.24 

 
4.03 

 
4.15 

 
3.93 
4.24 

 
3.98 

 
4.13 

 
.73 
.59 

 
.69 

 
.59 

 
.64 
.59 

 
.64 

 
.59 

รวม 3.77 .73 4.13 .49 4.07 .52 
 

 จากตาราง 23  แสดงวา่  การ มสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนใน สงักดักรุงเทพมหานคร   เขตบางขนุเทยีน  จ าแนกตามขนาด
สถานศกึษาพบวา่ ครมูสี่วนร่วมในการ พฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา   โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   
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ตาราง  24  ค่าความแปรปรวนของการด าเนินการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ 
    ประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  จ าแนกตาม  
    ขนาดสถานศกึษา 
 

การมสี่วนร่วม 
แหล่งของความ 
   แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
p 

1.ดา้นการจดัระบบบรหิารและ 
     สารสนเทศ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
259 
261 

1.535 
136.883 
138.418 

.762 

.529 
1.452   .236 

2.ดา้นการพฒันามาตรฐาน 
     การศกึษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
259 
261 

.446 
90.830 
91.276 

.223 

.351 
.635 .531 

3.ดา้นการจดัท าแผนพฒันา 
     คุณภาพการศกึษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
259 
261 

1.655 
123.488 
125.143 

.827 

.477 
1.735 .178 

4.ดา้นการด าเนินงานตาม 
    แผนพฒันาคุณภาพการการศกึษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
259 
261 

1.279 
90.010 
91.289 

.639 

.348 
1.839 .161 

5.ดา้นการตรวจสอบและทบทวน 
     คุณภาพการศกึษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
259 
261 

1.634 
102.789 
104.422 

.817 

.397 
2.058 .130 

6.ดา้นการประเมนิคุณภาพ 
     การศกึษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
259 
261 

.456 
92.684 
93.140 

.228 

.358 
.637 .530 

7.ดา้นการรายงานคุณภาพ 
     การศกึษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
259 
261 

2.316 
105.447 
107.764 

1.158 
.407 

2.845 .060 

8.ดา้นการผดุงระบบการประกนั 
     คุณภาพการศกึษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
259 
261 

1.075 
93.618 
94.698 

.538 

.361 
1.487 .228 

 
รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
259 
261 

1.030 
72.269 
 73.299 

.515 
   .279 

1.845 .160 
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 จากตาราง  24   แสดงวา่  การ มสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนใน สงักดักรุงเทพมหานคร   เขตบางขนุเทยีน  จ าแนกตามขนาด
สถานศกึษา  โดยภาพรวมและรายดา้นพบวา่ ครทูีอ่ยูใ่นสถานศกึษาขนาดต่างกนัมสี่วนร่วมในการ
พฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพศกึษาไม่แตกต่างกนั   
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ตอนท่ี  4  การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมของครใูนการพฒันาการ
ด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศึกษา  โรงเรียนใน สงักดักรงุเทพมหานคร   เขตบางขนุ
เทียน  

ผลการศกึษาปญัหาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศกึษา โรงเรยีนใน สงักดักรุงเทพมหานคร   เขตบางขนุเทยีน  ปรากฏผลตามตาราง                
25-32 

 
ตาราง 25 ค่าความถี่และรอ้ยละของปญัหาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ  
    ประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ โรงเรยีนในสงักดั   
    กรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  (n=15) 

 
 จากตาราง 25 แสดงวา่  ปญัหาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ  
ประกนัคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน   ดา้นการจดัระบบ
บรหิารและสารสนเทศ พบวา่ มปีญัหาดา้นขอ้มลูสารสนเทศขาดการจดัเอกสารทีเ่ป็นระบบมากทีสุ่ด 
รอ้ยละ 46.67  รองลงมา ไดแ้ก่ ขาดการประสานงานและขาดความร่วมมอืของบุคลากร ชุมชน รอ้ย
ละ 40.00  และขาดความรูค้วามสามารถและความถนดัเฉพาะดา้นของบุคลากรในหน่วยงาน รอ้ยละ 
26.67   
 
 
 

ข้อ ปัญหาด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ความถ่ี ร้อยละ 
1 ดา้นขอ้มลูสารสนเทศขาดการจดัเอกสารทีเ่ป็นระบบ 7 46.67 
2 ขาดการประสานงานและขาดความร่วมมอืของบุคลากร ชุมชน  6 40.00 
3 ขาดความรูค้วามสามารถ  และความถนดัเฉพาะดา้นของบุคลากร 

ในหน่วยงาน 
 
4 

   
26.67 

4 การจดัท าสารสนเทศขาดความเป็นปจัจุบนั 3 20.00 
5 เทคโนโลยไีม่เพยีงพอต่อการใชง้าน 3 20.00 
6 ครยูงัไม่ใหค้วามส าคญัในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสบืคน้ขอ้มลู 3 20.00 
7 ขาดการก ากบัตดิตามอยา่งต่อเนื่องของผูบ้รหิาร 2 13.33 
8 การด าเนินงานเกีย่วกบัการจดัระบบสารสนเทศยงัไม่ต่อเนื่อง 2 13.33 
9 บุคลากรส่วนใหญ่ยงัยดืตดิกบับุคคลมากกวา่ผลทีเ่กดิกบัการท างาน 

เป็นการท างานเฉพาะกลุ่ม                                                          
 
1 

 
6.67 
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ตาราง 26 ค่าความถี่และรอ้ยละของปญัหาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ  
    ประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา โรงเรยีนในสงักดั   
    กรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  (n=15) 

 
 จากตาราง 26 แสดงวา่  ปญัหาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ  
ประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนใน สงักดักรุงเทพมหานคร   เขตบางขนุเทยีน   ดา้นการพฒันา
มาตรฐานการศกึษา  พบวา่ มปีญัหาดา้นเกณฑม์าตรฐานการศกึษายงัไม่ค านึงถงึสภาพนกัเรยีน  
ครอบครวั  เศรษฐกจิและชุมชนมากทีสุ่ด รอ้ยละ 40.00  รองลงมา ไดแ้ก่ มกีารปรบัเปลีย่น
โครงสรา้งบ่อยท าใหม้าตรฐานต ่ากวา่เกณฑ ์และระบบการศกึษาทีม่กีจิกรรม/โครงการมากเกนิไป  
ท าใหข้าดความเขม้แขง็ดา้นใดดา้นหนึ่ง รอ้ยละ 26.67  และครยูงัไม่เขา้ใจในการก าหนดมาตรฐานที่
ชดัเจนในแต่ละดา้น รอ้ยละ 20.00   
 
 
 
 
 
 

ข้อ ปัญหาด้านพฒันามาตรฐานการศึกษา ความถ่ี ร้อยละ 
1 เกณฑม์าตรฐานการศกึษายงัไม่ค านึงถงึสภาพนกัเรยีน  ครอบครวั  

เศรษฐกจิและชุมชน 
 
6 

 
40.00 

2 มกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งบ่อย  ท าใหม้าตรฐานต ่ากวา่เกณฑ ์ 4 26.67 
3 ระบบการศกึษาทีม่กีจิกรรม/โครงการมากเกนิไป  ท าใหข้าดความ

เขม้แขง็ดา้นใดดา้นหนึ่ง 
      
     4 

 
26.67 

4 ครยูงัไม่เขา้ใจในการก าหนดมาตรฐานทีช่ดัเจนในแต่ละดา้น 3 20.00 
5 การพฒันาครยูงัอยูใ่นวงจ ากดั ยงัไม่สนองความตอ้งการและสภาพ

ปญัหาทีแ่ทจ้รงิ 
 
2 

 
13.33 

6 ผูป้กครองไม่รบัรูแ้ละเขา้ใจในเป้าหมายการจดัการศกึษา  ขาดการ
พฒันาคุณภาพชวีติ 

 
2 

 
13.33 

7 นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า และไม่มปีระสทิธภิาพดา้นการ
อ่าน  เขยีน  คดิวเิคราะห ์

 
2 

 
13.33 

8 ครขูาดความกระตอืรอืรน้ในการจดัการเรยีนการสอน 1 6.67 
9 ค่านิยมของการเรยีนแค่ผ่าน  โดยไม่ไดพ้ฒันาตนเองของผูเ้รยีน 1 6.67 
10 การท างานทีข่าดความเป็นเอกภาพ  ยงัมลีกัษณะต่างคนต่างท า 1 6.67 
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ตาราง 27 ค่าความถี่และรอ้ยละของปญัหาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ  
    ประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดั   
    กรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  (n=15) 

  
 จากตาราง 27 แสดงวา่  ปญัหาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ  
ประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนใน สงักดักรุงเทพมหานคร   เขตบางขนุเทยีน   ดา้นการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา พบวา่ มปีญัหาการไม่น าผลการประเมนิมาปรบัปรุง  พฒันาในการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่องมากทีสุ่ด รอ้ยละ 33.33  รองลงมา ไดแ้ก่ งบประมาณในการจดัท าแผนไม่
เพยีงพอและจดัท าแผนโดยไม่ไดม้กีารประชุม  ระดมความคดิร่วมกบับุคลากรทัง้หมดในสถานศกึษา
รอ้ยละ 26.67  และบุคลากรในสถานศกึษาไม่รูเ้ป้าหมายและแผนปฏบิตังิานสถานศกึษา   งานที่
ปฏบิตักิบังานในแผนปฏบิตัไิม่สอดคลอ้งกนั  ตลอดจนมงีานนโยบายแทรกเขา้มามาก  แต่ไม่
เกีย่วกบัการพฒันาการศกึษารอ้ยละ 20.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ปัญหาด้านการจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา ความถ่ี ร้อยละ 
1 ไม่น าผลการประเมนิมาปรบัปรุง  พฒันาในการด าเนินงานอยา่ง

ต่อเนื่อง 
 
5 

 
33.33 

2 งบประมาณในการจดัท าแผนไม่เพยีงพอ 4 26.67 
3 จดัท าแผนโดยไม่ไดม้กีารประชุม  ระดมความคดิร่วมกบับุคลากร

ทัง้หมดในสถานศกึษา 
 
4 

 
26.67 

4 บุคลากรในสถานศกึษาไม่รูเ้ป้าหมายและแผนปฏบิตังิานสถานศกึษา 3 20.00 
5 งานทีป่ฏบิตักิบังานในแผนปฏบิตัไิม่สอดคลอ้งกนั 3 20.00 
6 มงีานนโยบายแทรกเขา้มามาก  แต่ไม่เกีย่วกบัการพฒันาการศกึษา 3 20.00 
7 การท าแผนแลว้ไม่น าแผนมาปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั 2 13.33 
8 ท างานแบบแยกส่วน  ท าใหข้าดความเป็นเอกภาพ 1 6.67 



 130 

ตาราง 28 ค่าความถี่และรอ้ยละของปญัหาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ  
    ประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นการด าเนินงานแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดั   
    กรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  (n=15) 

  
 จากตาราง 28 แสดงวา่  ปญัหาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ  
ประกนัคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน ดา้นการด าเนินงาน
แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  พบวา่ มปีญัหาดา้นการขาดการสนบัสนุนการปฏบิตังิานตามแผน  
โครงการ/ กจิกรรมมากทีสุ่ด รอ้ยละ 40.00  รองลงมา ไดแ้ก่ มกีจิกรรมอื่นมากเกนิไปมาแทรกใน
การด าเนินงานตามแผนและขาดการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผนรอ้ยละ 26.67  และ
ขาดความรูค้วามเขา้ใจและความชดัเจนในการก าหนดแนวทางการปฏบิตังิาน และขาดการประชุม
วางแผนก่อนด าเนินกจิกรรมตามโครงการรอ้ยละ 20.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ปัญหาด้านการด าเนินงานแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา ความถ่ี ร้อยละ 
1 ขาดการสนบัสนุนการปฏบิตังิานตามแผน  โครงการ/ กจิกรรม      6   40.00 
2 มกีจิกรรมอื่นมากเกนิไปมาแทรกในการด าเนินงานตามแผน 4 26.67 
3 ขาดการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผน      4   26.67 
4 ขาดความรูค้วามเขา้ใจและความชดัเจนในการก าหนดแนวทางการ

ปฏบิตังิาน 
 
3 

 
20.00 

5 ขาดการประชุมวางแผนก่อนด าเนินกจิกรรมตามโครงการ 3 20.00 
6 ขาดความร่วมมอืและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการด าเนินงาน 2 13.33 
7 ไม่น าผลการด าเนินในครัง้ก่อนมาวเิคราะหป์รบัแนวทางการ

ปฏบิตังิานในครัง้ใหม ่
 
2 

 
13.33 
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ตาราง 29 ค่าความถี่และรอ้ยละของปญัหาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ  
    ประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดั   
    กรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  (n=15) 

