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  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน  
3 ตอน คือ  1) การสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
ศึกษาสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุมตัวอยางคือ ผูอํานวยการ 
หัวหนาฝายประกันคุณภาพ และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู จํานวน  
37 แหง แหงละ 10 คน รวมทั้งหมด 370 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random 
Sampling) โดยใชขนาดโรงเรียนเปนชั้นในการสุม แบงเปนใชเทคนิคการสนทนากลุม (Focus 
Group Interview) จํานวน 4 แหงและใชแบบสอบถามจํานวน 33 แหง  2) การศึกษาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยทดลองใชในโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 1 แหง เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของการใชรูปแบบใน 4 มิติ ไดแก ความเปนไปได ความเหมาะสม ความเปนประโยชน 
และความถูกตอง และ3) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนสังกัดในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของกลุม
สาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู 

  ผลการวิจัย พบวา 
    1. รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีลักษณะการขับเคลื่อนโดยประยุกตใชวงจร PDCA แบงเปน 3 ขั้นตอน 
คือ การเตรียมการ การดําเนินการ และ การรายงาน ในแตละขั้นตอนมีแนวทางการดําเนินงานที่
สอดคลองตอเน่ืองในแตละรอบป 

    2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา มีความเปนไปได ความ
เหมาะสม ความเปนประโยชน และความถูกตองอยูในระดับมาก 

 
 



    3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนสังกัดสูงกวาเปาหมายที่
วางไว 
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  The aim of this research was to develop a internal quality assurance model for subject 
groups in basic education. The research methodology was divided into three parts. First, the 
creation of a internal quality assurance model for subject groups in basic education. This 
was accomplished by studying and analyzing data from previous research and studying the 
quality assurance process of education in the school. The samples consisted of educational 
administrators, personnel responsible for quality assurance, and 8 subject groups in basic 
education. The sample size was 37 schools consisting of 10 individuals from each school, a 
total of 370 people. The samples were selected by Stratified Random Sampling based on 
the size of the school. These were divided into 2 groups for obtaining information; 4 schools 
using the Focus Group Interview technique, and 33 schools using questionnaires. Second, 
the study of the efficiency of the internal quality assurance model for subject groups in 
basic education which was carried out by conducting a pilot test on one school. The 
efficiency of the model was studied in four dimensions; these were Feasibility Standard, 
Propriety Standard, Utility Standard, and Accuracy Standard. Third, the study of the 
effectiveness of the model was determined from performance standards for internal quality 
assurance of the Self-Assessment Report (SAR) of the 8 subject groups.  

 The results were as follow: 
   1. The internal quality assurance model for subject groups in basic education was 

formed and driven by the application of the PDCA cycle. It was divided into three steps: 
preparation, implementation, and reporting. The execution of each step was integrated 
together and was continuous annually. 

   2. The efficiency of the model in regards to the Feasibility Standard, Propriety 
Standard, Utility Standard and Accuracy Standard was found at a high level. 

   3. The study on the effectiveness of the model found that all subject groups had a 
higher performance level than their set goal 
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ประกาศคุณูปการ 
  

  ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความชวยเหลือ เอาใจใสใหคําแนะนําอยางดียิ่ง
จากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ อาจารย ดร.สุวพร เซ็มเฮง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันท 
ศลโกสุม และ ดร.คมศร วงษรักษา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความเสียสละทุมเทและความเมตตาที่ทุก
ทานมอบใหดวยดีเสมอมา และกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

  ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ ที่ทานไดกรุณาสละเวลาให
คําแนะนําอันเปนประโยชนในการปรับปรุงปริญญานิพนธฉบับนี้ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

  ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่เสียสละเวลาใหความอนุเคราะหในการ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและตรวจสอบรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใหคําแนะนําอันเปนประโยชนในการทําวิจัย
ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

  ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ใหทุนสนับสนุนการทําปริญญานิพนธในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  

  ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และบุคลากร
ในโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร ที่ใหความรวมมือในการทดลองรูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เปนอยางดียิ่ง 

  ขอขอบคุณนางวาริน บัวทอง และสมาชิกครอบครัวที่รักยิ่งของผูวิจัย ที่วางรากฐาน
การศึกษา ใหการดูแล หวงใย และเปนกําลังใจที่สําคัญย่ิง  
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
  ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒนมีการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ประชากรของทุกประเทศในโลกนี้จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรียนรูที่จะปรับตัว
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ปจจัยสําคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็คือ คุณภาพ
ประชากรหรือคุณภาพของคนแตละประเทศ และคุณภาพคนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นก็คือคุณภาพของ
การศึกษาที่จะทําใหเกิดการพัฒนาทั้งดานความคิด โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
แบบมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค และคิดอยางมีเหตุผลในการแกปญหาตางๆ รวมทั้งพัฒนาการ
ดานจิตใจ เพ่ือทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ ทําใหเปนคนที่รูจักคิด
วิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักเรียนรูไดดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รูจักพึ่งตนเอง และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา โดยจะตองเร่ิมจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกแหงอยางจริงจัง 
   ในการปฏิรูปการศึกษาประกอบกับการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 ซึ่งไดกําหนดสาระไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับความมุงหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาดังกลาวไวในมาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย 
ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา. 2547: 5) ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้นจะตองมีการประกันคุณภาพ
ภายในผสมผสานอยูในกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู เรียนอยางตอเนื่องตลอดเวลา อันจะเปนการสรางความมั่นใจวา
สถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือทําใหเด็กไทยเปนคนดี  
มีความสามารถและมีความสุข สามารถรวมมือและแขงขันกับประเทศอื่นๆ ไดอยางมีศักดิ์ศรีใน
สังคมโลกตอไป ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไวในหมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งน้ีใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยจัดทํารายงานเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ  
และเปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป และตามเจตนารมณตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ยึดหลักสากลวา การประกันคุณภาพเปนเรื่องสําคัญที่ตองดําเนินการควบคูไปกับการจัดการศึกษา 
และสนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจบริหารไปยังระดับทองถิ่นและสถานศึกษา จึงมีความ
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จําเปนตองมีระบบการประกันคุณภาพเพื่อกอใหเกิดความมั่นใจวาผูเรียนไมวาจะอยูในทองถิ่นใดก็
ตามจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน เปาหมายของการประเมินคุณภาพนั้นไมใชเพ่ือการ
ลงโทษแตเปนเครื่องสะทอนใหสถานศึกษาไดนําไปพิจารณาจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนกับผูเรียน
อยางเต็มที่ ฉะน้ันการประกันคุณภาพจึงเปนการประกันเพ่ือผูเรียน ซึ่งสงผลใหสถานศึกษาทุกแหง
ตองตระหนักถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เรียกโดยยอวา สมศ.  
    ในระยะตอมาหนวยงานตางๆ เริ่มมีความเขาใจและมีความตื่นตัวที่จะดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในมากขึ้น หนวยงานในสวนกลาง หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่กํากับดูแลใน
พ้ืนที่หลายแหงไดดําเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เชน จัดทําโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําคูมือพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู และ
พัฒนาใหสถานศึกษามีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน เพ่ือเตรียมรับการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ. ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรกเริ่มใน 
ป พ.ศ. 2543 - 2548 ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกเปนการ
ประเมินตามสภาพจริง เพ่ือใหสถานศึกษาทุกแหงใชในการประเมินตนเองและปรับปรุงมาตรฐาน
และคุณภาพ อีกทั้งเกิดเจตคติที่ดีตอการประเมินเพ่ือเรียนรูและพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง โดยใช
รูปแบบกัลยาณมิตรประเมิน (Amicable Assessment Model) ใชมาตรฐานในการประเมิน  
14 มาตรฐาน  53 ตัวบงชี้ โดยกําหนดระดับคุณภาพการประเมินระดับตัวบงชี้และระดับมาตรฐาน
เปน 3 ระดับ คือ ระดับดี พอใช และปรับปรุง จากนั้นไดสรุปเปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบแรกเสนอตอคณะรัฐมนตรี หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน ตามที่กฎหมาย
กําหนด ซึ่งกอใหเกิดความรูความเขาใจและความตระหนักของการจัดการศึกษาที่ตองได “คุณภาพ” 
และกอใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพของทุกฝายที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตามการประเมิน
รอบน้ีไมมีการตัดสินผลวารับรองหรือไมรับรองมาตรฐาน การพิจารณาคาบงชี้ความสําเร็จระดับตัว
บงชี้และระดับมาตรฐาน พิจารณาจากคารอยละเฉลี่ยความสําเร็จในภาพรวมของสถานศึกษา    
    ผลจากการดําเนินการประเมินภายนอกรอบแรกของ สมศ.ไดมีขอวิพากษวิจารณไมเห็น
ดวยกับแนวทางที่ สมศ. จะดําเนินการตอไปประเด็นที่เปนขอวิพากษ เชน ระบบการประเมินของ
ตางประเทศไมเหมาะกับประเทศไทย ครูใชเวลาไปทําเรื่องการประกันคุณภาพจนไมมีเวลาสอน
นักเรียน เปนตน จากขอวิพากษดังกลาวพบวา มีสถานศึกษาที่ทําตัวอยางการประกันคุณภาพที่
ผิดๆ คือการแยกสวนการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
การจัดเอกสาร จัดแฟมเพ่ือเตรียมใหผูประเมินมาตรวจสอบจัดทําโดยครูที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบเรื่องการประกันคุณภาพ ซึ่งไมเปนตามวัฒนธรรมของการพัฒนางานที่เกิดจากการปฏิบัติ
จริง (จํารัส นองมาก. 2546: 58-59) ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองเริ่มในป พ.ศ. 2549 – 
2553 ใชมาตรฐานในการประเมิน 14 มาตรฐาน 65 ตัวบงชี้ และกําหนดใหมีระดับการประเมินเปน  
4 ระดับ คือ ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช และระดับตองปรับปรุง เม่ือประเมินแลวจะมีการ
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ประกาศใหมีการรับรองหรือไมรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑที่กําหนด จากการ
ประมวลผลในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรอบสองที่ไดดําเนินการ
ระหวางป พ.ศ. 2549 - 2551 มีการประเมินโรงเรียนไปแลวมากกวารอยละ 60 พบขอเสนอแนะตอ
ตนสังกัดที่มีความคลายคลึงกันในประเด็นที่สําคัญคือ ตองมุงเนนพัฒนาประสิทธิภาพของครูในดาน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งในเรื่องการจัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ 
การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล การวัดและประเมินผลอยางหลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาที่
สอน การใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใชเพ่ือแกปญหาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและ/
หรือสรางนวัตกรรมใหม ๆ ใหเกิดขึ้น รวมทั้งเร่ืองการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองและเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่สามารถกระตุนให
ผูเรียนสามารถคิดไดอยางเปนระบบ รักการเรียนรู รักการอาน รูจักแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
สามารถอานออก เขียนได และนํามาประยุกตใชเปน อันจะสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนใหเกิดขึ้นไดโดยตรง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 
2552)  
   จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จึงไดมีการพัฒนาหลักเกณฑการกําหนดตัว
บงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
โดยกําหนดกลุมตัวบงชี้เปน 3 กลุม คือ กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้
มาตรการสงเสริม ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 38 ซึ่งกําหนดให สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต
ละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง 1) มาตรฐานที่วาดวยผล
การจัดการศึกษา 2) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 4) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2555: 15) สําหรับเกณฑการประเมิน
คุณภาพรอบสามนี้แบงเปน 5 ระดับ คือ ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช ระดับตองปรับปรุง และ
ระดับตองปรับปรุงเรงดวน ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจะตองระบุวา สถานศึกษาที่
ไดรับการประเมินนั้นไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหรือไมรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาเชนเดียวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

  จะเห็นไดวาเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและรอบสามในการประเมินระดับ
ตัวบงชี้และระดับมาตรฐานสวนใหญเปนเกณฑเชิงปริมาณที่เปนคาเฉลี่ยรอยละของความสําเร็จที่
เปนผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ยกตัวอยางเชน ตัวบงชี้ดานผูเรียนที่จําแนกไดเปนดานความ
ดี ดานความเกง และดานความสุข ก็จะใชคาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ที่เปนตัวเลขจํานวนเดียวแทน
ความสําเร็จของทั้งโรงเรียน ซึ่งระบบการประกันคุณภาพภายในก็จะมีการนําเสนอขอมูลที่เปน
คาเฉลี่ยของความสําเร็จในภาพรวมของทั้งสถานศึกษา เม่ือมีปญหาที่ตองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ก็ไมสามารถระบุไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนซึ่งใชผล
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การประเมินในภาพรวมทําใหวิเคราะหปญหาไดโดยไมชัดเจนในระดับกลุมสาระการเรียนรู และเม่ือ
สถานศึกษาใดที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. แลว สถานศึกษาก็จะตองนําผลจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนตนเองตอไป แตเม่ือผลการ
ประเมินทั้งการประเมินคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพภายในมีผลการประเมินเปน
คาเฉลี่ยคาเดียวที่แทนความสําเร็จของทั้งโรงเรียน ทําใหไมสามารถทราบไดวา การดําเนินงานใน
กลุมสาระการเรียนรูใดที่ยังมีผลการดําเนินงานไมบรรลุความสําเร็จ จึงไมสามารถนําผลการประเมิน
ไปแกปญหาไดตรงกลุมสาระการเรียนรู  

  เปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการ
ปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาคือ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติ
ใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ
เปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่ จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ และไดกําหนดจุดมุงหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการ
เรียนการสอนในแตละระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 2-4)  
   การที่ผูเรียนจะพัฒนาใหมีศักยภาพในการเรียนรูไดนั้นตองผานกระบวนการที่มีคุณภาพ  
นั่นก็คือโรงเรียนตองมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่ดี การทํางานดานการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและผสมผสานกับ
การปฏิบัติงานตามปกติ โดยมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง มีการประเมินภายในที่ประเมินตาม
สภาพจริงเพื่อพัฒนาการเรียนรู การสอน และการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดการเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือนําไปสูการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวัง ทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคล
ตองรวมกันรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบและตอเน่ืองในการวางแผนดําเนินการ 
สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว ซึ่งในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปน
เปาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ที่ตองการใหเกิดแกผูเรียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี
มาตรฐานการเรียนรูเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งเปนเครื่องมือ
ในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ 
เพ่ือการประกันคุณภาพที่สะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่
ไดกําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 8) การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนระบบจะชวยให
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ไดขอมูลและสารสนเทศที่ชัดเจนและครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือใหสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดนําไปใชในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

   เพ่ือพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    1. เพ่ือสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม
สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม
สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
1.  ทําใหไดรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ

โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนําไปใชในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู 

2.  ผลจากการใชรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะสงผลใหบุคลากรภายในสถานศึกษาเขาใจแนวคิดและ
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทําใหบุคลากรของสถานศึกษาใชกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

ขอบเขตของการวิจัย 

   วิธีวิจัยในการศึกษาครั้งน้ี เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมี
กระบวนการวิจัยเพื่อสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายใตบริบทของสถานศึกษาที่มีความแตกตางกันให
สามารถนําผลการประเมินไปประยุกตใชในการพัฒนาสถานศึกษาของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ในการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู ครั้งน้ีไดแบง
ขอบเขตของการวิจัยออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 การสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการ
เรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  รางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการศึกษาและวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือ
ไดแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และศึกษาสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือนํามาจัดทํารางรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และทําการศึกษากับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานครที่มีการดําเนินการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาที่ดี และผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองในระดับดีหรือ
ดีมาก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จํานวน 37 
โรงเรียน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) จากโรงเรียนทั้งหมด 
125 โรงเรียนที่ผานเกณฑขางตน โดยใชขนาดโรงเรียนเปนชั้นในการสุม 
   ผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูอํานวยการ หัวหนาฝายประกันคุณภาพ และหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู โรงเรียนละ 10 คน รวมทั้งหมด 370 คน แบงเปนกลุมผูใหขอมูล
เชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามจํานวน 330 คน จาก 33 โรงเรียน และผูใหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใช
เทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group Interview) จํานวน 40 คน จาก 4 โรงเรียน ซึ่งไดจากการ
เลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ โดยมีเกณฑ
ในการคัดเลือกกลุมตัวอยางตองเปนโรงเรียนที่สมัครใจเขารวมโครงการวิจัย ผูบริหารมีความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และบุคลากรในโรงเรียนมี
ความยินดีและใหความรวมมือในการดําเนินการตามโครงการวิจัย 

2.  ตรวจสอบรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความชัดเจน และความ
งายตอการนําไปใช โดยผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอนจํานวน 3 คน ดานการบริหาร
การศึกษาจํานวน 3 คน และดานการวัดและประเมินผล 3 คน 
 
  ตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนการนํารูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาทดลองใชใน
โรงเรียน เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน 4 มิติ ไดแก ความเปนไปได ความเหมาะสม 
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ความเปนประโยชน และความถูกตอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกรุงเทพมหานครที่มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ดี และผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองในระดับดี จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จํานวน 1 โรงเรียน ซึ่งไดจากการเลือก
แบบเจาะจง โดยมีเกณฑในการคัดเลือกคือ เปนโรงเรียนที่สมัครใจเขารวมโครงการวิจัย ผูบริหารมี
ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และบุคลากรใน
โรงเรียนมีความยินดีและใหความรวมมือในการดําเนินการตามโครงการวิ จัย ผู ใหขอมูล 
ประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู และครู รวมทั้งสิ้น  
106 คน 
 
  ตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนการนํารูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาทดลองใชใน
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในตอนที่ 2 เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนผลที่เกิดจากการพัฒนาและปรับปรุงใหการปฏิบัติงานได
บรรลุตามเปาหมายของกลุมสาระการเรียนรูที่ตั้งไวในแตละมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนและดาน
คุณภาพการจัดการศึกษาของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนสังกัด  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
   1. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหไดมาตรฐานตามหลักสูตร ประกอบดวย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง  
   2. รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง วิธีการในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการขับเคลื่อนโดยประยุกตกับหลักในการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ซึ่งประกอบดวย การวางแผน (P) การดําเนินการตามแผน (D) การตรวจสอบคุณภาพ (C) 
และการปรับปรุงคุณภาพ (A) โดยมีความหมายดังนี้ 
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      การวางแผน (P) หมายถึง การหาองคประกอบของปญหา การเลือกปญหา การหา
สาเหตุของปญหา การหาวิธีการแกปญหา การจัดทําตารางการปฏิบัติงาน การกําหนดวิธีดําเนินการ 
การกําหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผล  
      การดําเนินการตามแผน (D) หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไวในตาราง
การปฏิบัติงาน 
      การตรวจสอบคุณภาพ (C) หมายถึง การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว 
เม่ือปฏิบัติงานตามแผนแลวผลลัพทเปนอยางไร 
      การปรับปรุงคุณภาพ (A) หมายถึง การนําผลการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานมา
ปรับปรุงการดําเนินงานใหเหมาะสม เพ่ือนําไปวางแผนการปฏิบัติงานตอไป 
 
   3. ประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ผลของกระบวนการนํารูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่พัฒนาไปใชปฏิบัติจริงในสภาพจริงของสถานศึกษา พิจารณาจากการประเมินประสิทธิภาพของ
การใชรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน 4 มิติ ไดแก ความเปนประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และ
ความถูกตอง โดยมีความหมายดังนี้   
       ความเปนประโยชน หมายถึง รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม
สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถชวยจัดระบบการปฏิบัติใหมีความ
ชัดเจนในการทํางานมากขึ้น ไมเปนการเพิ่มภาระงานของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
                ความเปนไปได หมายถึง รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม
สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีขั้นตอนที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงใน
สถานศึกษา สามารถเขาใจไดงาย ไมยุงยากและซับซอน 
        ความเหมาะสม หมายถึง รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม
สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสอดคลองและตอบสนองนโยบายของ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
                 ความถูกตอง หมายถึง สารสนเทศที่ไดจากการดําเนินการตามรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความ
ครอบคลุมเพียงพอตอการนําไปใชตัดสินใจ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการกลุมสาระการ
เรียนรู และมีความครอบคลุมตามภารกิจของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดกําหนดไวใน
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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   4. ประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง ผลของการพัฒนาและปรับปรุงให
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายของกลุมสาระการเรียนรูที่ตั้งไวในแตละมาตรฐานดานคุณภาพ
ผูเรียนและดานคุณภาพการจัดการศึกษาของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตน
สังกัด ซึ่งวัดไดจากผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนและดานคุณภาพการจัด
การศึกษาของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนสังกัดในรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

   วิธีวิจัยในการศึกษาครั้งน้ี เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมี
กระบวนการวิจัยเพื่อใหไดรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานที่ทําใหทราบถึง
แนวทางในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับการศึกษาสภาพการ
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการ
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือสํารวจขอมูลเบื้องตน
ของสถานศึกษาทําใหทราบถึงความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการใหความรวมมือ ดูแล
ชวยเหลือหรือสงเสริมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นํามาสังเคราะหรวมกันเพ่ือจัดทํา
รางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากนั้นตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลอง
ใชจริงกับสถานศึกษาจํานวน 1 โรงเรียน  และศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการ
เรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. การประกันคุณภาพภายใน 
2. การประเมินคุณภาพภายนอก 
3. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 

ศึ กษ าสภ าพกา รปฏิ บั ติ ก า ร
ปร ะกั นคุณภาพภาย ในของ
สถานศึกษา  
  1.ศึกษาสภาพการปฏิบัติการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางใน
การปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู 
  

 
 

(ราง) รูปแบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ

การเรียนรูของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประยุกตกับ

หลักในการบริหารตามวงจร
คุณภาพ PDCA 

    
    

ตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบโดย
ผูเชี่ยวชาญ 
    1. ความเหมาะสม 
    2. ความเปนไปได 
    3. ความชัดเจน 
    4. ความงายตอการนําไปใช 

ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรู 
    ประสิทธิภาพของรูปแบบ ใน 4 มิติ  
    1. ความเปนประโยชน 
    2. ความเปนไปได 
    3. ความเหมาะสม 
    4. ความถูกตอง 

รูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศึกษาประสิทธิผลการใชรูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรู 
    ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานดาน
คุณภาพผูเรียนและดานคุณภาพการจัด
การศึกษาของครูในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของตนสังกัด 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
   การวิจัยครั้งนี้เพ่ือพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและนําเสนอรายงาน
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของในบทนี้ ดังตอไปน้ี   
        1. แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
   1.1 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.4 การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
   1.5 กระบวนการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        2. เอกสารที่เกี่ยวของกับมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 2.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 
   2.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
   2.4 มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบสาม           
(พ.ศ. 2554 - 2558) 
        3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 
   3.1 ความหมายของรูปแบบ 
   3.2 ประเภทของรูปแบบ 
   3.3 การสรางรูปแบบ 
   3.4 การพัฒนารูปแบบ 

       4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   4.1 งานวิจัยในประเทศ 
   4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 

1. แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
   1.1 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
   การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เปนศัพททางวิชาการที่วงการศึกษายืมจาก
วงการธุรกิจและอุตสาหกรรมและนํามาใชเพ่ือการบริหารและจัดการเชิงคุณภาพขององคกรทาง
การศึกษา มีผูใหความหมายของการประกันคุณภาพไว ดังนี้ 
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   ซีโตและปเตอร (Seto M., Peter J. 2007: 16) ไดกลาวถึง การประกันคุณภาพไววา          
การประกันคุณภาพเปนเรื่องของความตระหนักและความรับผิดชอบที่อาจเรียกไดวาเปนวัฒนธรรม
คุณภาพ ดังนั้น การประกันคุณภาพที่ดีที่สุดคือเรื่องของจิตใจซึ่งเกี่ยวของกับวัฒนธรรมคุณภาพ 
   บรรจง จันทมาศ (2539: 2) ไดกลาววา การประกันคุณภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือการ
ปฏิบัติใดๆ ที่หากไดดําเนินการตามระบบและแผนที่วางไว จะทําใหเกิดความมั่นใจไดวาจะได
ผลงานที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค  
   สงบ ลักษณะ (2541: 2) ใหความหมายไววา การประกันคุณภาพ คือ การวางแผนและการ
ปฏิบัติของหนวยผลิตที่มุงจะผลิตสิ่งที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชผลผลิต  
    วันชัย ศิริชนะ (2539: 10) ไดกลาววา การประกันคุณภาพ คือ การทํากิจกรรมใดๆ 
สะทอนถึงความมีคุณภาพ 
   สุนทร โสตถิพันธุ (2541: 52) ไดเสนอวา การประกันคุณภาพ หมายถึง การจัดระบบ
บริหารวิชาการในมหาวิทยาลัย/สถาบันเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการกําหนดคุณภาพ การสราง การ
รักษา การติดตามขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพงานเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด  
   จากความหมายดังกลาว จึงสรุปไดวา การประกันคุณภาพ หมายถึง การวางแผนเพื่อ
ปฏิบัติการใดๆ ที่จะใหไดมาซึ่งผลงาน หรือผลผลิตที่มีคุณภาพตามความตองการหรือคุณลักษณะที่
พึงประสงคของผูใชหรือเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  