 
 จากตาราง 29 แสดงวา่ปญัหาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ  
ประกนัคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  ดา้นการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศกึษา พบวา่ มปีญัหาดา้นการไม่ตดิตามประเมนิผลอยา่งต่อเนื่องมากทีสุ่ด 
รอ้ยละ 33.33  รองลงมา ไดแ้ก่ ครขูาดความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งตรงกนัและผูบ้รหิารและครขูาด
การประสานงานทีด่รีอ้ยละ 20.00  และขาดระบบการตรวจสอบทีไ่ม่ไดม้าตรฐานรอ้ยละ 13.33   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ปัญหาด้านการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา ความถ่ี ร้อยละ 
1 ไม่มกีารตดิตามประเมนิผลอยา่งต่อเนื่อง      5   33.33 
2 ครขูาดความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งตรงกนั 3 20.00 
3 ผูบ้รหิารและครขูาดการประสานงานทีด่ ี      3   20.00 
4 ขาดระบบการตรวจสอบทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน      2   13.33 
5 ขาดการวางแผนงานทีด่ ี 1 6.67 
6 ขาดความเป็นเอกภาพ  ท าใหก้ารท างานขาดทศิทาง 1 6.67 
7 ไม่น าผลการประเมนิไปแกไ้ขในการพฒันาครัง้ต่อไป 1 6.67 
8 ไม่มกีารประชุมเพื่อสรุปผลการประเมนิ 1 6.67 
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ตาราง 30 ค่าความถี่และรอ้ยละของปญัหาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ  
    ประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร    
    เขตบางขนุเทยีน  (n=15) 

 
 จากตาราง 30 แสดงวา่  ปญัหาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ  
ประกนัคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร   เขตบางขนุเทยีน   ดา้นการประเมนิ
คุณภาพการศกึษา  พบวา่ มปีญัหาบุคลากรยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจมากทีสุ่ด รอ้ยละ 33.33  
รองลงมา ไดแ้ก่ ความเคยชนิกบัการท างานในรปูแบบเดมิๆของบุคลากรและไม่ไดก้ าหนด
ผูร้บัผดิชอบในการประเมนิคุณภาพการศกึษาทีช่ดัเจนรอ้ยละ 26.67  และผูบ้รหิารขาดการก ากบั
ตดิตามอยา่งต่อเนื่อง  ครมูภีาระงานทีต่อ้งรบัผดิชอบมากกวา่เรื่องการสอน  และ ผูบ้รหิารขาดการ
วางแผนการประเมนิอยา่งเป็นระบบรอ้ยละ 20.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ปัญหาด้านการประเมินคณุภาพการศึกษา ความถ่ี ร้อยละ 
1 บุคลากรยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจ 5 33.33 
2 ความเคยชนิกบัการท างานในรปูแบบเดมิๆของบุคลากร 4 26.67 
3 ไม่ไดก้ าหนดผูร้บัผดิชอบในการประเมนิคุณภาพการศกึษาทีช่ดัเจน 4 26.67 
4 ผูบ้รหิารขาดการก ากบัตดิตามอยา่งต่อเนื่อง 3 20.00 
5 ครมูภีาระงานทีต่อ้งรบัผดิชอบมากกวา่เรื่องการสอน 3 20.00 
6 ผูบ้รหิารขาดการวางแผนการประเมนิอยา่งเป็นระบบ 3 20.00 
7 ขาดความร่วมมอือยา่งจรงิจงัของบุคลากร 1 6.67 
8 วธิกีารใชก้ารประเมนิไม่หลากหลาย 1 6.67 
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ตาราง 31 ค่าความถี่และรอ้ยละของปญัหาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ  
    ประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี  โรงเรยีนในสงักดั   
    กรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  (n=15) 

  
 จากตาราง 31 แสดงวา่  ปญัหาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ  
ประกนัคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร   เขตบางขนุเทยีน   ดา้นการรายงาน
คุณภาพการศกึษาประจ าปี  พบวา่ มปีญัหาครสู่วนใหญ่ไม่ค่อยมสี่วนร่วมในการรายงานคุณภาพ
การศกึษามากทีสุ่ด รอ้ยละ 40.00  รองลงมา ไดแ้ก่ การรายงานเอกสารไม่ตรงกบัสภาพความเป็น
จรงิและการรายงานผลขาดการระบุปญัหา  อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ และแนวทางแกไ้ขรอ้ยละ 33.33  
และไม่ไดน้ าผลการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปีมาพฒันาอยา่งต่อเนื่องรอ้ยละ 26.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ปัญหาด้านการรายงานคณุภาพการศึกษาประจ าปี ความถ่ี ร้อยละ 
1 ครบูางส่วนไม่ค่อยมสี่วนร่วมในการรายงานคุณภาพการศกึษา 6 40.00 
2 การรายงานเอกสารไม่ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิ 5 33.33 
3 การรายงานผลขาดการระบุปญัหา  อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ และ

แนวทางแกไ้ข 
 
5 

 
33.33 

4 ไม่ไดน้ าผลการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปีมาพฒันาอยา่ง
ต่อเนื่อง 

 
4 

 
26.67 

5 ขอ้มลูสารสนเทศการบรหิารจดัการไม่สมบรูณ์ 3 11.59 
6 บุคลากรทีร่บัผดิชอบกจิกรรม/โครงการ ขาดการเกบ็รวบรวมขอ้มลูที่

เป็นระบบ 
 
3 

 
20.00 
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ตาราง 32 ค่าความถี่และรอ้ยละของปญัหาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ  
    ประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดั   
    กรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  (n=15) 

 
 จากตาราง 32 แสดงวา่  ปญัหาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ  
ประกนัคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  ดา้นการผดุงระบบ
การประกนัคุณภาพศกึษา พบวา่ มปีญัหากระบวนการในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา
ไม่เป็นไปอยา่งต่อเนื่องมากทีสุ่ด รอ้ยละ 40.00  รองลงมา ไดแ้ก่ ขาดการน ากระบวนการคุณภาพ
การศกึษา  มาเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารการศกึษา ครมูงีานมาก  มกีจิกรรม/นโยบายมากเกนิไป 
รอ้ยละ 26.67  และขาดการศกึษา  วเิคราะห ์ รปูแบบ  กฏเกณฑ ์ วธิกีารในการท างาน   ขาดการ
ประชุมปรกึษาหารอืในการวางแผนการท างาน   คุณภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิกบัผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิรอ้ยละ 
13.33 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ปัญหาด้านการผดงุระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา ความถ่ี ร้อยละ 
1 กระบวนการในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาไม่เป็นไป 

อยา่งต่อเนื่อง 
 
6 

 
40.00 

2 ขาดการน ากระบวนการคุณภาพการศกึษา  มาเป็นส่วนหนึ่งของการ
บรหิารการศกึษา 

 
4 

 
26.67 

3 ครมูงีานมาก  มกีจิกรรม/นโยบายมากเกนิไป 4 26.67 
4 ขาดการศกึษา  วเิคราะห ์ รปูแบบ  กฏเกณฑ ์ วธิกีารในการท างาน 2 13.33 
5 ขาดการประชุมปรกึษาหารอืในการวางแผนการท างาน 2 13.33 
6 คุณภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิกบัผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ 2 13.33 
7    ขาดความร่วมมอืในคณะครแูละผูบ้รหิาร 1 6.67 
8 นโยบายและแนวทางการปฏบิตังิาน  มกีารปรบัเปลีย่นไปตามความ

คดิเหน็ส่วนตวัมากกวา่ยดึหลกัการตามระเบยีบปฏบิตัิ 
 
1 

 
6.67 
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 ผลการศกึษาขอ้เสนอแนะการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  ปรากฏผลตามตาราง  
33-40 

 
ตาราง  33 ค่าความถี่และรอ้ยละของขอ้เสนอแนะการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงาน  
    การประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ โรงเรยีนในสงักดั  
    กรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  (n=15) 

    
 จากตาราง  33 แสดงวา่  ขอ้เสนอแนะดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  พบวา่ มี
ขอ้เสนอแนะดา้นการตดิตามและน าขอ้มลูมาปรบัใชอ้ยา่งต่อเนื่องมากทีสุ่ด รอ้ยละ 33.33  รองลงมา 
ไดแ้ก่ ควรจดัท าขอ้มลูสารสนเทศทีเ่ป็นปจัจุบนัและทนัสมยัอยูเ่สมอ  มปีฏทินิการปฏบิตังิาน  และ
ควรมหีอ้งจดัเกบ็เอกสารทีเ่ป็นขอ้มลูสารสนเทศรอ้ยละ 26.67 และจดัท าขอ้มลูสารสนเทศให้
ครอบคลุมงานทุกดา้น  เพื่อเป็นประโยชน์ในการบรหิารจดัการ  ควรจดัหมวดหมู่สารสนเทศใหเ้ป็น
ระบบ  สอดคลอ้งกบัระบบบรหิารจดัการในสถานศกึษารอ้ยละ 20.00 
 
 
 
 
 

ข้อ ข้อเสนอแนะด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ความถ่ี ร้อยละ 
1 ควรมกีารตดิตาม  และน าขอ้มลูมาปรบัใชอ้ยา่งต่อเนื่อง 5 33.33 
2 ควรจดัท าขอ้มลูสารสนเทศทีเ่ป็นปจัจุบนัและทนัสมยัอยูเ่สมอ 4 26.67 
3 มปีฏทินิการปฏบิตังิาน 4 26.67 
4 ควรมหีอ้งจดัเกบ็เอกสารทีเ่ป็นขอ้มลูสารสนเทศ 4 26.67 
5 จดัท าขอ้มลูสารสนเทศใหค้รอบคลุมงานทุกดา้น  เพื่อเป็นประโยชน์

ในการบรหิารจดัการ 
 
3 

 
20.00 

6 ควรจดัหมวดหมู่สารสนเทศใหเ้ป็นระบบ  สอดคลอ้งกบัระบบบรหิาร
จดัการในสถานศกึษา 

 
3 

 
20.00 

7 มกีารประชุมท าความเขา้ใจในขอบขา่ยของงานทุกดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง  
และดงึขอ้มลูสารสนเทศมาใชอ้ยา่งเหมาะสม  สอดคลอ้งกบังาน 

 
2 

 
13.33 

8 ควรมกีารอบรมพฒันาผูร้บัผดิชอบดแูลเกีย่วกบัสารสนเทศของ
สถานศกึษา 

 
1 

 
6.67 

9 จดับุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถใหต้รงกบังาน/กจิกรรม 1 6.67 
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ตาราง  34 ค่าความถี่และรอ้ยละของขอ้เสนอแนะการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงาน  
    การประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา โรงเรยีนในสงักดั  
    กรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  (n=15) 
   

  
 จากตาราง  34 แสดงวา่  ขอ้เสนอแนะ ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา  พบวา่ มี
ขอ้เสนอแนะดา้นพฒันาครใูหม้คีวามรูค้วามสามารถตรงตามเป้าหมาย  ครคูวรศกึษาพฒันารปูแบบ
การจดัการเรยีนรูโ้ดยค านึงถงึมาตรฐานและเป้าหมายของหลกัสตูร  ผูบ้รหิารควรวางแผนการ
จดัการบรหิาร  ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการพฒันามาตรฐานการศกึษา  ควรมกีารประสานความ
ร่วมมอืกบัชุมชนและเครอืขา่ยมากทีสุ่ด รอ้ยละ 26.67  รองลงมา ไดแ้ก่ ควรมกีารท าวจิยัเพื่อแกไ้ข
การพฒันางานทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาแต่ละมาตรฐานและปลกูฝงันกัเรยีนใหม้คีวามใฝรู่ ้ 
ใฝเ่รยีน มคุีณธรรมจรยิธรรม และมจีติอาสาทีเ่กดิอยา่งคงทน ไม่ใช่ท าเพื่อผ่านหรอืใหผ้่านไปเท่านัน้
รอ้ยละ 20.00  และจดัอบรมใหบุ้คลากรผูเ้กีย่วขอ้งใหม้คีวามเขา้ใจถงึความส าคญัของมาตรฐาน
การศกึษารอ้ยละ 13.33 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ข้อเสนอแนะด้านการพฒันามาตรฐานการศึกษา ความถ่ี ร้อยละ 
1 ควรพฒันาครใูหม้คีวามรูค้วามสามารถตรงตามเป้าหมาย 4 26.67 
2 ครคูวรศกึษา  พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยค านึงถงึมาตรฐาน

และเป้าหมายของหลกัสตูร 
 
4 

 
26.67 

3 ผูบ้รหิารควรวางแผนการจดัการบรหิาร  ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการ
พฒันามาตรฐานการศกึษา 

 
4 

 
26.67 

4 ควรมกีารประสานความร่วมมอืกบัชุมชนและเครอืขา่ย 4 26.67 
5 ควรมกีารท าวจิยัเพื่อแกไ้ขการพฒันางานทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การศกึษาแต่ละมาตรฐาน 
 
3 

 
20.00 

6 ปลกูฝงันกัเรยีนใหม้คีวามใฝรู่ ้ ใฝเ่รยีน มคุีณธรรมจรยิธรรม และมจีติ
อาสาทีเ่กดิอยา่งคงทน ไม่ใช่ท าเพื่อผ่านหรอืใหผ้่านไปเท่านัน้ 

 
3 

 
20.00 

7 จดัอบรมใหบุ้คลากรผูเ้กีย่วขอ้งใหม้คีวามเขา้ใจถงึความส าคญัของ
มาตรฐานการศกึษา 

 
2 

 
13.33 
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ตาราง  35 ค่าความถี่และรอ้ยละของขอ้เสนอแนะการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงาน  
    การประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดั  
    กรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  (n=15) 
   

 จากตาราง  35 แสดงวา่  ขอ้เสนอแนะ ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  
พบวา่ มขีอ้เสนอแนะใหม้กีารประชุมวางแผนร่วมกนั เพื่อรบัทราบและสรุปการท างานทีไ่ดป้ฏบิตัิ
ผ่านมามากทีสุ่ด รอ้ยละ 40.00  รองลงมา ไดแ้ก่ แต่งตัง้คณะกรรมการ  เพื่อก ากบัตดิตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่องรอ้ยละ 33.33  และน างานทีป่ฏบิตัแิละเสนอแนะเพื่อการ
พฒันาและจดัท าแผน  ใชก้ระบวนการวางแผน  มอบหมายงาน  การก ากบัตดิตามและการประเมนิ
แผนในการด าเนินการบรหิารสถานศกึษารอ้ยละ 20.00 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ข้อ ข้อเสนอแนะด้านการจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา ความถ่ี ร้อยละ 
1 มกีารประชุมวางแผนร่วมกนั เพื่อรบัทราบและสรุปการท างานทีไ่ด้

ปฏบิตัผิ่านมา 
 
6 

 
40.00 

2 แต่งตัง้คณะกรรมการ  เพื่อก ากบัตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน
อยา่งต่อเนื่อง 

 
5 

 
33.33 

3 น างานทีป่ฏบิตัแิละเสนอแนะเพื่อการพฒันาและจดัท าแผน 3 20.00 
4 ใชก้ระบวนการวางแผน  มอบหมายงาน  การก ากบัตดิตามและการ

ประเมนิแผนในการด าเนินการบรหิารสถานศกึษา 
 
3 

 
20.00 

5 วเิคราะหง์านทีป่ฏบิตัทิ ัง้หมด  จ าแนกงานประจ าและงานตาม
นโยบายการพฒันา 

 
2 

 
13.33 

6 สถานศกึษามกีารจดัอบรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่บุคลากรทุกคน 2 13.33 
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ตาราง  36 ค่าความถี่และรอ้ยละของขอ้เสนอแนะการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงาน  
    การประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนใน 
    สงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  (n=15) 
 

 
 จากตาราง  36 แสดงวา่  ขอ้เสนอแนะ ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษา พบวา่ มขีอ้เสนอแนะใหม้กีารตรวจสอบ/ประเมนิผลจากการท ากจิกรรม/โครงการทุกครัง้  
เพื่อน าผลมาใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงมากทีสุ่ด รอ้ยละ 46.67  รองลงมา ไดแ้ก่ มปีฏทินิ
ปฏบิตังิานทีช่ดัเจน  และปฏบิตัไิดจ้รงิรอ้ยละ 40.00  และควรมกีารท าความเขา้ใจ  ใหค้วามรูแ้ก่
บุคลากรทุกคนไดร้บัทราบถงึรายละเอยีดของแผน  ควรมผีูร้บัผดิชอบแต่ละกจิกรรมและด าเนินการ
ตามแผนและก ากบัตดิตามเป็นรายคณะ รอ้ยละ 33.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ข้อเสนอแนะด้านการด าเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา ความถ่ี ร้อยละ 
1 มกีารตรวจสอบ/ประเมนิผลจากการท ากจิกรรม/โครงการทุกครัง้  

เพื่อน าผลมาใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุง 
 
7 

 
46.67 

2 มปีฏทินิปฏบิตังิานทีช่ดัเจน  และปฏบิตัไิดจ้รงิ 6 40.00 
3 ควรมกีารท าความเขา้ใจ  ใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรทุกคนไดร้บัทราบถงึ

รายละเอยีดของแผน 
 
5 

 
33.33 

4 ควรมผีูร้บัผดิชอบแต่ละกจิกรรมและด าเนินการตามแผนและก ากบั
ตดิตามเป็นรายคณะ 

 
5 

 
33.33 

5 มกีารมอบหมายงานและการก ากบัตดิตามการปฏบิตังิานอยา่งเป็น
ระบบทุกข ัน้ตอน 

 
2 

 
13.33 

6 ควรจดัหาวทิยากรมาอบรม  เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัครแูละ
บุคลากรในการปฏบิตังิาน 

 
2 

 
13.33 
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ตาราง  37 ค่าความถี่และรอ้ยละของขอ้เสนอแนะการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงาน  
    การประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนใน 
    สงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  (n=15) 
 

 
 จากตาราง  37 แสดงวา่  ขอ้เสนอแนะดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา  
พบวา่  มขีอ้เสนอแนะใหน้ าผลการตรวจสอบมาปรบัปรุงและแกไ้ขในขอ้บกพร่อง มากทีสุ่ด รอ้ยละ 
46.67  รองลงมา ไดแ้ก่ สรา้งความตระหนกัและความเขา้ใจวา่การตรวจสอบและการทบทวน
คุณภาพเป็นหน้าทีข่องทุกคนรอ้ยละ 33.33  และควรมกีารตรวจสอบและทบทวนคุณภาพเป็น
ระยะๆตลอดปีการศกึษา รอ้ยละ 20.00 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา ความถ่ี ร้อยละ 
1 น าผลการตรวจสอบมาปรบัปรุงและแกไ้ขในขอ้บกพร่อง 7 46.67 
2 สรา้งความตระหนกัและความเขา้ใจวา่การตรวจสอบและการทบทวน

คุณภาพเป็นหน้าทีข่องทุกคน 
     
     5 

 
33.33 

3 ควรมกีารตรวจสอบและทบทวนคุณภาพเป็นระยะๆตลอดปีการศกึษา      3 20.00 
4 ทุกฝา่ยตอ้งร่วมคดิ  ร่วมท าเพื่อใหง้านนัน้ส าเรจ็ตามเป้าหมาย      2 13.33 
5 จดัวทิยากรเพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศกึษา 
 
     1 

 
6.67 

6 พาไปศกึษาดงูาน  จากหน่วยงานทีป่ระสบความส าเรจ็      1 6.67 
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ตาราง  38 ค่าความถี่และรอ้ยละของขอ้เสนอแนะการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงาน  
    การประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดั  
    กรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  (n=15) 
 

 
 จากตาราง  38 แสดงวา่  ขอ้เสนอแนะ ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา  พบวา่  มี
ขอ้เสนอแนะใหผู้บ้รหิารจะตอ้งกระตุน้ใหผู้ร้บัผดิชอบร่วมกนัด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง  ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง
เขา้มามสี่วนร่วมในการวางแผนเกีย่วกบัดา้นการประเมนิคุณภาพ  และมกีารตรวจสอบและทบทวน
เป็นระยะๆ มากทีสุ่ด รอ้ยละ 33.33  รองลงมา ไดแ้ก่  ควรน าวธิกีารประเมนิคุณภาพทีห่ลากหลาย  
มกีารอบรมใหบุ้คลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึมาตรฐาน ตวัชีว้ดัในการพฒันาและการประเมนิ
คุณภาพสถานศกึษา รอ้ยละ 26.67  และแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบและภาระงานทีช่ดัเจนในการประเมนิ  
ครตูอ้งมคีวามพรอ้มในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  ผูบ้รหิารควรศกึษาขอ้มลูมาตรฐานทีใ่ชใ้น
การประเมนิคุณภาพใหถู้กตอ้งชดัเจนรอ้ยละ 20.00 
 
 
  
 
 
 
 
 

ข้อ ข้อเสนอแนะด้านการประเมินคณุภาพการศึกษา ความถ่ี ร้อยละ 
1 ผูบ้รหิารจะตอ้งกระตุน้ใหผู้ร้บัผดิชอบร่วมกนัด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 5 33.33 
2 ใหผู้เ้กีย่วขอ้งเขา้มามสี่วนร่วมในการวางแผนเกีย่วกบัดา้นการ  

ประเมนิคุณภาพ 
 
5 

 
33.33 

3 มกีารตรวจสอบและทบทวนเป็นระยะๆ 5 33.33 
4 ควรน าวธิกีารประเมนิคุณภาพทีห่ลากหลาย 4 26.67 
5 มกีารอบรมใหบุ้คลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึมาตรฐาน ตวัชีว้ดัใน

การพฒันาและการประเมนิคุณภาพสถานศกึษา 
 
4 

 
26.67 

6 แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบและภาระงานทีช่ดัเจนในการประเมนิ 3 20.00 
7 ครตูอ้งมคีวามพรอ้มในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 3 20.00 
8 ผูบ้รหิารควรศกึษาขอ้มลูมาตรฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิคุณภาพให้

ถูกตอ้งชดัเจน 
 
3 

 
20.00 
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ตาราง  39 ค่าความถี่และรอ้ยละของขอ้เสนอแนะการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงาน  
    การประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดั  
    กรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  (n=15) 
 

  
 จากตาราง  39 แสดงวา่  ขอ้เสนอแนะ ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษา  พบวา่  มี
ขอ้เสนอแนะควรมกีารตรวจสอบในเชงิคุณภาพทีป่รากฏต่อผูเ้รยีน  ไม่ใช่ตรวจเฉพาะเอกสาร  ควร
รายงานตามสภาพความเป็นจรงิมากทีสุ่ด รอ้ยละ 40.00  รองลงมา ไดแ้ก่  ก าหนดรปูแบบการ
จดัท ารายงาน  การปฏบิตังิานมกีารระบุปญัหา  อุปสรรค ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขทุกครัง้ มี
การรายงานผลทุกกจิกรรม/ โครงการอยา่งต่อเนื่อง รอ้ยละ 33.33  และแต่งตัง้คณะกรรมการ
ผูร้บัผดิชอบในการจดัท ารายงานรอ้ยละ 26.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ข้อเสนอแนะด้านการรายงานคณุภาพการศึกษา ความถ่ี ร้อยละ 
1 ควรมกีารตรวจสอบในเชงิคุณภาพทีป่รากฏต่อผูเ้รยีน  ไม่ใช่ตรวจ

เฉพาะเอกสาร  ควรรายงานตามสภาพความเป็นจรงิ 
 
6 

 
40.00 

2 ก าหนดรปูแบบการจดัท ารายงาน  การปฏบิตังิานมกีารระบุปญัหา  
อุปสรรค ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขทุกครัง้ 

      
     5 

   
  33.33 

3 มกีารรายงานผลทุกกจิกรรม/ โครงการอยา่งต่อเนื่อง 5 33.33 
4 แต่งตัง้คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบในการจดัท ารายงาน 4 26.67 
5 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐานและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 
 
3 

 
20.00 
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ตาราง  40 ค่าความถี่และรอ้ยละของขอ้เสนอแนะการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงาน  
    การประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดั  
    กรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  (n=15) 
 

 
 จากตาราง  40 แสดงวา่  ขอ้เสนอแนะ ดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  
พบวา่  มขีอ้เสนอแนะในการสรา้งความตระหนกัใหค้รแูละผูเ้กีย่วขอ้งรูห้น้าทีแ่ละเน้นความส าคญั
ของการประกนัคุณภาพการศกึษามากทีสุ่ด รอ้ยละ 40.00  รองลงมา ไดแ้ก่  มกีารตดิตามงานและ
น าผลมาพฒันาอยา่งต่อเนื่อง รอ้ยละ 33.33  และผูบ้รหิารและครตูอ้งมกีารประชุมวางแผนทีด่ใีนการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษารอ้ยละ 20.00 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ข้อ ข้อเสนอแนะด้านการผดงุระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา ความถ่ี ร้อยละ 
1 สรา้งความตระหนกัใหค้รแูละผูเ้กีย่วขอ้งรูห้น้าทีแ่ละเน้นความส าคญั

ของการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 
6 

 
40.00 

2 มกีารตดิตามงานและน าผลมาพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 5 33.33 
3 ผูบ้รหิารและครตูอ้งมกีารประชุมวางแผนทีด่ใีนการพฒันาระบบการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา 
 
3 

 
20.00 

4 ควรพฒันามาตรฐานใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงตามบรบิทของ
สถานศกึษา 

 
2 

 
13.33 

5 ส่งเสรมิบุคลากรและสรา้งขวญัก าลงัใจในการท างานร่วมกนั 1 6.67 
6 ก าหนดภารกจิ  ผูร้บัผดิชอบในดา้นการประกนัคุณภาพเพื่อปฏบิตัิ

อยา่งสม ่าเสมอ 
 
1 

 
6.67 
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บทท่ี 5 
สรปุผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