  เกี่ยวกับความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไดมีนักการศึกษาและหนวยงาน
ทางการศึกษาใหความหมายไว ดังนี้  
   ศูนยขอมูลแคนนาดา CICIC (The Canadian Information Centre for International 
Credentials: online) ใหความหมายไววา การประกันคุณภาพเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของมาตรฐานในการจัดการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันองคกรมืออาชีพของรัฐและ/หรือหนวยงานที่
มีมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล กลไกการประกันคุณภาพเปนกระบวนการโดยที่ความสําเร็จของ
มาตรฐานเหลานี้คือการวัด 
   สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542: 27 - 45) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษาเปน
กระบวนการที่จะยกมาตรฐานของโรงเรียนตางๆ ที่ยังไมเขามาตรฐาน ผลักดันใหไดมาตรฐาน 
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ผูจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว  
   สุรัฐ ศิลปอนันต (2539: 13) ที่ไดกลาวไววา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการ
กําหนดมาตรฐานใหสูงแลวเขาถึงมาตรฐานที่ไดกําหนดไว โดยประเมินความสําเร็จของผูเรียนใหได
มาตรฐานตามหลักสูตร การมีเปาหมายชัดเจนและการกําหนดระบบ 2 ระบบ คือความรับผิดชอบ 
(Accountability) และการวัดผล (Measurement) จะเปนเครื่องกําหนดความสัมพันธระหวางผูเรียน
กับผูสอนและความคาดหวัง  
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   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2541: 2) ไดใหความหมายไววา การประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การใหความมั่นใจแกผูรับบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของวา โรงเรียน
เอกชนมีแนวการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน สอดคลองกับหลักการ นโยบาย และ
จุดเนนของแผนการศึกษาของรัฐ และโรงเรียนไดปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเปนรูปธรรม เพ่ือ
คุณภาพการศึกษาที่ดีของผูเรียนแตละคนและทุกคน 
   สงบ ลักษณะ (2541: 2) ไดกลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการ
วางแผน และกระบวนการจัดการของผูที่รับผิดชอบจัดการศึกษา ที่จะรับประกันใหสังคมเชื่อม่ันวาจะ
พัฒนาผูเรียนใหครบถวนตามมาตรฐานที่ระบุไวในหลักสูตรและตรงกับความมุงหวังของสังคม  
   ไพฑูรย สินลารัตน (2539: 5) ไดใหความหมายไววา การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง การบริหารการศึกษาตามปกติที่มุงหวังปรับปรุงใหดีขึ้น  
   จึงสรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหไดมาตรฐานตามหลักสูตร 

 
   1.2  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

    การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เปนศัพททางวิชาการที่วงการศึกษายืมมาจาก
วงการธุรกิจและอุตสาหกรรมและนําเขามาใชเพ่ือการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพขององคกร
ทางการศึกษา วิวัฒนาการของการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพในทางอุตสาหกรรม โดยแบง
ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ แบบที่เนนการตรวจจับ (Detection) อันไดแก การตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality inspection) และการควบคุมคุณภาพ (Quality control) ทั้งสองกิจกรรมนี้เนนพัฒนาความ
แมนยําของเครื่องมือและประสิทธิภาพของเทคนิคที่ใชในการตรวจจับความผิดที่เกิดขึ้น จุดออนของ
การบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพแบบน้ีคือ ลงมือกระทําหลังจากขอผิดพลาดหรือปญหาที่
เกิดขึ้นแลว (Retrospective หรือ Reactive) การบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพแบบที่สองเปน
สิ่งที่เพ่ิงจะเกิดขึ้นในสองทศวรรษหลังน้ี มีลักษณะที่เนนการปองกันกอนที่ความผิดจะเกิดขึ้น 
(Preventive หรือ Proactive) แบงยอยออกได 2 ประเภท คือ การประกันคุณภาพและการจัดการ
เชิงคุณภาพทั่วทั้งระบบ (Total Quality Management หรือ TQM) (กรมวิชาการ. 2544ก: 5-6) 
   สํานักงานปลัดกระทรวง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2546: 14) 
กําหนดวา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนวิธีการหรือกลยุทธที่กําหนดแนวปฏิบัติ หรือแนวทาง
ในการดําเนินงานในการจัดการศึกษาที่เปนหลักประกันวา นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและเปนที่ยอมรับของสังคม  

  กรมวิชาการ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2546: 14) กําหนดวา 
การประกันคุณภาพการศึกษา เปนมาตรการหนึ่งที่ทําใหเกิดความเชื่อม่ันไดวาสถานศึกษาที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ผูจบการศึกษามีคุณภาพตามที่
มาตรฐานกําหนด  
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   จะเห็นไดวา การประกันคุณภาพจะเปนระดับหนึ่งของวิวัฒนาการของการบริหารและการ
จัดการเชิงคุณภาพที่ยังไมบรรลุถึงขั้นของ TQM แตก็ไดเปลี่ยนแปลงอยางเดนชัดจากการบริหาร
และการจัดการเชิงคุณภาพแบบเกาที่เนนการตรวจจับ โดยใหหันมาเนนการวางแผนปองกันอยาง
เปนระบบเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได หรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวาเปนการสรางความมั่นใจ
กับผูเกี่ยวของวา ผลผลิตที่ออกมาจะมีคุณภาพตามที่คาดหวัง ขอสังเกตที่สําคัญอีกประการหนึ่ง  
คือ การประกันคุณภาพเปนวิวัฒนาการที่ตอเน่ือง มาจากการตรวจสอบและควบคุมเชิงคุณภาพ  
การประกันคุณภาพยังคงมีการเนนความสําคัญของคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดและ
เทคนิควิธีวัด สิ่งที่เพ่ิมขึ้นมาก็คือ การสรางความมั่นใจ โดยมีมาตรการปองกันไมใหความผิดพลาด
เกิดขึ้นโดยเริ่มตั้งแตขั้นการออกแบบและขั้นการดําเนินงานจนถึงขั้นที่ไดผลผลิตออกมา นอกจากนี้
ก็จะมีการนําผลการประเมินในทุกขั้นตอนมาใชเพ่ือการวางแผน ออกแบบ และการปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง (Continuous improvement) (กรมวิชาการ. 2544ก: 6-7) 
   มีนักการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาไดกลาวถึงระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
แตละระดับการศึกษาและในแตละประเทศไวดังนี้  

  ฮาแมน (Harman G. 1996: 87-89) ไดกลาวถึง วิธีการและกลไกในการประกันคุณภาพ
และคุณภาพของการบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาไววา ในขณะนี้ไดมีการใชวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาขามประเทศทั้งในเอเชียและแปซิฟก แสดงดังนี้  

   1. วิธีการที่ใช 
       - การศึกษาดวยตนเองหรือการประเมินตนเอง 
       - การประเมินจากคนภายนอก 
       - การวิเคราะหทางสถิติ และ/หรือ การใชตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 
       - การสํารวจนักเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ลูกจาง และผูเชี่ยวชาญ 
       - การทดสอบนักเรียนดานความรู ทักษะ และสมรรถนะ 
   2. จุดเนน 
      ระบบการประกันคุณภาพระดับภูมิภาคและระดับประเทศมีจุดเนน ดังนี้ 

                 - การทบทวนระดับชาตใินแตละสาขาวชิา เนนการประเมินดังนี้ ทบทวนเฉพาะงาน
วิจัย ทบทวนเฉพาะการสอน และทบทวนทั้งงานวิจัยและการสอน 

       - สถาบนัการประเมิน เนนการประเมิน ดังนี้ ทบทวนเฉพาะการสอน ทบทวน
เฉพาะงานวิจัย ทบทวนกระบวนการประกันคุณภาพ และทบทวนทั้งการสอน งานวิจัย การจัดการ 
และกระบวนการประกันคณุภาพ 

      ระบบการประกันคุณภาพระดับสถาบันมีจุดเนน ดังนี้ 
                - ทบทวนระดับภาควิชา สาขาวิชา และโรงเรียน 
                - ทบทวนหลักสูตรและโปรแกรม 
                - ทบทวนการบริหารและการใหบริการ 
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     3. การรายงานและการติดตาม 
-  รายงานใหกับสถาบันการศึกษา แตเพียงผูเดียวหรือหนวยที่เกี่ยวของ  
-  รายงานใหกับสถาบันการศึกษาและยังมีการเผยแพรรายงาน 

- รายงานอยางเปนทางการใหกับรัฐมนตรี ผูใหทุนการศึกษา เปนตน 

-  รายงานตอสาธารณชน  
-  ใชการจัดอันดับและการเผยแพรผลของการจัดอันดับดังกลาว 

- เงินทุนของการปฏิบัติงาน 

-  ไดรับการรับรองหรือการตรวจสอบ 

  
 ซีโตและปเตอร (Seto M., Peter J. 2007: 56) ไดกลาวถึง การประเมินในประเทศอังกฤษ

ไววา การประเมินเปนกระบวนการทั่วไปของการวิเคราะหระบบและที่สําคัญนําไปสูการตัดสินและ
คําแนะนําเกี่ยวกับคุณภาพของสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น การประเมินผลจะดําเนินการผานขั้นตอน
การประเมินภายในหรือภายนอก ซึ่งจะเรียกวา การทบทวน มีการดําเนินการ ดังนี้ 
  การประเมินภายนอก จะเปนกระบวนการของหนวยงานเฉพาะในการเก็บรวบรวมขอมูล
สารสนเทศและหลักฐานเกี่ยวกับสถาบันเปนหนวยงานเฉพาะของสถาบันที่กําหนดหรือกิจกรรมหลัก
ของสถาบันในการที่จะทําใหคําสั่งเกี่ยวกับคุณภาพ การประเมินภายนอกจะดําเนินการโดยทีมงาน
ของผูเชี่ยวชาญจากภายนอกหรือผูตรวจ และจะตองมีการดําเนินงานที่แตกตางกัน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การวิเคราะหรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน 
2. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
3. รางรายงานการประเมินผล 

  การประเมินภายใน เปนกระบวนการของการประเมินตนเองประกอบดวยชุดระบบของ
ขอมูลการบริหารการซักถามนักเรียนและผูสําเร็จการศึกษา และการสัมภาษณอาจารยและนักศึกษา
ที่มีผลในรายงานการศึกษาดวยตนเอง การประเมินตนเองเปนการสะทอนสวนรวมและโอกาส
สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของสถาบัน รายงานผลการทําหนาที่ในการใหขอมูลสําหรับ
ทีมงานที่ตางจากการประเมินภายนอก 

  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยไดกลาวไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา. 2547: 29-30) ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไวดังนี้ 

  มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
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  ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

  มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศกึษาที่
ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

  มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปน
องคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการ
จัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย
และหลักการ และแนวคิดการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

  ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกหาป
นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

  และในพระราชบัญญัตินี้ไดใหความหมายการประกันคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2547: 3) ไวดังนี้ 

  การประกันคุณภาพภายใน หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง 
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น 

  การประกันคุณภาพภายนอก หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอกหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาว
รับรอง เพ่ือเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  ความสัมพันธตอเนื่องระหวางการประเมินคุณภาพและการประกันคุณภาพ จําแนก
ลักษณะเดนของการประกันคุณภาพทางการศึกษาไว 5 ประการ (กรมวิชาการ. 2544ก: 7) คือ 
     1. มาตรฐานการศึกษากําหนดโดยผูเชี่ยวชาญภายนอก 
     2. มาตรฐานเขียนในรูปของความคาดหวังที่โรงเรียนตองบรรลุผล 
     3. มาตรฐานตองสามารถประเมินไดโดยใชเกณฑที่เปนปรนัย 
     4. มาตรฐานตองใชอยางเสมอภาค ไมมีการยกเวนโดยปราศจากเหตุผลสมควร 
     5. การประกันคุณภาพการศึกษาจะประกอบดวยการตรวจสอบและทบทวน (Audit and 
Review) การทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา 
   ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา มีแนวคิดเพื่อสงเสริมและเสนอแนวทางเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยมีการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ. 2543: 6-7) 
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     1. การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาสถานศึกษาให
เขาสูมาตรฐาน 
     2. การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
     3. การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหนวยงานที่กํากับ
ดูแลในเขตพ้ืนที่ และหนวยงานตันสังกัดในสวนกลาง ซึ่งถึงแมจะเปนบุคคลภายนอกแตก็ยังถือวา
เปนการประกันภายใน เพราะดําเนินการโดยหนวยงานที่อยูในสายการบริหารของสถานศึกษา ซึ่งจะ
ดําเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเปนระยะๆ ตามที่กําหนดโดยหนวยงานตนสังกัด 
เพ่ือใหความชวยเหลือ และสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอันเปนการเตรียม
ความพรอมกอนรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเปนองคการมหาชน 

  คราฟ (Craft A. 1991: 10-11) ไดกลาวไววา ในการประกันคุณภาพการศึกษาจะประสบ
ความสําเร็จชัดเจนที่สุดทุกคนในสถานศึกษาไมวาจะเปนนักเรียน ครู บุคลากรฝายสนับสนุน และ
ผูอํานวยการ ทุกคนมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2546: 15) ไดกลาวถึงหลักการและ
เง่ือนไขสําคัญบางประการในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี คือ 
    1. การกระจายอํานาจ (Decentralization)สถานศึกษาจะพัฒนาคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลไดอยางเต็มที่ตอเม่ือสถานศึกษาเองตองมีความเปนอิสระเพียงพอที่จะคิดและ
ตัดสินใจ ทั้งดานการบริหาร วิชาการ และการใชจายงบประมาณสอดคลองกับเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ตองการใหมีการกระจายอํานาจการบริหารบุคลากร
จัดการศึกษาและทองถิ่นมากที่สุด 
    2. การมีสวนรวม (Participation) โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 
กับผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเขามารวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมประเมิน 
และรวมรับผิดชอบกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    3. การเสริมสรางพลัง (Empowerment) โดยสรางความรู ทักษะ และความมั่นใจแกผูมี
สวนไดสวนเสีย เพ่ือสรางโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    4. การสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบในพันธภาระ (Accountability) การศึกษามิใชเร่ือง
ของคนใดคนหนึ่ง หรือฝายใดฝายหนึ่ง แตเปนเรื่องของทุกคนที่มีสวนไดสวนเสียกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษานั้น จึงตองสรางใหทุกคนมีจิตสํานึกในหนาที่ของตนที่มีตอการศึกษา 
นอกจากนี้กระบวนการทํางานและผลงานของสถานศึกษาแหงน้ันตองสามารถตรวจสอบไดทุกเมื่อ
โดยสังคมและประชาชน 
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      5. การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous quality improvement) การ
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกในบริบทของการประกันคุณภาพ มีจุดประสงคสําคัญเพ่ือใหได
ขอมูลยอนกลับสําหรับใชในการวางแผน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องมิใชการจับผิดหรือ
การตัดสินใหรางวัลหรือใหโทษ 

  จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในประเทศไทยและตางประเทศจะมีการประเมินคุณภาพภายในโดย
บุคลากรภายในสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกจากหนวยงาน
ภายนอก และสรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สรางความมั่นใจแกผูปกครอง ชุมชน 
และสังคม วาผลผลิตทางการศึกษาซึ่งไดแก นักเรียน มีคุณภาพตามเปาหมายหรือพันธกิจที่ได
รวมกันกําหนดไวนั้น โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง และทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสียตองมีจิตสํานึก มี
สวนรวมในการดําเนินการและรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินการอยางเปน
ระบบ ตอเนื่อง โดยมีการดําเนินงานใน 3 ขั้นตอนคือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ  

  จากความหมายของการประกันคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงสรุปได
วา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาใน
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหไดมาตรฐานตามหลักสูตร ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง  

 
    1.3  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                      1.3.1 หลักการสําคัญ  
                  การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่ทําหนาที่สงเสริมและผลักดันให
กระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ ในทุกระดับของวงการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของดําเนิน
ไปอยางประสานสอดรับกันเปนระบบมุงหนาไปในทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดไว เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 วา การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ทั้งน้ีโดยอาศัย
หลักการและวิธีการบริหารและการจัดการคุณภาพ (Quality Management) สมัยใหมที่เนนการสราง
ความมั่นใจใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของวาผลิตภัณฑหรือการบริการที่เปนผลผลิตขององคกร จะมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไวโดยมีความมั่นใจนี้ ตองตั้งอยูบนรากฐานของหลักวิชา ขอเท็จจริง 
หลักฐานเชิงประจักษ และความสมเหตุสมผลเปนสําคัญ (กรมวิชาการ, 2544ก: 9-10)  
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         การสรางความมั่นใจซึ่งเปนแกนหลักของการประกันคุณภาพ ประกอบดวย
องคประกอบสําคัญหลายประการ อันไดแก การวางแผนปองกันไมใหปญหาเกิดขึ้นตั้งแตขั้นของการ
ออกแบบและการกํากับดูแล ตรวจสอบและทบทวน เพ่ือปรับปรุงแกไขในทุกขั้นตอนของการผลิต 
ซึ่งตางจากรูปแบบการประเมินแบบเกาที่เนนการตรวจจับเม่ือปญหาสําคัญในขั้นผลผลิตไดเกิดขึ้น
แลว นอกจากนี้การสรางความมั่นใจยังรวมถึงการนําองคความรูทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัยอันไดแก 
รูปแบบกรรมวิธี และเทคนิควิธี ที่เปนนวัตกรรมที่มีหลักฐานทางทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ
ที่นาเชื่อถือรองรับไปประยุกตใชในขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ
อยางมีเหตุผลวา การดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ ทั้งระบบจะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไวอยางนา
ไววางใจและจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในวงจํากัดที่นอยที่สุด 
         การประกันคุณภาพในบริบทของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีมาตรฐานเปนแกนนํา  
การสรางความมั่นใจจะเริ่มตนตั้งแตการกําหนดมาตรฐานในระดับเปาหมายการศึกษาของชาติ โดย
การนําขอมูลสารสนเทศ และองคความรูทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษที่ทันสมัยและนาเชื่อถือ
เกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศมาใชในกระบวนการสรางวิสัยทัศน 
เกี่ยวกับสังคมไทยในอนาคตในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งนาจะใชเปน
กรอบและแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เหมาะสมกับกาลสมัยและทัน
เหตุการณการเปลี่ยนแปลงในโลก และสามารถนําไปพัฒนาเปนหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะใชเปน
แนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตอไปในระดับสถานศึกษาการประกันคุณภาพจะ
ครอบคลุมถึงการสรางความมั่นใจโดยการใชขอมูลสารสนเทศและองคความรูและการวางแผน
ปองกันปญหาที่จะเกิดตั้งแตในขั้นการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาการในกรอบหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การติดตาม ตรวจสอบและทบทวนเปนระยะๆ 
เพ่ือใหมีการแกไขปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง การประเมินคุณภาพผลผลิต การจัดทํารายงาน
และนําเสนอขอมูลการประเมินสําหรับการตัดสินใจในระดับตางๆ และสําหรับการวางแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาในระยะตอไป (กรมวิชาการ. 2544ก: 11-12) 
  การประกันคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการ
และทางการบริหารการจัดการที่มีการวางแผนลวงหนา และมีการประสานสัมพันธอยางเปนระบบ 
เพ่ือที่จะสรางความมั่นใจที่สมเหตุสมผลวาผูเรียนจะมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไว การออกแบบและการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา จะยดึหลักการตอไปน้ี (กรมวิชาการ. 2544ก: 14-15) 
     1. คุณภาพการศึกษา ในบริบทของการประกันคุณภาพจะเนนการสรางความพึง
พอใจใหกับผูบริโภคทั้งภายในและภายนอก 
         คุณภาพภายใน หมายถึง ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะของผูเรียนที่
สรางความพึงพอใจใหกับผูรับชวงตอในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือทุกระดับชั้นเรียน 
         คุณภาพภายนอก หมายถึง ความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับ
มหัพภาค (Macro socio – economic level) ซึ่งหมายถึง ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะ
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ของผูเรียนที่จําเปนตอความอยูรอดและการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม
ของประเทศชาติในการแขงขันทางธุรกิจ การคา และทางเทคโนโลยีระดับภูมิภาคและระดับโลก 
     2. การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบของ
สถานศึกษาและเปนยุทธศาสตรเชิงรุกที่เนนการวางแผนและเตรียมการปองกันลวงหนากอนที่
ปญหาจะเกิดขึ้น ไมใชการแกสถานการณเฉพาะหนาเพื่อตอบสนองตอปญหาที่ไดเกิดขึ้นแลว 
     3. การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการสรางความมั่นใจที่ตั้งอยูบนรากฐานของ
หลักวิชา หลักฐาน ขอเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได กระบวนการวิเคราะหและประมวลผลที่เปน
วิทยาศาสตร หลักตรรกะ และความสมเหตุสมผล  
     4. การตรวจสอบ การวัดผลและประเมินผลในบริบทของการประกันคุณภาพมี
จุดประสงคสําคัญเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลยอนกลับสําหรับใชในการวางแผน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ
อยางตอเน่ือง มิใชการจับผิด หรือการตัดสินใหรางวัล หรือลงโทษ 
     5. คุณภาพของการออกแบบ (มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและแผนการสอน) 
และกระบวนการทํางาน (การเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
เปนองคประกอบสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
     6. การประกันคุณภาพการศึกษาเนนความสําคัญของการสรางความรู ทักษะและ
ความมั่นใจ แกบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสรางโอกาสใหเกิดการมี
สวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     7. การประกันคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญตอการประสานสัมพันธภายใน
ระหวางหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ และการรวมมือของหนวยงานและองคกรตางๆ ในเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
     8. ภาวการณเปนผูนําและความเอาจริงเอาจัง (Commitment) ของผูบริหาร
สถานศึกษาและการกระจายอํานาจความรับผิดชอบที่เหมาะสมเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543ก: 20) ไดกลาวถึงหลักการ
สําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 
     1. จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษารวมกัน
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิดหรือทําใหบุคลากรเสีย
หนา โดยเปาหมายที่สําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน 
     2. การที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามขอ 1 ตองทําใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ไมใชเปนกระบวนการที่แยกสวนมาจากการดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาจะตองวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเปาหมายชัดเจน ทําตามแผน ตรวจสอบ
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนระบบ มีความโปรงใส และมีจิตสํานึกในการ
พัฒนาคุณภาพการทํางาน 
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      3. การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปน
ผูบริหาร ครู และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูที่เกี่ยวของ เชน 
ผูเรียน ชุมชน เขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานที่กํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันให
สถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของ
ผูปกครอง สังคม และประเทศชาติ 
 

1.3.2 ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 มาตรฐานที่ 47 ระบุใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในโดยมุงเนนการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
มาตรา 18 (2) โดยใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับผูเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาความรู ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออก
กฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ใหสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยดําเนินการดังตอไปน้ี  
      1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
    4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    5. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    6. จัดใหมีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    7. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
    8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554ก: 14 - 30) ไดกลาวถึง
รายละเอียดในการดําเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 ขั้นตอน ดังนี้  

   1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ตามกฎกระทรวงไดกําหนดไววา การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

นั้นตองกําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และตอง
ครอบคลุมสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน ชุมชน และ
ทองถิ่นดวย ดังนั้น สถานศึกษาจึงตองวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา นโยบายของหนวยงานสวนกลาง 
คุณลักษณะพิเศษของผูเรียนที่สถานศึกษา ทองถิ่น และชุมชนคาดหวัง นํามาสังเคราะหหลอมรวม
กําหนดเปนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดขึ้นน้ันควรมีการระบุตัวชี้วัดที่เปน
องคประกอบของมาตรฐานนั้น ๆ ใหชัดเจนเพื่อใหเกิดความสะดวกและความเขาใจตรงกันในการวัด
และประเมินและการสื่อสารกับผูเกี่ยวของในการกําหนดมาตรฐานนั้น ควรประกอบดวยผูมีสวนได
สวนเสียในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแหงน้ันๆ บุคคลที่มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและคณาจารย คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครอง ผูนําชุมชน นักปราชญ/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย/แหลงความรู
ใกลเคียง เจาของกิจการ/สถานประกอบการในชุมชน บุคคลที่เกี่ยวของเหลานี้ควรอยางยิ่งที่จะตองมี
สวนรวมในการกําหนดคุณภาพผูเรียน เม่ือทุกคนที่เกี่ยวของเห็นพองตองกันในคุณภาพผูเรียนตาม
มาตรฐานที่รวมกันกําหนด จึงมีความเต็มใจและยินดีที่จะผลักดัน สนับสนุนและทํางานรวมกับ
สถานศึกษาใหพัฒนาไปสูเปาหมายไดในเวลาอันรวดเร็วและยั่งยืน 