 
ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัมุ่งศกึษาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน  8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา  ดา้นการจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษา  ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ดา้นการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศกึษา  ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา  ดา้นการรายงานคุณภาพ
การศกึษาประจ าปี  และดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการ
ตามขัน้ตอนตามล าดบัดงันี้ 

 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั  
 2.  สมมุตฐิานของการวจิยั  
 3.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 4.  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
 5.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  และการวเิคราะหข์อ้มลู  
 6.  สรุปผลการวจิยั  
 7.  อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ  
 

1. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาการมสี่วนร่วมของคร ูในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ 

ภายในโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร   เขตบางขนุเทยีน  ใน 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัระบบ
บรหิารและสารสนเทศ  ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา  ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษา  ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ดา้นการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศกึษา  ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา  ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษา
ประจ าปี  และดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 

2.  เพื่อเปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมของคร ู ในการพฒันาการด าเนินงานการประกนั 
คุณภาพการศกึษาโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  จ าแนกตาม  วฒุกิารศกึษา 
ประสบการณ์การท างาน  และขนาดสถานศกึษาทีค่รทู าการสอน 

3.  เพื่อศกึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะการมสี่วนร่วมของคร ู ในการพฒันาการ 
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน 
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2.สมมุติฐานของการวิจยั 
          1. การมสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร  ตามความคดิเหน็ของครทูีม่วีฒุกิารศกึษาต่างกนัมสี่วนร่วมแตกต่างกนั 

2. การมสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร ตามความคดิเหน็ของครทูีป่ระสบการณ์การท างานต่างกนั  มสี่วนร่วม
แตกต่างกนั 
          3. การมสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนใน
สงักดักรุงเทพมหานครตามความคดิเหน็ของครทูีป่ฏบิตังิานภายในสถานศกึษาทีม่ขีนาด
สถานศกึษาต่างกนัมสี่วนร่วมแตกต่างกนั 
 
3.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
          ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่  ครผููส้อนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร   
เขตบางขนุเทยีน  ปีการศกึษา 2551 จ านวน 16 โรงเรยีน  มจี านวนประชากร  739 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  ครผููส้อนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบาง
ขนุเทยีน  ปีการศกึษา 2551  ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางเครจซี ่และมอรแ์กน ไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  262 คน  จากนัน้สุ่มแบบแบ่งชัน้  โดยใชข้นาดสถานศกึษาเป็นชัน้และท าการ
สุ่มอยา่งง่าย 
 กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู  ไดแ้ก่  ครใูนโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  จ านวน 15 
คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง   
 
4.เครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจยั 
        เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์  แบ่งออกเป็น  
3  ตอน  ดงันี้ 
 ตอนที ่1  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไป  ของครผููส้อนในโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน 

ตอนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัการมสี่วนร่วมของครู ในการพฒันากา รด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  ใน 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา  ดา้นการจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษา  ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ดา้นการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศกึษา  ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา  ดา้นการรายงานคุณภาพ
การศกึษาประจ าปี  และดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  ซึง่มลีกัษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) 5 ระดบั  ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้
ฉบบัเท่ากบั .98 
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ตอนที ่3  แบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัปญัหาและขอ้เสนอแนะ การมสี่วนร่วมของครู ในการ
พฒันาการด าเนินงานการประกั นคุณภาพภายใน โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร   เขตบางขนุ
เทยีน ใน 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา  
ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  
ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา  ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี  
และดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  ซึง่เป็นแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง 
 
5.การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ขอหนงัสอืรบัรองจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ไปยงัผูอ้ านวยการ
สถานศกึษาในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูและขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
 2. ด าเนินการส่งขอ้มลูของแบบสอบถามตามโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง  โดยใช้
เวลา  1 วนั จากนัน้ผูว้จิยัไดน้ดัมารบัขอ้มลูคนืจากโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยไดน้ดัวนัและ
เวลาในการรบัขอ้มลูอยา่งชดัเจน  รวมไดร้บัแบบสอบถามคนืทัง้หมด  262 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 3. ขอรายชื่อผูใ้หส้มัภาษณ์ดา้นปญัหาและขอ้เสนอแนะล่วงหน้าเป็นจ านวนทัง้หมด  15  คน  
โดยการเลอืกแบบเจาะจง  จากนัน้ไดน้ดัวนัเวลาและสถานทีใ่นการสมัภาษณ์   
  

การวิเคราะหข้์อมลู 
การวเิคราะหข์อ้มลูในครัง้นี้  ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู

คอมพวิเตอร ์ โดยน าขอ้มลูมาประมวลผลเพื่อวเิคราะหข์อ้มลู  ดงันี้ 
ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของครผููส้อนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่  วฒุกิารศกึษา  

ประสบการณ์การท างาน  และขนาดสถานศกึษา  วเิคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และคดิค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ตอนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  วเิคราะหข์อ้มลูโดยหา
ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) โดยรวม รายดา้นและรายขอ้ 

ตอนที ่3 เปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  จ าแนกตามวฒุกิารศกึษา  
ประสบการณ์การท างาน  และขนาดสถานศกึษา  โดยใชส้ถติกิารวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบความ
แปรปรวนทางเดยีว ( One-Way ANOVA) และท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธิกีาร
ของเชฟเฟ (Scheffe’) 
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ตอนที ่4  ขอ้มลูปญัหาและขอ้เสนอแนะ การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  วเิคราะห์
ขอ้มลูโดยหาค่าเฉลีย่รอ้ยละ  
 
6.สรปุผลการวิจยั 
 ผลการศกึษาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันากา รด าเนินงานการประกั นคุณภาพภายใน
โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน ใน 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัระบบบรหิารและ
สารสนเทศ  ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา  ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ดา้น
การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศกึษา  ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา  ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี  และ
ดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  สรุปผลไดด้งันี้   
 ตอนที ่1 การศกึษาการมสี่วนร่วมของครู ในการพฒันากา รด าเนินงานการประกั นคุณภาพ
ภายใน โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร   เขตบางขนุเทยีน  ครมูสี่วนร่วมในการพฒันาการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้น  พบวา่ครมูี
ส่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพศกึษาอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
 ตอนที ่2 การเปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมของครู ในการพฒันากา รด าเนินงานการประกั น
คุณภาพภายใน โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร   เขตบางขนุเทยีน   จ าแนกตามวฒุกิารศกึษา  
ประสบการณ์การท างาน  และขนาดสถานศกึษา  ผลปรากฏดงันี้ 
  2.1 การมสี่วนร่วมของครู ในการพฒันากา รด าเนินงานการประกั นคุณภาพภายใน
โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร   เขตบางขนุเทยีน   จ าแนกตามวฒุกิารศกึษาและขนาด
สถานศกึษา  โดยภาพรวมและรายดา้นพบวา่  ครผููส้อนทีม่วีฒุกิารศกึษาปรญิญาตรแีละสงูกวา่
ปรญิญาและครทูีอ่ยูใ่นสถานศกึษาขนาดต่างกนัมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษาไม่
แตกต่างกนั 
  2.2 การมสี่วนร่วมของครู ในการพฒันากา รด าเนินงานการประกั นคุณภาพภายใน
โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร   เขตบางขนุเทยีน   จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  โดย
ภาพรวมพบวา่  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพศกึษา
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และเมื่อพจิารณารายดา้นพบวา่  ดา้นการ
จดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา  ดา้นการรายงานคุณภาพ
การศกึษาประจ าปี  ดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา ดา้นการจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษา  ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  และดา้นการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศกึษามกีารด าเนินงานแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ส่วนดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา  ครมูสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพศกึษาไม่แตกต่าง    
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7.การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 จากการศกึษาการมสี่วนร่วมของครู ในการพฒันาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  มปีระเดน็ซึง่น ามาอภปิรายดงันี้ 
 1.การศกึษาการมสี่วนร่วมของครู ในการพฒันากา รด าเนินงานการประกั นคุณภาพภายใน
โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร   เขตบางขนุเทยีน   พบวา่ครมูสี่วนร่วมในการพฒันาการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เป็นเช่นนี้เพราะการประกนัคุณภาพ
การศกึษาในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่สถานศกึษาไดม้กีารจดัอบรมเพื่อสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจ  และความตระหนกัในการพฒันาคุณภาพโรงเรยีนดว้ยระบบประกนัคุณภาพ  
พรอ้มทัง้จดัท าเอกสารเผยแพร่เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในระบบประกนัคุณภาพโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร  สอดคลอ้งกบั หน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา (2552: 53) ทีก่ล่าววา่ การน า
การประกนัคุณภาพการศกึษาสู่โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครใหไ้ดป้ระสทิธภิาพนัน้ทุกฝา่ยที่
เกีย่วขอ้งตอ้งรู ้ และเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตนเองในการปฏบิตัตินและปฏบิตังิานเพื่อน าการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาสู่โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครไดต้ามเป้าหมาย   
 ส าหรบัการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา  
โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่  

ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  ครมูสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศกึษาอยูใ่นระดบัมาก  ทัง้นี้อาจป็นเพราะสถานศกึษาใหค้วามส าคญักบัการวางระบบ
โครงสรา้งการบรหิารภายในโรงเรยีน  สอดคลอ้งกบังานวจิยัพเิชษฐ ์ วายวุรรธนะ (2550: 97) พบวา่ 
ดา้นการจดัระบบบรหิารสารสนเทศ มรีะดบัการด าเนินการมากทีสุ่ด  ทัง้นี้อาจป็นเพราะสถานศกึษา
ใหค้วามส าคญักบัการวางระบบโครงสรา้งการบรหิารภายในโรงเรยีน และจดัระบบสารสนเทศของ
โรงเรยีน  โดยจะเหน็ไดว้า่สถานศกึษาทุกแห่งจะมโีครงสรา้งการบรหิาร  สายงานทีช่ดัเจน  ระบุ
หน้าทีก่ารงานและบุคคลทีร่บัผดิชอบด าเนินการเอือ้ต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษาของ
สถานศกึษา  ตลอดจนมกีารจดัท าและพฒันาระบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการศกึษาอยา่งเป็น
ระบบ เช่น ขอ้มลูนกัเรยีน ขอ้มลูครแูละบุคลากร หรอืขอ้มลูสถานภาพของโรงเรยีนในดา้นต่างๆทีม่ี
ความจ าเป็นต่อการตดัสนิใจ  การวางแผนพฒันาโรงเรยีนในดา้นต่างๆ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ คจติร พงษ์ค าพนัธ ์(2549: 69) ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  พบวา่ การด าเนินงาน
ตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา อยูใ่นระดบัมาก  และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่
สงูสุดคอื ขอ้มลูเพยีงพอและสอดคลอ้งกบัภารกจิในการพฒันาคุณภาพการศกึษา  ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะ การทีส่ถานศกึษาจดัท าระบบสารสนเทศทีม่ขีอ้มลูอยา่งเพยีงพอต่อการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษามรีะบบสารสนเทศทีส่มบรูณ์  ครบถ้วน  เป็นปจัจุบนัเรยีกใช้
ไดส้ะดวกและตรงตามตอ้งการ  จะช่วยใหส้ถานศกึษาสามารถด าเนินงานพฒันาคุณภาพไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  เป็นการสรา้งความมัน่ใจทีต่ ัง้อยูบ่นรากฐานของหลกัวชิา  หลกัฐานขอ้เทจ็จรงิที่
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สามารถตรวจสอบได ้ มกีระบวนการวเิคราะหแ์ละประมวลผลทีเ่ป็นวทิยาศาสตร ์ หลกัตรรกะและ
ความสมเหตุสมผล  เพราะสารสนเทศทัง้หลายนัน้นอกจากจะใชว้างแผนการด าเนินงานและ
ประกอบการตดัสนิใจแลว้  ยงัน าไปสู่การพฒันาแนวคดิและสรา้งทางเลอืกใหม่ๆในการด าเนินการ
ต่างๆดว้ย 
 ดา้นการพฒันามาตรฐาน  ครมูสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศกึษาอยูใ่นระดบัมาก  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะคณะผูบ้รหิารและครเูหน็ความส าคญัของการก าหนด
มาตรฐานสถานศกึษาเพื่อทีจ่ะเป็นตวัก าหนดทศิทางของการศกึษาในสถานศกึษาใหม้คีุณภาพ
การศกึษาทีด่ซีึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คจติร พงษ์ค าพนัธ ์(2549 : 69) พบวา่ การด าเนินงาน
ตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา อยูใ่นระดบัมาก  และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่
สงูสุดคอื  สถานศกึษามกีารก าหนดมาตรฐานสถานศกึษาโดยมขี ัน้ตอนทีช่ดัเจน  ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะการก าหนดมาตรฐานศกึษาทีม่ขี ัน้ตอนชดัเจน  มคีวามส าคญัและประโยชน์ส าหรบัทุกคนใน
สถานศกึษาใหม้มีาตรฐานหลกัเพื่อประกอบการพฒันางาน  สรา้งทางเลอืกใหม่ๆในการด าเนินงาน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา  มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชส้ถานศกึษาประกอบการวางแผน
ตดัสนิใจ ก าหนดทศิทางและนโยบายและทศิทางการพฒันาคุณภาพทางการศกึษา  ดงันัน้ผูใ้ช้
มาตรฐานสถานศกึษาจงึหมายถงึทุกคนไม่เฉพาะแต่ผูบ้รหิารสถานศกึษาเท่านัน้  มาตรฐานสถานที่
แสดงถงึผลการปฏบิตังิานยอ่มท าใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถตรวจสอบการท างานของตนเอง  ตลอดจน
ขอ้บกพร่องทีเ่กดิขึน้สามารถน ามาวเิคราะหป์ญัหาและน ามาปรบัปรุงงานของตนใหด้ยี ิง่ขึน้  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถศกึษาผลการท างานของบุคลากรในสถานศกึษา  ชีแ้นะหรอืช่วยเหลอื
แกป้ญัหานัน้ๆไดง้่ายและงานวจิยัของช่อเพชร เบา้เงนิ (2548: 82) พบวา่ สถานศกึษาใหค้รเูขา้มามี
ส่วนร่วมในการศกึษาและเตรยีมการในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการก าหนดมาตรฐานในดา้นต่างๆมาก ไดแ้ก่
แผนการสอน  การจดัท าหลกัสตูร ระบบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  การประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในสถานศกึษาและสื่อการเรยีนการสอน 
 ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา ครมูสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาอยูใ่นระดบัมาก  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะคณะคร ูผูบ้รหิารมสี่วนร่วมในการ
ประชุม ปรกึษาหารอืแนวทางในการด าเนินงาน มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อก ากบั ตดิตามการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่องซึง่สอดคลอ้งงานวจิยัของวเิชยีร  จนัทวเิศษ (2549 : 119) พบวา่  สภาพ
การประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน  ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาโดยรวมและราย
ขอ้อยูใ่นระดบัมาก มปีญัหาการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนโดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัน้อย  
ทัง้นี้เนื่องจากสถานศกึษาเหน็ความส าคญัของแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  ซึง่
เป็นกรอบงานเพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขปญัหาและพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาอยา่งเป็น
ระบบ  จงึไดม้กีารก าหนดวสิยัทศัน์  พนัธกจิ เป้าหมายและดชันีชีว้ดัความส าเรจ็ไวใ้นแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษาอยา่งชดัเจน  ก าหนดบทบาทหน้าทีใ่หบุ้คลากรทุกคนรบัผดิชอบการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาไวอ้ยา่งชดัเจนและจดัท าแผนพฒันาสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศกึษาระดบัสถานศกึษา และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของคจติร พงษ์ค าพนัธ ์(2549 : 70) การ
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จดัท าแผนพฒันามาตรฐานการศกึษาพบวา่  การด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในสถานศกึษา  อยูใ่นระดบัมาก  และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอื  สถานศกึษาจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษา  โดยมุ่งเน้นคุณภาพของผูเ้รยีนทัง้นี้อาจเป็นเพราะวา่  สถานศกึษาทุกแห่งยอ่มมี
การแขง่ขนักนัทีคุ่ณภาพการจดัการเรยีนการสอน  คุณภาพการเอาใจใส่ดแูลผูเ้รยีน  คุณภาพของ
สวสัดกิารทีจ่ดัใหแ้ก่ผูเ้รยีนและทีส่ าคญัคอืคุณภาพของผูเ้รยีน  สิง่เหล่านี้เป็นตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้น
มาตรฐานของสถานศกึษา  และความพงึพอใจของบดิา มารดา ผูป้กครองและชุมชนทีม่ต่ีอ
สถานศกึษา ภาพลกัษณ์ทีท่า้ทายความสามารถในการจดัการดา้นคุณภาพของสถานศกึษาและเป็น
สิง่ทีม่คีุณค่าต่อการแสวงหาคอื การทีผู่เ้รยีนมคีุณภาพส าคญัทีสุ่ด 
 ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา ครมูสี่วนร่วมในการพฒันาการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาอยูใ่นระดบัมาก  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะคณะครไูดม้สี่วนร่วมใน
การวางแผนการด าเนินกจิกรรม/โครงการต่างๆ อยา่งเป็นระบบ และมกีารด าเนินกจิกรรม/โครงการ
อยา่งต่อเนื่องซึง่เป็นส่วนในการการพฒันาคุณภาพของสถานศกึษา  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
วเิชยีร  จนัทวเิศษ (2549 : 120) พบวา่ ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  
สภาพการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน  โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก มปีญัหาการประกนั
คุณภาพภายในโรงเรยีนโดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัน้อย  ทัง้นี้เนื่องจากสถานศกึษาเหน็ถงึ
ความส าคญัของการประกนัคุณภาพภายในทีเ่ป็นหน้าทีข่องบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา  ไม่วา่จะ
เป็นผูบ้รหิาร ครอูาจารยแ์ละบุคคลอื่นๆในสถานศกึษาตอ้งช่วยกนัท า  ช่วยกนัผลกัดนัสถานศกึษา
ใหม้คีุณภาพ  จงึจ าเป็นตอ้งสรา้งระบบการท างานทีเ่ขม้แขง็เน้นการมสี่วนร่วมใชเ้ทคนิคการบรหิาร
และการจดัการทีท่ าใหด้ าเนินงานตามแผนพฒันาสถานศกึษาบรรลุเป้าหมาย  ตามวงจร PDCA ซึง่
จากผลการวจิยัสถานศกึษาใหค้วามส าคญักบัการก าหนดบุคลากรทุกคนรบัผดิชอบงาน/โครงการใน
แผนปฏบิตักิารประจ าปีไวอ้ยา่งชดัเจน  จดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีครอบคลุมงาน/โครงการที่
ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาและปฏบิตังิานโครงการ/กจิกรรมตามทีก่ าหนดไวใ้น
แผนปฏบิตักิารประจ าปีไดท้นัตามก าหนดเวลา  ผูบ้รหิาร ครแูละบุคลากรไดร้บัการพฒันาความรู้
ความเขา้ใจในการจดัท าแผนปฏบิตังิานประจ าปี  สามารถปฏบิตังิานโครงการ/กจิกรรมไดท้นัตาม
เวลาก าหนด   
 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา  ครมูสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาอยูใ่นระดบัมาก  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะครมูคีวามตระหนกัและเหน็
ความส าคญัของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของการศกึษา โดยมกีารประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของช่อแพชร  เบา้เงนิ (2548 : 83) 
พบวา่สถานศกึษาใหค้รเูขา้มามสี่วนร่วมในการตรวจสอบและทบทวนในเรื่องเกีย่วกบัการก ากบัและ
ควบคุมในดา้นต่างๆมาก อนัไดแ้ก่การก ากบัและควบคุมการพฒันาบุคลากรทางการศกึษา  การ
ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแผนการเรยีนหลกัสตูรและการวดัผล  การประเมนิผลการเรยีนการสอน ซึง่
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษาในเรื่องดงักล่าวเป็นการตรวจสอบทางดา้นวชิาการ  
และงานวจิยัของคจติร พงษ์ค าพนัธ ์(2549 : 70) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา 
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พบวา่ การด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา อยูใ่นระดบัมาก
และขอ้ทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื สถานศกึษาใหบุ้คลากรทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศกึษา  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะวา่ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา
เป็นกระบวนการหนึ่งในการด าเนินงาน  เพื่อตดิตามรวบรวมขอ้มลูการด าเนินงานของสถานศกึษา
ตามแผนทีก่ าหนดไว ้ อกีทัง้การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  เป็น
กระบวนการประเมนิตนเองในสถานศกึษาอยา่งเป็นระบบด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง  โดยความ
ร่วมมอืของบุคลากรในสถานศกึษา  ผูป้กครองและชุมชน  ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็เป้าหมายจุดเน้นและทศิ
ทางการพฒันาสถานศกึษา 
 ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา ครมูสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศกึษาอยูใ่นระดบัมาก  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะคณะคร ู ผูบ้รหิารมสี่วนรบัผดิชอบในการ
ด าเนินการประเมนิอยา่งจรงิจงั  มกีารประชุมปรกึษาหารอืเพื่อพฒันารปูแบบการท างานและน า
วธิกีารประเมนิทีห่ลากหลายมาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพ และมกีารด าเนินการประเมนิคุณภาพอยา่ง
ต่อเนื่อง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประครอง  มทิะลา (2549: 154) สรุปวา่ การมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา  อยูใ่นระดบั
มาก  เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรยีงล าดบัขอ้ทีม่สี่วนร่วมจากสงูไปหาต ่า 3
อนัดบัแรกคอื ประเมนิคุณภาพการศกึษาดว้ยวธิทีีห่ลากหลาย  ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
ผูเ้รยีนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้และประเมนิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีนอยา่ง
ครอบคลุม  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวเิชยีร  จนัทวเิศษ (2549: 121) สรุปวา่ ดา้นการประเมนิ
คุณภาพการศกึษา สภาพการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนโดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก  มี
ปญัหาการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนโดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัน้อย  ทัง้นี้เนื่องจาก
สถานศกึษาตระหนกัวา่ระบบการประกนัคุณภาพมคีวามสมัพนัธก์บัการพฒันาคุณภาพการศกึษา
ของสถานศกึษา โดยสถานศกึษามกีจิกรรมส าคญัๆคอื การเกบ็ขอ้มลูในแต่ละตวับ่งชีแ้ละมาตรฐาน 
แลว้น าไปเปรยีบเทยีบเกณฑ ์ เพื่อลงขอ้สรุปวา่ตวับ่งชีแ้ละมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจหรอืไม่
พอใจ  เพื่อเสนอผลการประกนัคุณภาพภายในต่อสาธารณชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ผลจากการ
ประกนัคุณภาพนี้จะน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อๆไปและเพื่อเป็นการ
รองรบัการประเมนิภายนอก  สถานศกึษาจงึใหค้วามส าคญักบัการจดัใหน้กัเรยีนทุกคนในชัน้ ป.3, 
ป.6, ม.3และ ม.6ไดร้บัการประเมนิผลสมัฤทธิร์ะดบัชาต ิ และประเมนิผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนทุกคน
ในทุกระดบัชัน้ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรสถานศกึษาและน าผลจากการประเมนิไประบุไว้
ในรายงานการพฒันาคุณภาพการศกึษาประจ าปี  รวมถงึจดัใหม้กีารประเมนิคุณภาพการศกึษาตาม
มาตรฐานการศกึษาทุกมาตรฐานดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
 ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี  ครมูสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาอยูใ่นระดบัมาก  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะคณะคร ูผูบ้รหิารมสี่วนร่วม
รบัผดิชอบในการจดัท ารายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปีเสนอหน่วยงานตน้สงักดั ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของดวงดาว ทองผ่อง (2545: 108) ดา้นการรายงานการประกนัคุณภาพภายใน  พบวา่ มี
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การปฏบิตัมิากคะแนนเฉลีย่สงูสุด  ในเรื่องการรวบรวมผลงานของนกัเรยีนเพื่อสะทอ้นใหเ้หน็
ความสามารถและพฒันาการของผูเ้รยีนมปีญัหาน้อยทีสุ่ดในเรื่องการเสนอรายงานประจ าปีต่อ
หน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน  และงานวจิยัของนคร  ผ่าน
แสนเสาร ์(2550 : 171) สรุปวา่ ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี  โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 1 ขอ้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 5 ขอ้ โดยเรยีง
ค่าเฉลีย่จากน้อยไปหามาก คอื  การด าเนินการเพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการประเมนิภายนอก  
การน าเสนอรายงานการประเมนิตนเองต่อสาธารณชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งต่อเนื่องและทัว่ถงึ  มี
ความเหมาะสมในการแต่งตัง้คณะท างานจดัท ารายงานการประเมนิตนเองในระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษา  เมื่อพจิารณาตามสภาพของบุคลากร  พบวา่  ผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีวามเหน็
อยูใ่นระดบัมาก  และครผููส้อนมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  ครมูสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาอยูใ่นระดบัมาก  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะคณะคร ูผูบ้รหิารเหน็ความส าคญัของ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ซึง่จะน ามาพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนของครใูหม้ี
ประสทิธภิาพ  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวเิชยีร  จนัทวเิศษ (2549: 123) สรุปวา่ ดา้นการผดุงระบบ
การประกนัคุณภาพการศกึษา โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เนื่องจากสถานศกึษาเหน็
ความส าคญัในการสรา้งจติส านึกการพฒันางานใหเ้กดิขึน้ในสถานศกึษา  ครแูละบุคลากรใน
สถานศกึษาเหน็ความส าคญัของการพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ จะเหน็ไดจ้าก
ผลการวจิยัสถานศกึษามกีารน าผลการประเมนิคุณภาพการศกึษามาใชป้รบัปรุงและพฒันาการ
ด าเนินงาน  การบรหิารและจดัการและการพฒันาองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ น าผลการประเมนิคุณภาพ
การศกึษามาใชป้รบัปรุงและพฒันา  การพฒันาองคก์รแห่งการเรยีนรูแ้ละน าผลการประเมนิคุณภาพ
การศกึษามาใชป้รบัปรุงและพฒันาการด าเนินงานหลกัสตูร  การจดัการเรยีนรูแ้ละคุณภาพผูเ้รยีน  
ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่เป็นการพฒันาสถานศกึษาทีย่ ัง่ยนื  บุคลากรในสถานศกึษาเป็นบุคลากรแห่ง
การเรยีนรู ้ คอืรูจ้กัพฒันาตนเองและพฒันางาน  สถานศกึษามกีารนิเทศ  ก ากบั  ตดิตาม  การ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  และงานวจิยัของคจติร 
พงษ์ค าพนัธ ์(2549 : 71) พบวา่ การด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศกึษา ดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  อยูใ่นระดบัมาก และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่
สงูสุดคอื  สถานศกึษามกีารด าเนินการสนบัสนุน  ส่งเสรมิ  การด าเนินงานตามระบบประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ  สถานศกึษาจะตอ้งใหม้ี
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา  และรายงานผลใหห้น่วยงานตน้สงักดัทราบ  และมี
การศกึษา  วเิคราะห ์ วจิยั  และเผยแพร่นวตักรรมเกีย่วกบัรปูแบบและเทคนิค  วธิกีารประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  รวมทัง้ก ากบั  สนบัสนุน  ตดิตาม  ประเมนิผลการผดุง
ประสทิธภิาพของระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาดว้ย 
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2. การเปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ 
การศกึษา  โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน ตามความคดิเหน็ของคร ูจ าแนกตาม
วฒุกิารศกึษา  ประสบการณ์การท างาน  และขนาดสถานศกึษา  อภปิรายผลไดด้งันี้ 