   2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  แผน (Plan) เปนเอกสารที่แสดงโครงการ กิจกรรม วิธีการที่ไดผานการคิดมาแลว
ลวงหนา โดยผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกันคิดและพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ สําหรับเปนเครื่อง
ชี้นําการดําเนินการใดๆที่สอดรับกับเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร การวางแผนมักมีการ
กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและกรอบเวลาของการดําเนินการตามแผนอยางชัดเจน 
            ในสถานศึกษาตองมีการจัดทําแผน 2 ประเภท คือ  

  1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเปนแผนที่มีรอบระยะเวลาการ
พัฒนาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อาจเปนแผน 3 ป แผน 4 ป หรือแผน 
5 ป แลวแตความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา แผนประเภทนี้จะสะทอนกระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธที่จะใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือนําไปสูเปาหมาย ไดคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่วางไว (Strategic Plan / Improvement Plan)  
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    2) แผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan / Operation plan) ซึ่งแตกออกมาจาก
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการดําเนินงานเปนรายป แผนปฏิบัติการ
ประจําปแตละปควรมีจุดเนนที่ชัดเจนเปนรูปธรรม นอกจากความชัดเจนในการดําเนินกิจกรรมตาม
กรอบเวลา สถานที่ งบประมาณ ผูรับผิดชอบแลว สถานศึกษาตองกําหนดกิจกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานความกาวหนาของการดําเนินงาน การปรับปรุงแกไขเพื่อใหการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพ ราบรื่น คลองตัว มีการประเมินตนเอง อันนําไปสูการไดขอมูลสารสนเทศเพื่อนําไป
เขียนรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตอไป 

 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตองผานการคิดและ
วิเคราะหเชิงกลยุทธมาแลวอยางรอบดานและรอบคอบโดยอาจใชวิธี SWOT Analysis, Balanced 
Scorecard หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสมสําหรับเปนเข็มทิศชี้นําการดําเนินงานตาม
กลยุทธ เพ่ือนําไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศนและมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาวางเปาหมายไว 
สวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปจะมีการระบุวัตถุประสงค เปาหมาย การจัดสรรทรัพยากรและ
กรอบเวลาของการดําเนินงานตามแผนอยางชัดเจน 

 ในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถ
ตรวจสอบตนเองไดวาเปนแผนพัฒนาที่มีคุณภาพหรือไม โดยพิจารณาจากประเด็นที่กฎกระทรวง
กําหนดใหตองดําเนินการ ดังนี้ 

1) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่จําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
2) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและความสําเร็จของการพัฒนาไวอยาง

ชัดเจน และเปนรูปธรรม 
3) กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัยหรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิง

ได ใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู กระบวนการ
เรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพ่ือ
นําไปสูมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 

4) กําหนดแหลงวิทยากรภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 
5) กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและ

ดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
6) กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา ผูปกครอง 

และองคกรชุมชน 
7) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
8) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในทศวรรษหนานั้นสถานศึกษาตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญตองเขาใจบริบทและความตองการของสถานศกึษา
เอง โดยการวิเคราะหความตองการจําเปนภายใตสถานการณที่เปนอยูมีขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได
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ทั้งผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการ
ทดสอบระดับชาติ รวมทั้งผลการวิจัยจากการทําวิจัยชั้นเรียนของครูแตละกลุมสาระการเรียนรูเปน
ขอมูลประกอบการวางแผน โครงการ/กิจกรรมหรือนวัตกรรมที่นํามาใชสอดคลองกับการแกปญหาและ
ความตองการใชแหลงวิทยาการที่อยูใกลเคียงใหเปนประโยชน และที่สําคัญมากที่สุดประการหนึ่งคือ 
บุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของตองมีจิตสํานึกรวมในการจัดการศึกษาใหถึงเปาหมายที่หวังไวรวมกัน 

 3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดไวมีความจําเปน

อยางยิ่งที่ตองจัดระบบการบริหารสถานศึกษาและระบบสารสนเทศเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

3.1 การจัดระบบบริหารสถานศึกษา 
  สถานศึกษาสามารถจัดระบบบริหารโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีหรือผลงานวิจัย

ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายใช
เทคนิคการบริหารและการจัดการใหสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย เชน การใชวงจรการพัฒนา
คุณภาพ (PDCA : Plan Do Check Act) ของเดมิ่ง (Deming Cycle) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน (SBM) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (TQM) เปนตน  

   การจัดโครงสรางการบริหารสถานศึกษาควรจัดใหสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัดที่มีการแบงงานเปน 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ทั้งน้ีการบริหารงานตาม
โครงสรางของสถานศึกษาที่มีขนาดใหญหรือใหญพิเศษจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคณะกรรมการหลาย
ระดับ หลายฝายนับตั้งแตระดับบริหาร/อํานวยการ ระดับกลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้น หรือมีการตั้ง
คณะทํางานเฉพาะขึ้นเพ่ือรับผิดชอบงานเปนคราวๆ ไป สถานศึกษาขนาดกลางซึ่งดูจะมีความคลองตัว
มากที่สุดก็จําเปนตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดผูรับผิดชอบงานที่เหมาะสม เนนการทํางาน
รวมกันเปนทีมใหมากที่สุดสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กควรเนนลักษณะการทํางานแบบบูรณาการ 
เชน รวมงานวิชาการและงานงบประมาณไวดวยกันเพราะทุกงานตองเกี่ยวของกับการใชเงิน หรือรวม
งานวิชาการกับงานบุคลากรเพราะการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตองเกี่ยวของกับครู ครูทุกคน
ตองทํางานบริหารทั่วไปได เปนตน การทํางานในรูปคณะกรรมการอาจมีความจําเปนนอยมากสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กเพราะบุคลากรมีอยูเพียงไมกี่คน ดังน้ัน ทุกคนจึงตองมีแผนการทํางานของ
ตนเองควบคูกับแผนการสอนดวย เพ่ือเปนการตรวจสอบการทํางานเปนระยะตามวงจรคุณภาพมีการ
ปรับปรุงงานทันทวงทีไมทําใหงานคั่งคาง จึงมีเวลาใหกับการพัฒนาการเรียนการสอนไดเต็มที่ 
                         3.2 การจัดระบบสารสนเทศ 

   สถานศึกษาควรมีการจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูครอบคลุมและ
เพียงพอตอการนําไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษาสืบคนไดงายและรวดเร็ว ผูรับผิดชอบดูแล
สารสนเทศของสถานศึกษาตองทํางานอยางมีระบบ โดยมีการกําหนดกรอบการเก็บขอมูลเฉพาะที่
จําเปนวางแผนการเก็บขอมูลซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายสรางความเขาใจใหทุกฝาย
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ความตระหนักถึงความจําเปนในการเก็บขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและใหขอมูลที่
ถูกตอง ขอมูลและสารสนเทศทั้งหลายลวนตองไดจากครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาทั้งสิ้น เม่ือมี
ความเขาใจที่ถูกตองการไดมาซึ่งขอมูลก็จะมีความถูกตองและไดขอมูลที่เปนปจจุบัน  

  การศึกษาของสถานศึกษามีหลายดาน เชน ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ
กับผูเรียน วิธีการ/รูปแบบ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู วิธีการ/รูปแบบการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาการมีสวนรวมพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา สถิติและผลการ
ใชแหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษาวิธีการ/จํานวนครั้ง/จํานวนโครงการที่สถานศึกษาและชุมชน
รวมกันพัฒนาเพื่อสรางใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูในชุมชน เปนตน แตอยางไรก็ตาม ขอมูลและ
สารสนเทศนับวามีความสําคัญและจําเปนที่สุดคือ ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับผูเรียนสถานศึกษา
จะตองจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนเปนรายบุคคลและตองทําใหเปนปจจุบันในทุกภาค
เรียน เพ่ือการวางแผนและปรับปรุงการดําเนินงานไดทันเหตุการณ การมีระบบขอมูลและสารสนเทศจึง
จะนับวาไดประโยชนอยางแทจริง 

           การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศสามารถจัดเก็บในรูปของแฟมเอกสารหรือ
จัดเก็บโดยใชระบบตางๆ จากคอมพิวเตอรทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
ปจจุบันสถานศึกษาขนาดใหญใชคอมพิวเตอรชวยในการบันทึกขอมูลประมวลผล แลวสรุปเปน
สารสนเทศเพื่อการใชงานไดทันทีเชนเดียวกันสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีบุคลากรไม
เพียงพอควรใชคอมพิวเตอรในการเก็บขอมูลและสารสนเทศเชนเดียวกัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวย
ลดภาระในเรื่องนี้ไดอยางมาก 
                   4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                       แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้ น เปรียบเสมือนเข็มทิศ 
ชี้ทางการทํางานเพื่อใหทุกคนทุกฝายมีเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานที่ไมขัดแยงกันแตแผนจะ
ไมมีความหมายถาการดําเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาไมดําเนินงานตามแผน ผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีภาวะผูนําทางวิชาการควบคูกับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพและระบบคณุธรรม
ยอมสรางคนที่มีคุณภาพใหเกิดขึ้นไดไมยากนักผูบริหารจะทําหนาที่จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
สนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดูแล 
กํากับ ติดตามและนิเทศงานของบุคลากรทุกคน/ทุกฝาย เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหปฏิบัติงานตามแผน
ที่กําหนดไวใหความสําคัญการดําเนินงานและปรับปรุงงานอยางตอเน่ืองจนเปนปกติ ครูตองทําหนาที่
จัดการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพและเต็มเวลา แบงเวลาหรือบริหารเวลาในการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปไดอยางเหมาะสมและบรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เม่ือ
สิ้นสุดการดําเนินงานซึ่งทุกคนที่เกี่ยวของจะปฏิบัติตามหนาที่และบทบาทของตนเองอยางดีที่สุดและ
ภาคภูมใจในความสําเร็จรวมกัน ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา
สถานศึกษาผูบริหารจึงควรเปนผูนําในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว 
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รวมทั้งมีการสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตามและใหความชวยเหลือแกบุคลากรทุกคน/ทุกฝายให
สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว 

5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการจัดทํารายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      ในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานั้นสถานศึกษาจําเปนตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ตอเนื่อง เพ่ือใหเห็น
แนวโนมการปฏิบัติงานวาดีขึ้นหรือกําลังถอยลงและควรมีการปรับปรุงแกไขหรือเรงพัฒนาในเรื่อง
ใดบาง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงควรกระทําทุกป  ถือเปนการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ตองดําเนินการอยางเปนระบบตอเน่ืองการดาํเนนิงานทาํไดทัง้ระหวาง
และหลังการดําเนินงานโดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับคุณภาพผูเรียนเปนอันดับแรกและ
เชื่อมโยงถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในดานอ่ืนๆ รวมถึงเอกลักษณของสถานศึกษาดวย 
       ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในแตละครั้งเปน
ขอมูลเชิงประจักษใหกับผูเกี่ยวของทุกฝายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัด
ประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล  
การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 
       นอกจากนี้ กฎกระทรวงยังกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษามีหนาที่
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอีกทางหนึ่งดวย โดยใหดําเนินการติดตามตรวจสอบอยาง
นอยหน่ึงครั้งในทุกสามปทั้งน้ีในสวนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาภายใน
เขตการศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาทุกแหงไดรับการตรวจสอบคุณภาพและไดรับประโยชนจากการ
ติดตามตรวจสอบครบถวน กรณีที่เขตพ้ืนที่การศึกษาใดมีสถานศึกษาในความดูแลรับผิดชอบจํานวน
ไมมากควรมีการติดตามตรวจสอบเปนประจําทุกป  

      สวนเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีสถานศึกษาอยูในความดูแลรับผิดชอบจํานวนมากไม
สามารถตรวจสอบใหครบไดภายใน 3 ป ก็ควรมีการประสานงานโดยอาศัยบุคลากร/ผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความรูความสามารถมารวมปฏิบัติการได ควรมีการแตงตั้งคณะทํางานในการออกติดตามตรวจสอบมี
การกําหนดกรอบการตรวจสอบที่ชัดเจน ซึ่งประเด็นการตรวจสอบตองสอดคลองกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการแจงผลการตรวจสอบให
สถานศึกษาทราบเปดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชนทราบดวยประโยชนจาก
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษาอยางสม่ําเสมอนั้นจะ
ทําใหผูปกครอง ชุมชนหรือแมแตผูเรียนเองรับรูถึงปญหาอุปสรรคการดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษา
และหาทางปรับปรุงและพัฒนารวมกัน  รวมทั้งนําผลการตรวจสอบคุณภาพไปปรับแผนพัฒนาการจัด
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การศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจําปและใชเปนขอมูลเพ่ือรองรับการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกดวย 

6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    การประเมินคุณภาพภายในเปนกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทําโดยบุคลากรภายในหรือผูที่เกี่ยวของ
อยางตอเนื่อง การประเมินคุณภาพภายในถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพ่ือที่จะได
ทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาบรรลุตามเปาหมายหรือมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาหรือไม นําผลการประเมินไปแกไขขอบกพรองไดทันทีเพ่ือการพัฒนา
อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) การประเมินภายในถือเปนกระบวนการตรวจสอบการ
ทํางานของสถานศึกษาหรือการประเมินตนเอง (Self-Evaluation)   

    การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรยึดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเปนหลัก แตอยางไรก็ตามควรสะทอนภาพความสําเร็จที่ชัดเจนอยางนอย 2 ดาน ดังนี้ 

     1)  คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามหลักสูตรของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทุกระดับชั้น 
พฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน โดยระบุไดถึงกลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่
มีความเสี่ยง กลุมผูเรียนที่มีปญหาในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน กลุมผูเรียนที่มีคุณลักษณะยัง
ไมเปนไปตามที่พึงประสงคเพราะขอมูลจากการประเมินเหลานี้จะสะทอนใหเห็นวาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไวหรือไมอันนําไปสูการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ตอไป 

      2) คุณภาพการศึกษาดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษา
สามารถดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดไวแลว
ในทุกมาตรฐานดวยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการประเมิน เชน ใชการสังเกต 
การสัมภาษณ การตรวจสอบจากเอกสารหรือขอมูลเชิงประจักษ เปนตน 
                    7. การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

    จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถสรุปและ
จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและถือวาเปนรายงานประจําปของ
สถานศึกษาได ทั้งน้ี เพ่ือไมใหสถานศึกษาตองมีภาระในการจัดทํารายงานหลายเลม การจัดทํา
รายงานประจําปถือเปนเรื่องปกติที่สถานศึกษาตองจัดทําหลังการจัดการศึกษาผานไปแตละป ทั้งน้ี 
นอกจากเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
แลวสถานศึกษาตองเปดเผยรายงานนั้นตอสาธารณชนดวย รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษานี้จะนําไปเปนฐานขอมูลและหลักฐานยืนยันการพัฒนาสถานศึกษา
สําหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกดวย 
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    สถานศึกษาสามารถกําหนดรูปแบบของรายงานประจําปไดตามความเหมาะสม 
โดยใชภาษาที่อานเขาใจงายนําเสนอทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระสําคัญอาจแบง
ออกเปน 4 สวน คือ 1) ขอมูลพ้ืนฐาน 2) แผนการพัฒนาการจัดการศึกษา 3) ผลการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษา และ4) สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช 
                   8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง หมายถึง ความยั่งยืนของการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น
อยางสม่ําเสมอมีการใชผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคุณภาพผลประเมินอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวของมาเปนฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะหรือทุกรอบการพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานั้นสถานศึกษาตองยึดคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอง
จัดระบบและโครงสรางที่เหมาะสม วางแผนและดําเนินงานตามแผนดวยจิตสํานึกที่วา การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนภาระงานปกติที่ทุกคนจะตองรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นรวมกัน การดําเนินงานมี
ความกาวหนาอยางตอเน่ือง สงผลถึงคุณภาพผูเรียนทั้งสถานศึกษา 

   การทําใหคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่องนั้นสถานศึกษา
ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

     1. สรางจิตสํานึก การพัฒนาใหเกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
โดยถือวาการพัฒนาระบบประกันคุณภายในสถานศึกษาเปนวัฒนธรรมการทํางานปกติของ
สถานศึกษา 

     2. กําหนดมาตรฐานการศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณของสถานศึกษาอยางเดนชัด
เพ่ือสรางความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษารวมกันจัดระบบและโครงสรางที่เหมาะสม วางแผนและ
ดําเนินงานตามแผนโดยเนนระบบคุณภาพ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

     3. นําผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือ
จากหนวยงานตนสังกัดไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการใชขอมูลและ
สารสนเทศอยางคุมคา 

     4. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
โดยครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู คือ รูจักพัฒนาตนเอง  
ใฝเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแบงปนความรูตลอดเวลาจนเกิดทีมผูเชี่ยวชาญในเรื่องตาง ๆ 
อยางหลากหลายจนไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของ มีการเผยแพรประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยน
ความรูกับองคกรอ่ืน ๆ มีนวัตกรรมใหมๆ ที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น 

  อยางไรก็ตาม ในการทําใหคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองนั้นสถานศึกษาตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

 



 

 

29 

     (1) สรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดขึ้นในหมูครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
     (2) เนนย้ําหรือกําหนดเปนนโยบายการทํางานอยางมีระบบ รวมทั้งตองทํางาน
อยางมีเปาหมาย ทํางานเปนหมูคณะและตองทําอยางตอเน่ือง 
     (3) พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
การจะทําใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูได ตองทําใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเปน
บุคคลแหงการเรียนรู คือรูจักพัฒนาตนเอง ใฝรู หม่ันแสวงหาความรูอยูเสมอ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแบงปนความรูกันตลอดเวลา เกิดทีมผูเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ หลากหลายจนไดรับการ
ยอมรับจากผูเกี่ยวของ มีการเผยแพรประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูกับองคกรอ่ืนๆ 
สถานศึกษาก็จะเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความเคลื่อนไหวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู
ตลอดเวลา 
  ผลผลติขององคกรแหงการเรียนรู เห็นไดจาก 1) ผลสัมฤทธิข์องงานสูงขึ้น  
2) เกิดการพัฒนาคน 3) มีการพัฒนาความรู และ4) องคกรมีศักยภาพสูงขึ้น 

         คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนด
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 
(สํานักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2554ข: ออนไลน) ไวดังนี้ 

 
   หลักการสําคัญ 
  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินการใหผูเกี่ยวของ

ทุกฝายมีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ดังตอไปน้ี 

1.  การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนที่ตองปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต
ละคนไดรับมอบหมาย 

2.  การประกันคุณภาพมุงพัฒนาการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของแตละคนใหมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น เพราะผลการพัฒนาของแตละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา 

3. การประกันคุณภาพเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ไมใชทําเพื่อเตรียมรับการประเมินเปน
ครั้งคราว 

4. การประกันคุณภาพตองเกิดจากการรวมมือของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ไม
สามารถวาจางหรือขอใหบุคคลอื่นๆ ดําเนินการแทนได 

5. การประกันคุณภาพตองเกิดจากการยอมรับและนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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     การดําเนินงานของสถานศึกษา 
   ใหสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการดังนี้ 
                   ใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของดําเนินการและถือเปนความรับผิดชอบรวมกัน ดังนี้ 

1.1 ศึกษา วิเคราะหมาตรฐานและตัวบงชี้วาดวยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช 

1.2 พิจารณาสาระสําคัญที่จะกําหนดในมาตรฐานและตัวบงชี้ที่สะทอนอัตลักษณ
และมาตรการสงเสริมของสถานศึกษา 

1.3 กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐานและตัวบงชี้ 
1.4 ประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานและตัวบงชี้วาดวยการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาใหกลุมผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 
       ทั้งน้ี สถานศึกษาอาจกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชได 