2.1 การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน ตามความคดิเหน็ของคร ูจ าแนกตามวฒุิ
การศกึษา  โดยภาพรวมและรายดา้นพบวา่ ครผููส้อนทีม่วีฒุกิารศกึษาปรญิญาตรแีละสงูกวา่ปรญิญา
ตรมีสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา  ไม่แตกต่างกนั  เป็นเช่นนี้เพราะคณะครทูีท่ าหน้าที่
การสอนในสถานศกึษาทีจ่บระดบัปรญิญาตรแีละสงูกวา่ระดบัปรญิญาตรสี่วนใหญ่ต่างตอ้ง
ด าเนินการตามนโยบาย การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามทีก่ าหนดใหม้กีาร
ปฏบิตังิาน  การด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกนัคุณภาพตามระบบการประกนัคุณภาพ  อกีทัง้
มสี่วนในการเขา้รบัการประชุม  อบรม และใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการประกนัคุณภาพ
การศกึษาเพื่อพฒันาการศกึษาใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพอยา่งต่อเนื่อง ซึง่ผลการวจิยัไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของช่อเพชร  เบา้เงนิ (2548: 80)ทีไ่ดศ้กึษาเปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมของคร ู 
ในกระบวนการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา จ าแนกตามวฒุกิารศกึษา  พบวา่  ครทูีม่วีฒุิ
การศกึษาต่างกนั  มสี่วนร่วมในกระบวนการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  โดยรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แต่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปญัญา  ปรางคท์อง (2545 : 
117) สรุปวา่  โรงเรยีนทีผู่บ้รหิารมวีฒุกิารศกึษาต่างกนั  มสีภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศกึษา  โดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายดา้น พบวา่  ทุกดา้นมสีภาพการด าเนินงานไม่
แตกต่างกนั  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของโชตกิา  บุญเวยีง (2551 : 82) สรุปผลการวจิยั จ าแนก
ตามวฒุกิารศกึษาระหวา่งวฒุกิารศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตร ี ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า  และสงูกวา่
ปรญิญาตร ีพบวา่ภาพรวมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  ดา้นการวางแผน  
การปฏบิตัติามแผน  การตรวจสอบประเมนิผล  และการน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงงาน  ไม่
แตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ

2.2  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน  ตามความคดิเหน็ของคร ูจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานโดยภาพรวมพบวา่  ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานน้อยกวา่ 10 ปีกบั
มากกวา่ 15 ปี มสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพแตกต่างกนั  โดยครทูีม่ ี
ประสบการณ์การท างานมากกวา่ 15 ปี มสี่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศกึษามากกวา่ครทูีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 10 ปี เป็นเช่นนี้เพราะครทูีม่ปีระสบการณ์การ
ท างานเป็นเวลานานไดส้ะสมความรูค้วามเขา้ใจในการประกนัคุณภาพการศกึษามากกวา่ และผ่าน
การประเมนิคุณภาพการศกึษาดา้นต่างๆซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประทุมทพิย ์ ศรเีมอืง (2546 : 
112) สรุปวา่  สภาพการด าเนินงานของผูบ้รหิารและครผููส้อน  ทีม่ปีระสบการณ์ต่างกนั  ระหวา่ง
ผูบ้รหิารและครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ ต ่ากวา่ 10 ปี 10-20 ปี และ 21 ปีขึน้ไป พบวา่ ผูบ้รหิารและ
ครผููส้อน  มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการด าเนินงานแตกต่างกนัทุกดา้น ซึง่สอดคลอ้งกบั
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สมมุตฐิานทีต่ ัง้ไว ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของช่อเพชร  เบา้เงนิ (2548 : 81) สรุปวา่ ระดบัการมี
ส่วนร่วมของครใูนกระบวนการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานพบวา่  ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกนัมสี่วนร่วมในกระบวนการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาโดยรวมแตกต่างกนั  และงานวจิยัของชวลติ ศรพีวงผกาพนัธ ์(2543: 104) ซึง่ได้
ศกึษาระดบัปญัหาการด าเนินงานตามนโยบายประกนัคุณภาพทางการศกึษาของโรงเรยีน  สงักดั
ส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดันครพนม พบวา่ขา้ราชการครทูีม่ปีระสบการณ์ในการท างาน
ต่างกนั  มปีญัหาการด าเนินงานตามนโยบายประกนัคุณภาพของโรงเรยีน เฉพาะดา้นการประกนั
ประสทิธภิาพการศกึษาแตกต่างกนั  ทัง้นี้เพราะผูท้ ีม่ปีระสบการณ์ต่างกนัจะมกีารสัง่สมองคค์วามรู้
ทกัษะในการปฏบิตังิานต่างกนัจงึท าใหม้คีวามคดิเหน็แตกต่างกนัดว้ย 
 2.3  การมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน  ตามความคดิเหน็ของคร ูจ าแนกตามขนาด
สถานศกึษาศกึษา  โดยภาพรวมและรายดา้นพบวา่ ครทูีอ่ยูใ่นสถานศกึษาขนาดต่างกนัมสี่วนร่วม
ในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพศกึษาไม่แตกต่างกนั  เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะครทูี่
ปฏบิตังิานในสถานศกึษาไม่วา่จะเป็นสถานศกึษาขนาดเลก็ ขนาดกลางหรอืสถานศกึษาขนาดใหญ่
ต่างไดน้บันโยบายเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาเหมอืนกนัเพื่อพรอ้มรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอก สถานศกึษาจงึตระหนกัและเหน็ความส าคญัในการประกนัคุณภาพซึง่เป็นผล
สะทอ้นใหท้ราบถงึคุณภาพการศกึษา  คุณภาพการเรยีนการสอนของแต่ละสถานศกึษาดว้ย  ซึง่
ผลการวจิยัไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจรีนนัท ์ จนัทรส์วา่ง ( 2547:90-97)  ทีไ่ดศ้กึษาทศันคตคิรู
ประถมวยัต่อการประกนัคุณภาพในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน  
พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั . 05 ในดา้นการปฏบิตั ิ แต่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของโสวฒัน์  วลยัศร ี(2552: 191) สรุปวา่  สถานศกึษาขนาดเลก็  สถานศกึษาขนาดกลาง
และสถานศกึษาใหญ่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในสถานศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษารอ้ยเอด็ เขต2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมากและมคีวามเหน็ไม่แตกต่างกนั  และงานวจิยัของนเรศ  รณรงคฤ์ทธิ ์(2547 : 79) พบวา่ 
การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาโดยรวมและรายดา้นตามความคดิเหน็ของ
ผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนประถมศกึษา อ าเภอบา้นโปง่  จงัหวดัราชบุร ีจ าแนกตามขนาดโรงเรยีน
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั และงานวจิยัของประภา  สทิธเิชษฐ ์(2548 : 118) สรุปวา่ ครทูีอ่ยูใ่นโรงเรยีน
ขนาดต่างกนั  มสี่วนร่วมตดัสนิใจในการประกนัคุณภาพการศกึษา ไม่แตกต่างกนั  แสดงวา่ ขนาด
ของโรงเรยีนไม่เกีย่วขอ้งกบัการมสี่วนร่วมตดัสนิใจในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาของ
คร ูซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะวา่ในระบบของการประกนัคุณภาพ
การศกึษา  ครแูละบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนทุกขนาดเป็นผูท้ ีม่บีทบาทส าคญัในการ
ด าเนินการเพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษาในโรงเรยีนของตนเอง  โดยครแูกนน าของโรงเรยีน
ประมาณ 1-2 คน  ไดเ้ขา้รบัการศกึอบรมเพื่อใหม้คีวามตระหนกัและมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
การประกนัคุณภาพภายในของโรงเรยีน และเพื่อแกนน าในการพฒันาโรงเรยีนของตนเอง  ถงึแมว้า่
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โรงเรยีนขนาดเลก็จะเป็นโรงเรยีนทีม่คีวามขาดแคลนเกีย่วกบัปจัจยัในการบรหิาร มคีรอูาจารยน้์อย  
การด าเนินงานต่างๆขาดขัน้ตอนทีต่่อเนื่อง แต่โรงเรยีนขนาดเลก็มคีวามสมัพนัธแ์นบแน่นกบัชุมชน
และมบีทบาทในการเป็นผูน้ าชุมชนทีช่ดัเจน  
         
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยัการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินการประกนัคุณภาพศกึษา  
โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะส าหรบัสถานศกึษาและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1. ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าผลการวจิยัไปใช้ 
1.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรพฒันาครอูยา่งต่อเนื่องใหม้คีวามสามารถสอดคลอ้งกบั 

ภารกจิในการด าเนินงาน/ กจิกรรมภายในสถานศกึษา 
1.2 หน่วยงานและผูเ้กีย่วขอ้งควรมนีโยบายและมาตรการในการพฒันาระบบขอ้มลู 

สารสนเทศใหม้คีวามถูกตอ้งสมบรูณ์และเป็นระบบอยูต่ลอดเวลา 
1.3 หน่วยงานและผูเ้กีย่วขอ้งควรส่งเสรมิใหเ้กดิการสรา้งความตระหนกัใหค้รแูละ 

บุคลากรผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องการประกนัคุณภาพการศกึษาอยา่งเป็นรปูธรรม 
2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

2.1 การวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษารปูแบบการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา 
2.2 การวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการด าเนินการ 

ประกนัคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
 

เรื่อง  การศกึษาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา 
        โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน 
 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามชุดนี้  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  เขตบางขนุเทยีน  แบ่ง
ออกเป็น  2 ตอน คอื 
 ตอนที ่ 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนที ่ 2 แบบสอบถามการศกึษาการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา  8 ดา้น คอื  ดา้น การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  ดา้นการพฒันา
มาตรฐานการศกึษา  ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา ดา้นการด าเนินงานตา มแผน
แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา  ดา้นการประเมนิ
คุณภาพการศกึษา ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี ดา้นการผดุงระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษา 

2. แบบสอบถามนี้  ส าหรบัครผููส้อนเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
3. แบบสอบถามนี้  จดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการมสี่วนร่วมของครใูนการ 

พฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพศกึษาโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน  
ค าตอบของท่านทุกขอ้มคีวามส าคญัยิง่ต่อความสมบรูณ์ของการวจิยั และจะไม่มผีลกระทบต่อการ
ปฏบิตังิานของท่านแต่ประการใด ดงันัน้จงึใคร่ขอความกรุณาจากท่านไดโ้ปรดตอบแบบสอบถามให้
ครบทุกขอ้ และตรงตามสภาพความเป็นจรงิมากทีสุ่ด เพื่อใหง้านวจิยัไดข้อ้มลูทีถู่กตอ้งและเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาต่อไป 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ คุณคร ู อาจารยท์ุกท่านทีก่รุณาไดส้ละเวลาอนัมคี่าตอบแบบสอบถาม
ฉบบันี้ และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากท่านดว้ยด ีและขอขอบคุณมา ณ  
โอกาสนี้ 
 
 
       นางสาวจรีภา  เพชรสงคราม  
          นิสติปรญิญาโท  การบรหิารการศกึษา  
               มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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ตอนท่ี 1   ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง   โปรดอ่านขอ้ความแลว้ท าเครื่องหมาย      ลงในช่อง  หน้าขอ้ความทีต่รงกบั
ความเป็นจรงิ 