2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการดังนี้ 
       2.1 ใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
        2.1.1 ศกึษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษา
อยางเปนระบบโดยใชขอมูลตามสภาพจริง 
        2.1.2 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายดานตางๆ โดยมุงเนนที่
คุณภาพผูเรียนที่สะทอนคณุภาพความสําเร็จอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม 
        2.1.3 กําหนดวิธีการดาํเนินงานกิจกรรม/โครงการที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใชกระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัย หรือขอมูลที่อางอิงไดให
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การ
สงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามมาตรฐานที่กาํหนดไว 
        2.1.4 กําหนดแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นจากภายนอกที่ใหการ
สนับสนุนทางวิชาการ 
        2.1.5 กําหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจนใหบคุลากรของสถานศึกษาและ
ผูเรียนรวมรับผิดชอบและดาํเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธภิาพ 
        2.1.6 กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา 
ผูปกครอง องคกร หนวยงาน ชุมชน และทองถิ่น 
        2.1.7 กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธภิาพให
สอดคลองกับกิจกรรม/โครงการ 
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        2.1.8 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และ/หรือคณะกรรมการสถานศกึษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหความ
เห็นชอบ 
       2.2 ใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ดังนี้ 
       2.2.1 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
       2.2.2 ใหกําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติการประจําปไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน 
       2.2.3 เสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ/หรือคณะกรรมการสถานศึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหความเห็นชอบ 
   3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดําเนินการดังนี้ 
  3.1 จัดโครงสรางหรือระบบการบริหารงานของสถานศกึษาที่เอ้ือตอการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  3.2 กําหนดผูรับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ครอบคลุม เปน
ปจจุบัน สะดวกตอการเขาถงึและการใหบริการหรือการเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานตนสังกัด 
  3.3 นําขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการ
สอน 
   4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการดังนี้ 
  4.1 นําแผนปฏิบัติการประจําปแตละปสูการปฏิบัตติามกรอบระยะเวลา และ
กิจกรรมโครงการที่กําหนดไว 
  4.2 ผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของทุกฝายปฏิบัตติามบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบตามที่ไดกําหนดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
   5. การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดําเนินการดังนี้ 
  5.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 
  5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอยาง
นอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  5.3 รายงานและนําผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชนใน
การปรับปรุงพัฒนา 
  5.4 เตรียมการและใหความรวมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก
หนวยงานตนสังกัด 
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   6. การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดําเนินการดังน้ี 
  6.1 ใหมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอยางนอย 3 คน ที่ประกอบดวย 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่หนวยงานตนสังกัดขึ้นทะเบียนไวอยางนอย 1 คน เขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  6.2 ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
   7. การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ดําเนินการดังนี้ 
  7.1 สรุปและจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่
หนวยงานตนสังกัดกําหนด 
  7.2 นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ/หรือ 
คณะกรรมการสถานศึกษา และ/หรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหความเห็นชอบ 
  7.3 เผยแพรรายงานตอสาธารณชน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   8. การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ดําเนินการดังนี้ 
  8.1 สงเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องใหเกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนา
สถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูจนเปนวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางานปกติของ
สถานศึกษา 
  8.2 นําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากการประเมินตนเองหรือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของมาวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรขอมูลสารสนเทศ เพ่ือนําไปใชใหเปน
ประโยชนตอการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 
  8.3 เผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนา 
            1.3.3 แนวการจัดระบบประกันคุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา 
  กรมวิชาการ (2544ก: 29) ไดเสนอแนวการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา จะตองสามารถตอบคําถามสําคัญ 3 เรื่อง ไดแก 
   1. นักเรียนทุกคนมีการรูและไดรับการบริการที่เหมาะสมจากสถานศึกษา
หรือไม 
   2. ทราบไดอยางไรวานักเรียนเกิดการเรียนรู 
   3. ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบาง เพ่ือใหนักเรียนประสบความสําเร็จดี
ขึ้นการตอบคําถามดังกลาวจะตองมีรองรอยหลักฐานที่สามารถตรวจสอบไดสถานศึกษาจึงควร
กําหนดวิธีการดําเนินงานและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ กรมวิชาการไดใหขอเสนอแนะ เพ่ือ
เปนแนวทางที่จะเอ้ือใหสถานศึกษาสามารถจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
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อยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานทรัพยากรและประสบการณการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแตละแหงที่มีความแตกตางที่หลากหลาย (กรมวิชาการ. 2544ก: 30-48) ดังนี้ 
  1. สรางบุคลากรทั้งสถานศึกษาใหเปนผูรูเขาใจและสามารถปฏิบัติงานตามระบบ
คุณภาพได 
  2. ปรับแตงวิสัยทัศนของสถานศึกษาหรือกําหนดใหม 
  3. การจัดทําขอมูลสารสนเทศคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  4. พัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา 
  5. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      5.1 การประเมินเพื่อสํารวจสภาพปญหาและความจําเปนอยางรอบดาน 
      5.2 การปรับเปาหมายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาในกรอบหลักสูตร 
      5.3 การพัฒนาหรือเลือกใชรูปแบบ วิธี หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่
ตอบสนองสภาพปญหา และความจําเปนสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาและเปดโอกาสใหผูเรียน
ทุกคนไดเรียนรูและบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม 
      5.4 การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยคณาจารยที่มีความรู ความสามารถ 
เหมาะสม 
      5.5 การพัฒนาความรู ความสามารถทางวิชาชีพของครูผูสอนและบุคลากร 
      5.6 ยุทธศาสตรและวิธีการทําใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม 
      5.7 การพัฒนาระบบขอมูลการประเมินมาตรฐาน 
      5.8 แผนการใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหาดานผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน 
  6. การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
  7. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษา 
     7.1 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษาภายในของสถานศึกษา 
     7.2 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษา และผูมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา 
  8. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
  9. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
            10. การกํากับ ติดตาม ประเมิน และผดุงระบบประกันคุณภาพ 
   แนวการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา คือ จะตองมีระบบการ
ประเมินผลภายในสถานศึกษาที่เปนระบบ ชัดเจน จึงมีผูเสนอองคประกอบทั่วไปของระบบการ
ประเมินผลไวดังนี้ 
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   กอรดอน (Gordon. 1980: 47-54) ไดเสนอวา การออกแบบกระบวนการประเมินผล
ภายในจําเปนตองมีสิ่งตอไปน้ี (1) การกําหนดเปาหมายของหนวยงาน (2) การกําหนดเกณฑการ
ประเมิน (3) การเลือกวิธีการเก็บขอมูลและเทคนิคการประเมิน (4) การวิเคราะหผล (5) การนํา
ระบบสูการปฏิบัติ 
   มิลเลอร และสาหน (Miller & Sahn. 1999: online) กลาววา องคประกอบของระบบการ
ประเมินผลภายในแบบยึดติดกับการทํางานประจํามี 3 สวน คือ ขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล และ
โครงสรางการสนับสนุนการบริหารจัดการ ดังตอไปน้ี 
  1. องคประกอบดานขอมูล ระบบดังกลาวจะมีตัวบงชี้ 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้
กระบวนการ (process indicators) และตัวบงชี้ผลกระทบ (impact indicator) 
  2. องคประกอบดานวิธีการวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลที่จัดเก็บมาจัดกระทํา
ใหเกิดสารสนเทศ ซึ่งผูที่วิเคราะหขอมูลตองมีความรูความเขาใจในวิธีการวิเคราะห มีความสามารถ
ในการเลือกวิธีการที่เหมาะสมมาใช 
  3. องคประกอบดานโครงสรางสนับสนุนการบริหารจัดการ เปนกระบวนการทํางาน
ที่ตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานระดับลางทุกฝาย โดยหัวหนางานทุกระดับใหการสนับสนุน
การทํางาน 
   มิลเลอร และสาหน (Miller & Sahn. 1999: online) เสนอแนะหลักการออกแบบระบบการ
ประเมินผลภายในแบบยึดติดกับการทํางานประจํา ดังนี้ 
  1. ตองมีการประมวลผลเปนประจํา โดยมีการเก็บขอมูลสมํ่าเสมอจากหนวยงาน
ระดับลาง 
  2. ขอมูลที่ไดตองนําไปใชในการบริหารหนวยงานทุกระดับการเก็บขอมูลตองเนน
ขอมูลที่สามารถนําไปใชไดจริง 
  3. การจัดเก็บขอมูลตองคํานึงถึงความคุมคา เก็บขอมูลจํานวนนอย เพ่ือ
ประหยัดเวลาและคาใชจาย เพราะการมีขอมูลมากเกินไปก็เปนอันตรายพอๆ กับการไมมีขอมูล 
  4. กระบวนการวิเคราะหขอมูลตองวางแผนอยางดี เปนที่เขาใจของทุกฝายที่
เกี่ยวของ 
  5. คณะทํางานตองยึดม่ันในการบริหารจัดการที่มุงหมายของหนวยงานเปนสําคัญ 
  6. ระบบการประเมินผลภายในตองมีความยืดหยุนสามารถปรับตัวไดเร็วทันการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น 
   การจัดเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล โดยตองมีการออกแบบประเมินที่ทําใหสามารถ
ไดขอมูลที่มีคุณภาพ มีการจัดทําอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําผลไปใชไดอยางแทจริงและ
สามารถปรับเปลี่ยนใหยืดหยุนตามสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ดังน้ัน องคประกอบ
ทั่วไปที่สําคัญในระบบการประเมินผลภายใน คือ ระบบฐานขอมูลและการประมวลผลขอมูลที่จัดทํา
ขึ้น เพ่ือใชในการวางแผนการพัฒนาการศึกษา โดยขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูลตองผานกระบวนการ
จัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ คือ ถูกตอง รวดเร็ว คุมคา และปรับตัวไดงาย 
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   เม่ือประมวลแนวคิดทั้งหมดเขาดวยกันจะไดวาการประเมินผลภายในควรประกอบดวย
กิจกรรมตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543ข: 79-82) ดังตอไปน้ี 
     1. การมอบหมายผูรับผิดชอบในการประเมินผลภายใน 
        การมอบหมายผูรับผิดชอบในการประเมินผลภายในตองมีการกําหนดตัวบุคคลหลักที่
มีหนาที่ดูแลกระบวนการประเมินผลทั้งระบบ แตผูที่เกี่ยวของในการประเมินผลตองมาจากบุคลากร
ทุกฝายหรือทุกระดับที่ปฏิบัติงานจริงในชีวิตประจําวัน เพราะการประเมินผลภายในมีเปาหมายเพื่อ
ปรับปรุงการทํางานปจจุบันใหดีขึ้น ดังน้ันผูประเมินจึงตองเปนผูที่คุนเคยกับงานไมใชมอบหมายให
คนที่ไมเกี่ยวของกับงานนั้นๆ เขามาทําหนาที่ 
     2. การวางแผนการประเมิน 
        เพ่ือใหการประเมินผลประสบความสําเร็จ ผูรับผิดชอบจึงตองมีการวางแผนการจัดเก็บ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย การนําเสนอขอมูล และการใชผลการประเมินเพื่อ
การตัดสินใจ 
  2.1 การกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา/วัตถุประสงคของการประเมิน 
สถานศึกษากําหนดวิธีการไดมาซึ่งเปาหมายตองการบรรลุผล ซึ่งนําไปสูการกําหนดมาตรฐานที่
ตองการประเมินและทายที่สุดเปนตัวกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน บุคลากรในสถานศึกษา
เปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดเปาหมายของการประเมิน 
  2.2 การกําหนดกรอบการประเมิน สิ่งที่ปรากฏในกรอบการประเมิน คือ ตัวบงชี้ 
วิธีการประเมิน และเกณฑการตัดสินคุณภาพของการดําเนินงาน เกณฑการประเมินคณะทํางานตอง
หาวิธีการที่จะกําหนดกรอบการประเมินซ่ึงเปนที่ยอมรับรวมกัน ประเด็นสําคัญในขั้นน้ีอยูที่เกณฑ
การตัดสินคุณภาพซึ่งตองพิจารณาวาจะใชเกณฑสัมบูรณ (absolute criteria) หรือเกณฑสัมพันธ 
(relative criteria) 
  2.3 ขอมูลในการประเมิน/วิธีการเก็บขอมูล หลังจากบุคลากรในสถานศึกษาเลือกตัว
บงชี้ที่จะนํามาใชในการประเมินสถานศึกษาของตนเองแลวตองตัดสินวาจะใชขอมูลอะไรในการ
ประเมินตัวบงชี้นั้น แหลงขอมูลมีไดหลายแหลง ตองเลือกแหลงที่นาเชื่อถือเก็บงาย  
          ไมรอน (Miron. 1998: 249-270) ไดเสนอวิธีการเก็บขอมูลที่ใชในการประเมิน  
ซึ่งแยกออกเปนหมวดหมูไดดังน้ี แบบฟอรมการเก็บขอมูลพ้ืนฐาน (basic information form)  
การสํารวจขอมูลจากผูปกครอง (parent/guardian survey) การสํารวจขอมูลจากนักเรียน (student 
survey) การสํารวจขอมูลจากครู (teacher survey) และการสํารวจสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 
(school climate survey) ซึ่งเก็บขอมูลจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ผูประเมินตองตัดสินใจวาระดับของ
ขอมูลที่ตองการประเมินวาเปนระดับบุคคลหรือระดับสถานศึกษา 
  2.4 การเก็บขอมูล ผูประเมินตองตัดสินใจวาเครื่องมือที่สรางขึ้นมาสําหรับเก็บขอมูล
จากกลุมใด (ครู นักเรียน พอแม บุคลากร คนอ่ืนๆ) ควรใชการสุมตัวอยางหรือใชทั้งหมด หลักการ
ของการเก็บขอมูล คือ กําหนดกลุมตัวอยางที่พอเพียงเปนตัวแทนกลุมประชากร อธิบายเหตุผลของ
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การสํารวจขอมูล จะทําอะไรกับขอมูลสารสนเทศที่ไดรับ และจะสรางความมั่นใจในการรักษา
ความลับได 
  2.5 การประเมินผลขอมูลและการแปลความหมาย ขอมูลที่ตองประมวลมีขอมูล 2 
ประเภทคือ ขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ ตองตัดสินใจวาใครรับผิดชอบในการ
ประมวลผลขอมูล (มอบหมายเพียงคนเดียวหรือกลุมคน) จะมีการจําแนกผลการประเมินตามตัวแปร
อะไรบาง (เชน แยกตามเพศ ระดับชั้น วิชา) วิเคราะหและแปลความหมายของผลการประเมิน เลือก
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ นําขอมูลจากแหลงตางๆ มาสังเคราะหรวมกัน (จากเพื่อน ครู พอ แม)  
วางรูปแบบของการตอบ ผลที่ไดจากการประเมินนํามาแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑที่กําหนด  
  2.6 การรายงานผลการประเมิน  การพัฒนาการประเมินครูอาจารย ในการจัดทํา
รายงานผลการประเมินตองใหขอมูลยอนกลับทางบวก ใหความเห็นและขอเสนอแนะที่สมเหตุสมผล 
รายงานอยางเปนทางการ ทําใหเกิดความสมดุลระหวางการชมเชยกับการวิพากษวิจารณ ใหขอมูล
ที่เพียงพอตอการนําไปปรับปรุง 
        3. การตรวจสอบผลการประเมิน 
          การประเมินงานประเมิน (meta-evaluation) เปนแนวคิดที่ใชในการประเมินคุณภาพ
ของการประเมินซอนอีกครั้ง เพ่ือใหม่ันใจในผลที่ไดจากการประเมินวาผานกระบวนการหรือวิธีการที่
ถูกตองเหมาะสม เชื่อถือได ตามมาตรฐานของการประเมิน 4 ประการ คือการใชประโยชน ความ
เหมาะสม ความเปนไปได และความถูกตองของวิธีการที่ใช เน่ืองจากการประเมินผลภายในเปน
กระบวนการที่ดําเนินการโดยบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งสวนใหญยังไมคุนเคยกับการทํางานดาน
การประเมินผล จึงยิ่งจําเปนที่ตองตรวจสอบคุณภาพ ของการดําเนินงานการประเมินงานสามารถ
ดําเนินการได 2 สวน คือ ทําการตรวจสอบกระบวนการทํางานในขณะที่กําลังดําเนินงานและทําการ
ตรวจสอบหลังสิ้นสุดการทํางาน 
        4. การใชประโยชนจากผลการประเมิน 
          การนําผลการตรวจสอบจากผูตรวจมาใชในการพัฒนาปรับปรุงการทํางานของ
สถานศึกษา ขอเสนอแนะดังกลาวสามารถนํามาประยุกตใชกับการใชประโยชนจากผลการประเมิน
ตนเอง โดยสถานศึกษาตองระบุกิจกรรมที่วางแผนจะทํา มีการตั้งเปาหมายเพื่อการปรับปรุงที่
ชัดเจนในการทําแผนปฏิบัติการตองมีการกําหนดทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานอยางกวางๆ 
จากนั้นจัดทําเอกสารสรุปรายละเอียดใหผูเกี่ยวของทั้งผูบริหาร ผูปกครอง และคนอื่นๆ ไดรับทราบ 
โดยอาจแนบไปกับจดหมายขาว 
       5. การพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา 
         ผลการประเมินอาจชี้จุดออนของสถานศึกษาที่ตองทําการปรับปรุงหลายประการ 
สถานศึกษาไมอาจแกไขปญหาตางๆ เหลานั้นไดพรอมกัน จําเปนตองมีการกําหนดวาอะไรเปนสิ่งที่
ตองการทําการพัฒนากอน ในการปรับปรุงสถานศึกษาตองมีการจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่มี
ความจําเปนเรงดวนมาดําเนินการกอนและตองคํานึงถึงวัฒนธรรมของสถานศึกษาดวยจุดเนนของ
การพัฒนาสถานศึกษาจะอยูที่การจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งตองรวมมือกัน และตองคิดวา
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สถานศึกษาเปนศูนยกลางของการเปลี่ยนแปลง ทุกฝายทั้งผูบริหาร ครู อาจารย ผูปกครองและ
ผูเรียนมีสวนเกี่ยวของในการปรับปรุงสถานศึกษา  
         สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการประเมินผลภายในนั่นก็คือ ขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา เปนสิ่งที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ของสถานศึกษานับวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่ตองการและครอบคลุม
ภารกิจ ดานการบริหารจัดการของสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สถานศึกษาจึงตองมีระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่นําไปสูคุณภาพของผูเรียน รวมถึงระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
เปนระบบ ถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบันและสามารถเรียกใชขอมูลสารสนเทศไดตลอดเวลา โดย
ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใชในการตัดสินใจดําเนินการตางๆ ตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการดําเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เพ่ือให
ไดขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหได
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น ผูที่เกี่ยวของควรศึกษาแนวคิดและดําเนินการทั้งสอง
สวนควบคูกันไป ในขณะเดียวกันเพื่อนําไปจัดโครงสรางหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษาใหเอ้ือ
และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2554ค: 27) 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหสถานศึกษามีการจัดระบบ
การประกันคุณภาพภายใน (มาตรา 47) และเตรียมพรอมสําหรับการประกันคุณภาพภายนอก โดย
สถานศึกษาตองใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับ
ภารกิจของสถานศึกษา ตลอดจนใหผูมีสวนเกี่ยวของใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวา
เกี่ยวของกับภารกิจของสถานศึกษา (มาตรา 50) สถานศึกษาจําเปนตองจัดเตรียมขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อตอบคําถามจากการประเมินภายนอกอยางหลีกเลี่ยงไมได แตสารสนเทศใน
สถานศึกษาทุกแหงมีมากมาย สวนใหญมักจัดเก็บสารสนเทศจําแนกตามงานของสถานศึกษา อัน
ไดแก งานวิชาการ งานปกครอง/งานกิจการนักเรียน งานธุรการ งานบริการ และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ จึงคอนขางลําบากในการเรียกใช ดังน้ันในการจัดทําระบบสารสนเทศ สถานศึกษาควร
คํานึงถึงการเลือกขอมูลและสารสนเทศที่เนนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเปนลําดับแรก 
สถานศึกษาควรจัดทําสารสนเทศที่จําเปนและสอดคลองกับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โดยตรงกอน ทั้งน้ีเพ่ือไมใหเปนการเสียเวลา กําลังงานกําลังทรัพย ไปอยางไมคุมคา เม่ือวิเคราะห
ภาระงานของสถานศึกษาจะไดระบบสารสนเทศยอยๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา เสนอตัวอยางสารสนเทศที่
จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กรมวิชาการ. 2544ข: 35 - 53) จําแนกได ดังนี้ 
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           1. สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 
      1.1 ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
      1.2 สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงการสรางการบริหารและภารกิจ 
      1.3 ศักยภาพของสถานศึกษา 
      1.4 ความตองการของสถานศึกษา 
      1.5 แนวโนมการพัฒนาทองถิ่น 
      1.6 แนวทางการจัดการศึกษา 
      1.7 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการนักเรียน 
           2. สารสนเทศที่เกี่ยวกับผูเรียน 
      2.1 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน 
      2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
      2.3 ผลงานและการแสดงออกของผูเรียน 
      2.4 รูปแบบการเรียนรูของผูเรียน 
           3. สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ 
      3.1 หลักสูตรและการเรยีนการสอน 
      3.2 การวัดและการประเมินผลการเรยีน 
      3.3 การพัฒนากิจกรรมแนะแนว 
      3.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
      3.5 การวิจัยในชั้นเรียน 
           4. สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
      4.1 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู 
      4.2 ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก 
      4.3 การพัฒนาบุคลากร 
      4.4 ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 
           5. สารสนเทศเพื่อการรายงาน 
      5.1 คุณภาพผูเรียน 
      5.2 คุณภาพดานการจัดการเรียนการสอน 
      5.3 คุณภาพดานการบริหารจัดการ 
      5.4 ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชมุชน 
 ตัวอยางรายละเอียดสารสนเทศที่จําเปนและขอมูลที่ตองการ มีดังตอไปน้ี 
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ตาราง 1 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศกึษา 
 