1. เพศ 
 
            ชาย           หญงิ 
 
2. วฒุกิารศกึษา 

     ปรญิญาตร ี
 
     สงูกวา่ปรญิญาตร ี
 

3. ประสบการณ์การท างาน 
          น้อยกวา่  10  ปี 
 
          10 – 15  ปี 
 
            15  ปีขึน้ไป 
 
4.  ขนาดสถานศกึษา 

                      ขนาดเลก็ 
 
                      ขนาดกลาง 
 

          ขนาดใหญ่ 
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ตอนท่ี 2    แบบสอบถามเกีย่วกบัการมสี่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา  ตามแนวทางการด าเนินงาน 8 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการจดัระบบบรหิาร
และสารสนเทศ  ดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษา  ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา   
ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศกึษา  ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา  ดา้นการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี   
ดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 
ค าช้ีแจง    โปรดอ่านและพจิารณาขอ้ความขอ้ความและท าเครื่องหมาย ลงในช่องทีท่่านมกีาร
ด าเนินงานหรอืปฏบิตังิาน  ตามสภาพความเป็นจรงิมากทีสุ่ด  ดงันี้ 
 5   หมายถงึ   ระดบัการมสี่วนร่วมมากทีสุ่ด  
 4   หมายถงึ   ระดบัการมสี่วนร่วมมาก  
 3   หมายถงึ   ระดบัการมสี่วนร่วมปานกลาง  
 2   หมายถงึ   ระดบัการมสี่วนร่วมน้อย  
 1   หมายถงึ   ระดบัการมสี่วนร่วมน้อยทีสุ่ด  
ตวัอยา่ง 

ที ่ การด าเนินงาน 

ระดบัการมสี่วนร่วม 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
A ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 

1.1   จดัระบบโครงสรา้งการบรหิารงานจดัการให้
เหมาะกบัสภาพของสถานศกึษา 

 

 

    

 
ค าอธิบาย   การมสี่วนร่วมดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศของสถานศกึษา  
                ขอ้ A  สถานศกึษามกีารจดัระบบโครงสรา้งการบรหิารงานจดัการใหเ้หมาะกบัสภาพ   
                ของสถานศกึษา  อยูใ่นระดบั  5  แสดงวา่  ระดบัการมสี่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 
 
 
 
 
 



 167 

ที ่ การด าเนินงาน 

ระดบัการมสี่วนร่วม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
 
1 

 
 

ด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
ครมูสี่วนร่วมในการจดัท าระบบโครงสรา้งการ
บรหิารงานวชิาการ  การบรหิารงานงบประมาณ  การ
บรหิารงานบุคคล  และการบรหิารงานทัว่ไป   
อยา่งชดัเจน 

     

2 ครมูสี่วนร่วมในการแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

     

3 ครมูสี่วนร่วมจดัท าขอ้มลูสาระสนเทศ  ประกอบดว้ย
ขอ้มลูสถานศกึษา  ขอ้มลูผูบ้รหิาร  ขอ้มลูคร ู และ
ขอ้มลูนกัเรยีน  เป็นระบบปจัจุบนั 

     

4 ครมูสี่วนร่วมในการจดัท าระบบสารสนเทศทีม่ขีอ้มลู
เพยีงพอในการด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศกึษา 

     

5 ครมูสี่วนร่วมในการปรบัปรุง  พฒันาระบบขอ้มลู
สารสนเทศ 

     

 
6 

ด้านการพฒันามาตรฐานของการศึกษา 
ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษามคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษา
ของชาต ิมาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร           

     

7 ครมูสี่วนร่วมในการประชุมคร ู ผูป้กครอง  
คณะกรรมการสถานศกึษา  กรรมการเครอืขา่ย
ผูป้กครองเพื่อพฒันามาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 

     

8 ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศกึษาให้
ครอบคลุมสาระการเรยีนรูต้ามศกัยภาพผูเ้รยีน 

     

9 ครมูสี่วนร่วมพฒันางานใหม้คีุณภาพตามมาตรฐาน      
10 ครมูสี่วนร่วมในการพฒันา  ปรบัปรุงและใชม้าตรฐาน

การศกึษาใหเ้หมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษา 
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ที ่ การด าเนินงาน 

ระดบัการมสี่วนร่วม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
 
11 

ด้านการจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา 
ครมูสี่วนร่วมในการวเิคราะหส์ภาพปญัหา  โดย
ก าหนดจุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  ทัง้สภาพ
ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

     

12 ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดแผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษาระยะ 3-5 ปี และก าหนดแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี 

     

13 ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย  พนัธกจิของ
สถานศกึษา 

     

14 ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์ของสถานศกึษา      
15 ครมูสี่วนร่วมในการจดัท ามาตรฐานการปฏบิตังิาน      

 
 

16 

ด้านการด าเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพ
การศึกษา 
ครมูสี่วนร่วมในการรบัผดิชอบด าเนินโครงการ/ 
กจิกรรม  ใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา         

     

17 ครมูสี่วนร่วมกบัผูบ้รหิารในการสรา้งความเขา้ใจ
เกีย่วกบัวสิยัทศัน์  เป้าหมาย พนัธกจิของสถานศกึษา 

     

18 ครมูสี่วนร่วมในการจดัสิง่อ านวยความสะดวก  เพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินงาน เช่น เอกสาร  สื่อเทคโนโลย ี 
ระบบขอ้มลูสารสนเทศ  อาคารสถานที ่และ
งบประมาณ  

     

19 ครมูสี่วนร่วมในการด าเนินการพฒันาคุณภาพ
การศกึษาตามระบบประกนัคุณภาพการศกึษาโดยเน้น
กระบวนการท างาน  มรีะบบการควบคุมคุณภาพที่
ชดัเจนต่อเนื่อง 

     

20 ครมูสี่วนร่วมในการการนิเทศ ก ากบั ตดิตามและ
ประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษา 
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ที ่ การด าเนินงาน 

ระดบัการมสี่วนร่วม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
 
 

21 

ด้านการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพ 
การศึกษา 
ครมูสี่วนร่วมในการวางแผนการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศกึษา 

     

22 ครมูสี่วนร่วมในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศกึษาโดยใชว้ธิทีีห่ลากหลาย เหมาะสม  

     

23 ครมูสี่วนร่วมในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศกึษาโดยก าหนดใหม้รี่องรอยและหลกัฐานที่
ปรากฏตามการด าเนินงานทุกดา้น 

     

24 ครมูสี่วนร่วมใหส้ถานศกึษาตรวจสอบ  ทบทวนการ
ปฏบิตังิานของตนเอง 

     

25 ครมูสี่วนร่วมในการน าผลการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศกึษาไปปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพ
การศกึษา 

     

 
 

26 

ด้านการประเมินคณุภาพการศึกษา 
ครมูสี่วนร่วมในการด าเนินการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของกรุงเทพมหานคร
และกรอบ SMART  SCHOOL 

     

27 ครมูสี่วนร่วมในการประเมนิคุณภาพการศกึษาให้
ครอบคลุมทัง้ดา้นผูเ้รยีน  ดา้นคร ู ดา้นผูบ้รหิาร 

     

28 ครมูสี่วนร่วมในการประเมนิคุณภาพการศกึษาโดยใช้
วธิกีารทีห่ลากหลาย  เหมาะสม   

     

29 ครมูสี่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งไดม้ี
ส่วนร่วมในการประเมนิคุณภาพการศกึษา    

     

30 ครมูสี่วนร่วมในการวางแผนและเตรยีมความพรอ้มใน
การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายนอก 
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ที ่ การด าเนินงาน 

ระดบัการมสี่วนร่วม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

 
31 

ด้านการรายงานคณุภาพการศึกษาประจ าปี 
ครมูสี่วนร่วมในการวางแผนการจดัท ารายงานคุณภาพ
การศกึษา โดยมกีารแต่งตัง้คณะท างานจดัท ารายงาน
ผลคุณภาพการศกึษาประจ าปี 

     

32 ครมูสี่วนร่วมในการจดัท ารายงานคุณภาพการศกึษา
ประจ าปี 

     

33 ครมูสี่วนร่วมในการน ารายงานคุณภาพการศกึษา
ประจ าปีทีจ่ดัน าเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดัและ
สาธารณชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

     

34 ครมูสี่วนร่วมในการน าขอ้มลูจากรายงายคุณภาพ
การศกึษา คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน  มาปรบัปรุงพฒันาการเรยีนการสอนให้
มคีุณภาพตามมาตรฐานของหลกัสตูร 

     

35 ครมูสี่วนร่วมในการตรวจสอบรายงานคุณภาพ
การศกึษาประจ าปี          

     

 
 
 

36 

ด้านการผดงุระบบการประกนัคณุภาพ 
การศึกษา 
ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการท างานอยา่ง
เป็นระบบ  มเีป้าหมาย  ท างานเป็นหมู่คณะและท า
อยา่งต่อเนื่อง 

     

37 ครมูสี่วนร่วมในการตรวจสอบและทบทวนการ
ด าเนินงานตามโครงการกจิกรรมอยูเ่สมอ 

     

38 ครมูสี่วนร่วมในการปรบัปรุงกจิกรรม/โครงการทีม่ี
ปญัหา  อุปสรรคเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้ 

     

39 ครมูสี่วนร่วมด าเนินกจิกรรม/โครงการทีด่ ี ทีเ่กดิ
ประโยชน์ต่อผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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ที ่ การด าเนินงาน 

ระดบัการมสี่วนร่วม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
 
 
40 

ด้านการผดงุระบบการประกนัคณุภาพ 
การศึกษา 
ครมูสี่วนร่วมในการปรบัปรุง  พฒันาและรกัษาระบบ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาใหม้ี
ประสทิธภิาพอยา่งต่อเนื่อง   

     

 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
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แบบบนัทึกการสมัภาษณ์ 
 

 เรื่อง   การศึกษาการมีส่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศึกษา    
            โรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร  เขตบางขนุเทียน 

สมัภาษณ์วนัที.่...............เดอืน......................................พ.ศ.................................  
ผูส้มัภาษณ์.......................................................................................................................  
ผูถู้กสมัภาษณ์ 
ชื่อ..............................................สกุล...........................................ต าแหน่ง.......................  
โรงเรยีน.......................................................................................ขนาด...........................  

เวลาสมัภาษณ์....................................................................................................  
1.ด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
ดา้นปญัหา     ท่านคดิวา่ปญัหาและอุปสรรคใดในดา้นการบรหิารและสารสนเทศทีม่ผีลต่อการ
พฒันาสถานศกึษาของท่าน 

1.......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................  

ด้านข้อเสนอแนะ   ท่านมขีอ้เสนอแนะใดในการจดัท าระบบโครงสรา้งการบรหิารงานและระบบ
ขอ้มลูสารสนเทศในสถานศกึษาของท่านใหม้รีะบบขอ้มลูทีถู่กตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 

1.......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................  

2. ด้านการพฒันามาตรฐานการศึกษา 
ด้านปัญหา     ท่านคดิวา่ปญัหาใดทีม่ผีลในการพฒันามาตรฐานการศกึษาในปจัจุบนั 

1.......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................  

 



 173 

ด้านข้อเสนอแนะ     ท่านมขีอ้เสนอแนะอยา่งไรในดา้นการพฒันามาตรฐานการศกึษาใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายและเหมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษาของท่าน 

1.......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................  

3. ด้านการจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา 
ด้านปัญหา     ท่านคดิวา่ปญัหาใดทีท่ าใหก้ารจดัท าแผนพฒันาพฒันาคุณภาพการศกึษาใน
สถานศกึษาของท่านไม่เป็นไปตามแผนปฏบิตังิานและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

1.......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................  

ด้านข้อเสนอแนะ   ท่านมขีอ้เสนอแนะอยา่งไรในการวางแผนจดัท ามาตรฐานการปฏบิตังิานใน
สถานศกึษาของท่านให ้

1.......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................  

4. ด้านการด าเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา 
ด้านปัญหา     ท่านคดิวา่ปญัหาและอุปสรรคใดทีท่ าใหก้ารด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษาไม่ประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้

1.......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................  
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ด้านข้อเสนอแนะ     ท่านมขีอ้เสนอแนะอยา่งไรในการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพใหม้ี
ระบบการควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพต่อสถานศกึษาของท่าน 

1.......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................  

5. ด้านการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา 
ด้านปัญหา    ท่านคดิวา่ปญัหาใดทีม่ผีลต่อการตรวจสอบและทบทวนการปฏบิตังิานในสถานศกึษา 
ของท่าน 

1.......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................  

ด้านข้อเสนอแนะ     ท่านมขีอ้เสนอแนะอยา่งไรในการน าผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศกึษามาปรบัปรุงและพฒันาต่อสถานศกึษาของท่าน 

1.......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................  

6. ด้านการประเมินคณุภาพการศึกษา 
ด้านปัญหา     ท่านคดิวา่ปญัหาและอุปสรรคใดทีม่ผีลต่อการวางแผนและเตรยีมความพรอ้มในการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา 

1.......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................  
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ด้านข้อเสนอแนะ     ท่านมขีอ้เสนอแนะอยา่งไรทีช่่วยส่งเสรมิการด าเนินการประเมนิคุณภาพใน
สถานศกึษาของท่าน 

1.......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................  

7. ด้านการรายงานคณุภาพการศึกษาประจ าปี 
ด้านปัญหา     ท่านคดิวา่ปญัหาและอุปสรรคใดทีม่ผีลต่อการรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปีใน
สถานศกึษาของท่านต่อหน่วยงานตน้สงักดั 

1.......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................  

ด้านข้อเสนอแนะ     ท่านมขีอ้เสนอแนะอยา่งไรในการตรวจสอบรายงานคุณภาพการศกึษา
ประจ าปี 

1.......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................  

8. ด้านการผดงุระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา 
ด้านปัญหา     ท่านคดิวา่ปญัหาและอุปสรรคใดทีม่ต่ีอการพฒันารกัษาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาของท่าน 

1.......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................  
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ด้านข้อเสนอแนะ     ท่านมขีอ้เสนอแนะอยา่งไรในการปรบัปรุงและพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษาต่อการท างานในสถานศกึษาของท่าน 

1.......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................  
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ภาคผนวก  ข 
รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญ 

ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาของแบบสอบถาม 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 

 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์เรอืโท ไพบลูย ์ อ่อนมัง่   

อาจารยบ์ณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

2. อาจารย ์ดร.นิตย ์ โรจน์รตันวาณิชย ์
อาจารยป์ระจ าภาควชิาการบรหิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 

3. อาจารย ์ดร.สมชาย  เทพแสง  
อาจารยป์ระจ าภาควชิาการบรหิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 

4. นางศริวิรรณ  จนัทน์กะพอ้   
หวัหน้ากลุ่มงานพฒันามาตรฐานและการประกนัคุณภาพ   
ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร 
   

5. นายสุวทิย ์ สุวรรณ์ศลิป์   
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัก าแพง  กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก  ค 
การตรวจสอบความเทีย่งตรง  โดยอาศยัดุลยพนิิจของผูเ้ชีย่วชาญ 
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การตรวจสอบความเท่ียงตรง  โดยอาศยัดลุยพินิจของผู้เช่ียวชาญ 
เรื่อง  การศึกษาการมีส่วนร่วมของครใูนการพฒันาการด าเนินงานการประกนัคณุภาพ  
          การศึกษา  โรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร  เขตบางขนุเทียน 
 

+1  หมายถงึ   เมื่อแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนัน้สอดคลอ้งกบัเนื้อหา 
0  หมายถงึ   เมื่อไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนัน้สอดคลอ้งกบัเนื้อหา 
-1   หมายถงึ   เมื่อแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนัน้ไม่สอดคลอ้งกบัเนื้อหา 

 

ที ่ การด าเนินงาน 

คะแนนพจิารณา 
จากผูเ้ชีย่วชาญ  

รวม 

 
 

IOC 
 

 
ผล                           

1 
 
2 

 
 3 

 
4 

 
5 

1 
 

ด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
ครมูสี่วนร่วมในการจดัระบบโครงสรา้งการ
บรหิารงานวชิาการ  การบรหิารงานงบประมาณ  
การบรหิารงานบุคคล  และการบรหิารงานทัว่ไป  
อยา่งชดัเจน 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

0.8 

 
 
 
 

ใชไ้ด ้
2 ครมูสี่วนร่วมในการแต่งตัง้คณะกรรมการ

ด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

3 ครมูสี่วนร่วมในการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  
ประกอบดว้ยขอ้มลูสถานศกึษา  ขอ้มลูผูบ้รหิาร  
ขอ้มลูคร ู และขอ้มลูนกัเรยีน  เป็นระบบปจัจุบนั 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
5 

 
 
1 

 
 

ใชไ้ด ้
4 ครมูสี่วนร่วมในการจดัท าระบบสารสนเทศทีม่ขีอ้มลู

เพยีงพอในการด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศกึษา  
 
1 

 
1 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
0.8 

 
ใชไ้ด ้

5 ครมูสี่วนร่วมในการปรบัปรุง  พฒันาระบบขอ้มลู
สารสนเทศอยา่ง   

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

6  ด้านการพฒันามาตรฐานของการศึกษา 
ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษา
ของชาตแิละมาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร           

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

ใชไ้ด ้
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ที ่ การด าเนินงาน 

คะแนนพจิารณา 
จากผูเ้ชีย่วชาญ  

รวม 

 
 
IOC 

 

 
ผล                         

1 
 
2 

 
 3 

 
4 

 
5 

7 ครมูสี่วนร่วมในการประชุมคร ู ผูป้กครอง  
คณะกรรมการสถานศกึษา  กรรมการเครอืขา่ย
ผูป้กครองเพื่อพฒันามาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 

 
 
 
1 

 
 
 

-1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
4 

 
 
 

0.8 

 
 
 

ใชไ้ด ้
8 ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศกึษาให้

ครอบคลุมสาระการเรยีนรูต้ามศกัยภาพผูเ้รยีน 
 
1 

 
1 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
0.8 

 
ใชไ้ด ้

9 ครมูสี่วนร่วมพฒันางานใหม้คีุณภาพตามมาตรฐาน 1 1 -1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้
10 ครมูสี่วนร่วมในการพฒันา  ปรบัปรุงและใช้

มาตรฐานการศกึษาใหเ้หมาะสมกบับรบิทของ
สถานศกึษา 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
4 

 
 

0.8 

 
 

ใชไ้ด ้
11 
 

ด้านการจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา 
ครมูสี่วนร่วมในการวเิคราะหส์ภาพปญัหา  โดย
ก าหนดจุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  ทัง้
สภาพภายในและภายนอกสถานศกึษา 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
5 

 
 
 
1 

 
 
 

ใชไ้ด ้
12 ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดแผนพฒันาคุณภาพ

การศกึษาระยะ 3-5ปี  และก าหนดแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี   

 
 
1 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
4 

 
 

0.8 

 
 

ใชไ้ด ้
13 ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย  พนัธกจิของ

สถานศกึษา 
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

14 ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์ของ
สถานศกึษา 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
4 

 
0.8 

 
ใชไ้ด ้

15 ครมูสี่วนร่วมในการจดัท ามาตรฐานการปฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้
16 ด้านการพฒันางานตามแผนพฒันาคณุภาพ

การศึกษา 
ครมูสี่วนร่วมในการรบัผดิชอบด าเนินโครงการ/ 
กจิกรรม  ใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษา         

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

ใชไ้ด ้
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ที ่ การด าเนินงาน 

คะแนนพจิารณา 
จากผูเ้ชีย่วชาญ  

รวม 

 
 
IOC 

 

 
ผล                        

1 
 
2 

 
 3 

 
4 

 
5 

17 ครมูสี่วนร่วมกบัผูบ้รหิารในการสรา้งความเขา้ใจ
เกีย่วกบัวสิยัทศัน์ เป้าหมาย พนัธกจิของโรงเรยีน 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
0.8 

 
ใชไ้ด ้

18 ครมูสี่วนร่วมในการจดัสิง่อ านวยความสะดวก  เพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินงาน เช่น เอกสาร  สื่อ
เทคโนโลย ี ระบบขอ้มลูสารสนเทศ  อาคารสถานที ่
และงบประมาณ  

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
5 

 
 
 
1 

 
 
 

ใชไ้ด ้
19 ครมูสี่วนร่วมในการด าเนินการพฒันาคุณภาพ

การศกึษาตามระบบประกนัคุณภาพการศกึษาโดย
เน้นกระบวนการท างาน  มรีะบบการควบคุม
คุณภาพทีช่ดัเจนต่อเนื่อง 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

-1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
4 

 
 
 

0.8 

 
 
 

ใชไ้ด ้
20 ครมูสี่วนร่วมในการนิเทศ ก ากบั ตดิตามและ

ประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษา 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
5 

 
 
1 

 
 

ใชไ้ด ้
21 
 

 

ด้านการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพ
การศึกษา 
ครมูสี่วนร่วมในการวางแผนการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศกึษา 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
5 

 
 
 
1 

 
 
 

ใชไ้ด ้
22 ครมูสี่วนร่วมในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศกึษาโดยใชว้ธิทีีห่ลากหลายเหมาะสม 
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

23 ครมูสี่วนร่วมในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศกึษาโดยก าหนดใหม้รี่องรอยและหลกัฐานที่
ปรากฏตามการด าเนินงานทุกดา้น 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

-1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
4 

 
 

0.8 

 
 

ใชไ้ด ้
24 ครมูสี่วนร่วมในสถานศกึษาตรวจสอบ  ทบทวนการ

ปฏบิตังิานของตนเอง 
 
1 

 
1 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
0.8 

 
ใชไ้ด ้

25 ครมูสี่วนร่วมในการน าผลการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศกึษาไปปรบัปรุงและพฒันา
คุณภาพการศกึษา 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
5 

 
 
1 

 
 

ใชไ้ด ้
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ที ่

การด าเนินงาน 

คะแนนพจิารณา 
จากผูเ้ชีย่วชาญ  

รวม 

 
 
IOC 

 

 
ผล                           

1 
 
2 

 
 3 

 
4 

 
5 

26 ด้านการประเมินคณุภาพการศึกษา 
ครมูสี่วนร่วมในการด าเนินการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของ
กรุงเทพมหานครและกรอบ SMART  SCHOOL 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

ใชไ้ด ้
27 ครมูสี่วนร่วมในการประเมนิคุณภาพการศกึษาให้

ครอบคลุมทัง้ดา้นผูเ้รยีน  ดา้นคร ู ดา้นผูบ้รหิาร 
 
1 

 
1 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
0.8 

 
ใชไ้ด ้

28 ครมูสี่วนร่วมในการประเมนิคุณภาพการศกึษาโดย
ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย  เหมาะสม   

 
1 

 
1 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
0.8 

 
ใชไ้ด ้

29 ครมูสี่วนร่วมในการจดัใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งไดม้ี
ส่วนร่วมในการประเมนิคุณภาพการศกึษา    

 
1 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
0.8 

 
ใชไ้ด ้

30 ครมูสี่วนร่วมในการวางแผนและเตรยีมความพรอ้ม
ในการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายนอก 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

31 
 
 

ด้านการรายงานคณุภาพการศึกษาประจ าปี 
ครมูสี่วนร่วมในการแผนการจดัท ารายงานคุณภาพ
การศกึษา โดยมกีารแต่งตัง้คณะท างานจดัท า
รายงานผลคุณภาพการศกึษาประจ าปี 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
0 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
4 

 
 
 

0.8 

 
 
 

ใชไ้ด ้
32 ครมูสี่วนร่วมในการจดัท ารายงานคุณภาพ

การศกึษา 
 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
3 

 
0.6 

 
ใชไ้ด ้

33 ครมูสี่วนร่วมในการน ารายงานคุณภาพการศกึษา
ประจ าปีทีจ่ดัท าเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดัและ
สาธารณชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 

0.6 

 
 

ใชไ้ด ้
34 ครมูสี่วนร่วมในการน าขอ้มลูจากรายงานคุณภาพ

การศกึษา คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน  มาปรบัปรุงพฒันาการเรยีนการสอน
ใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานของหลกัสตูร 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
5 

 
 
 
1 

 
 
 

ใชไ้ด ้
35 ครมูสี่วนร่วมในการตรวจสอบรายงานคุณภาพ

การศกึษาประจ าปี 
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

 
ใชไ้ด ้
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ที ่

การด าเนินงาน 

คะแนนพจิารณา 
จากผูเ้ชีย่วชาญ  

รวม 

 
 
IOC 

 

 
ผล                           

1 
 
2 

 
 3 

 
4 

 
5 

36 ด้านการผดงุระบบการประกนัคณุภาพ
การศึกษา 
ครมูสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการท างาน
อยา่งเป็นระบบ  มเีป้าหมาย  ท างานเป็นหมู่คณะ
และท าอยา่งต่อเนื่อง 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

ใชไ้ด ้
37 ครมูสี่วนร่วมในการตรวจสอบและทบทวนการ

ด าเนินงานตามโครงการกจิกรรมอยูเ่สมอ 
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

38 ครมูสี่วนร่วมในการปรบัปรุงกจิกรรม/โครงการทีม่ี
ปญัหา  อุปสรรคเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

39 ครมูสี่วนร่วมด าเนินกจิกรรม/โครงการทีด่ ี ทีเ่กดิ
ประโยชน์ต่อผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

40 
 
 

ครมูสี่วนร่วมในการปรบัปรุง  พฒันาและรกัษา
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาใหม้ี
ประสทิธภิาพอยา่งต่อเนื่อง   

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
5 

 
 
1 

 
 

ใชไ้ด ้
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