สารสนเทศ ขอมูลที่ตองการ 

1. ขอมูลทั่วไปของสถานศกึษา 1. ประวัติ ทีต่ัง้ ขนาดของสถานศึกษาจํานวน
พ้ืนที่ ลักษณะการจัดตั้ง สถานภาพของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาที่เปดสอน จํานวน
นักเรียนจําแนกตามระดับชัน้/จํานวนครู/
บุคลากร/จําแนกตามเพศ วฒิุการศึกษา 
ความสามารถพิเศษ ระดบัการศึกษาทีเ่ปดสอน
จํานวนหองเรียนและหองปฏิบัติการอัตราการ
ยายเขา-ออกของนักเรียน 
2. ความเชื่อ/ปรัชญา/คําขวญั/คติพจนของ
สถานศึกษา 

2. ศักยภาพของสถานศึกษา 1. จุดเดน/ความเขมแข็งของสถานศึกษา 
2. จุดดอย/ขอจํากัดของสถานศึกษา 
3. โอกาส/ปจจัยเอ้ือในการพัฒนาสถานศึกษา 
4. ความสําเรจ็/ความภาคภมิูใจของสถานศึกษา 

3. ความตองการของชุมชน 1. ความตองการของชุมชนเกี่ยวกับอาชีพการมี
งานทํา การศึกษาตอ 
2. ความตองการของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

4. แนวโนมการพัฒนาทองถิ่น 1. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนและผูปกครอง 
(รายได การมีงานทํา อาชีพ) 
2. สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  
(ความเชื่อ ประเพณี การนับถือศาสนา) 
3. สภาพทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ
4. จํานวนประชากรในเขตพืน้ที่บริการ  
(กอนวัยเรียน วัยเรียน วัยทํางาน วัยสูงอายุ) 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

สารสนเทศ ขอมูลที่ตองการ 

5. แนวทางการจัดการศึกษา 1. ทิศทาง/นโยบายการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาของรฐั 
2. ขอความระบุวิสัยทัศน เปาหมายการพัฒนา 
และภารกิจของสถานศึกษา 
3. กระบวนการจัดทําวิสัยทัศน เปาหมายและ
ภารกิจของสถานศึกษา (การมีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทศัน เปาหมาย และภารกิจ) 
4. ความสอดคลองของวิสัยทัศน ภารกิจกับ
เปาหมายของสถานศึกษา 

6. การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา/คณะกรรมการนักเรียน 

1. จํานวนครั้งของการเขารวมประชุมในรอบป 
2. รายชื่อคณะกรรมการที่เขารวมประชุมแตละ
ครั้ง 
3. สาระสําคัญของการประชุม 
4. โครงสรางการบริหารงานคณะกรรมการ 

 

ตาราง 2 สารสนเทศที่เกี่ยวกับผูเรียน 
 

สารสนเทศ ขอมูลที่ตองการ 
1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน  
1.1 ระดับคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนแตละกลุมวิชาแยกตามชั้นเรียน/ชวงชั้น 

1. จํานวนผูเรียนทั้งหมดที่สอบผานแตละกลุม
วิชาแยกตามชั้นเรียนชวงชัน้ 
2. คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนแตละกลุมวิชา
แตละชั้นเรียน/ชวงชั้น 
3. จํานวนผูเรียนทั้งหมด/ชวงชั้น 

1.2 รอยละของผูเรียนที่ไดรบัผลการเรียนในแต
ละระดับผลการเรียนจําแนกตามกลุมวชิา และ
ระดับชั้น 

1. จํานวนผูเรียนที่ไดรับผลการเรียนในแตละ
ระดับผลการเรียนจําแนกตามกลุมวิชา และ
ระดับชั้น 
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดแยกตามระดับชัน้ 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

สารสนเทศ ขอมูลที่ตองการ 

1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินคุณภาพ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1. จํานวนผูเรียนที่ผาน/ไมผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2. จํานวนผูเรียนที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

1.4 รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตร 

1. จํานวนผูเรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดในชั้นน้ัน 

1.5 รอยละของผูเรียนที่ศึกษาตอ 1. จํานวนผูเรียนที่ศึกษาตอ 
2. จํานวนผูเรียนที่จบการศึกษา 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  

2.1 รอยละของผูเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

1. จํานวนผูเรียนที่ผาน/ไมผานการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามเกณฑมาตรฐาน 
2. จํานวนผูเรียนที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

3. ผลงานและการแสดงออกของผูเรียน 1. กระบวนการทํางาน/ทักษะการจัดการของ
ผูเรียน 
2. คุณภาพและปริมาณชิ้นงานของผูเรียน 
3. การพัฒนาการทํางานของผูเรียน 
4. บรรยากาศภายในชั้นเรียน/ขณะเรียน 
5. ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนและผูเรียนตอ
เพ่ือนรวมชั้น 
6. วิธีการเรียนรูของผูเรียน 

4. รูปแบบการเรียนรูของผูเรียน 1. จํานวนรูปแบบการเรียนรูที่ผูเรียนใช 
2. จํานวนรูปแบบการเรียนรูทั้งหมด 
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ตาราง 3 สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวชิาการ 
 

สารสนเทศ ขอมูลที่ตองการ 

1. หลักสูตรและการเรียนการสอน  
1.1 สภาพการจัดแผนการเรียน/ชั้นเรียน 1. จํานวนชั้นเรียน 

2. จํานวนรายวิชาที่เปดสอน 
3. เวลาเรียนแตละกลุมวิชา 

1.2 ความสอดคลองของหลักสูตรกับความ
ตองการของทองถิ่น/ผูเรียน 

1. ผลสํารวจความตองการของชุมชนทองถิ่น 
2. รายวิชาที่เปดสอน 
3. จํานวนรายวิชา ผูเรียนทีเ่ลือกเรียนรายวิชา
ตางๆ 

1.3 เทคนิควิธีการสอนที่ครูนํามาใช 1. จํานวน/ประเภทของเทคนิควิธีการสอนที่ครู
นํามาใช 
2. แผนการสอน 

1.4 รอยละของรายวิชาที่ปรับสาระการเรียนรูให
สอดคลองความตองการของผูเรียน ผูปกครอง
และชุมชน 

1. จํานวนรายวิชาที่ปรบัสาระการเรียนรูให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
ผูปกครองและชุมชน 
2. จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดในโรงเรียน 

1.5 การมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 1. สรุปความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการสอน
ของครู 
2. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการประเมนิการ
สอนของตนเอง 
3. ความคิดเห็นของผูบริหาร และ/หรือผูปกครอง 

1.6 บรรยากาศการเรียนการสอน 1. กิจกรรมที่ระบุในแผนการสอน 
2. กิจกรรมที่ถูกจัดในชั้นเรยีนจริง 
3. ผลการตอบสนองของผูเรียนที่มีตอการสอน
ของครูแตละรายวิชา 
4. ความถี่ในการใชสื่อและเทคโนโลยีกระตุน
ความสนใจของผูเรียนและสรางความรูใหแก
ผูเรียน 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

สารสนเทศ ขอมูลที่ตองการ 

2. การวัดและการประเมินผลการเรียน 
2.1 ความถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน
เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการประเมินผลการ
เรียน 

 
1. เอกสารหลักฐานการวัดและการประเมินผล
ตามหลักสูตร 
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน 
- เครื่องมือการวัดและประเมิน 
- บันทึกผลการวัดและประเมิน 
- เอกสารรายงานผลการเรียนและการรับรองผล
การเรียน 

2.2 ความหลากหลายในวิธีการและการใช
เครื่องมือประเมิน 

1. จํานวนวิธกีารประเมินทีค่รูใช 
2. จํานวนเครื่องมือประเมินที่ครูใช 
3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอวิธีการวดัและ
ประเมินผลการเรียน 
4. รายงานผลความกาวหนาของผูเรียน เชน แฟม
สะสมงาน เปนตน 

2.3 การมีสวนรวมในการวางแผนการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

1. โอกาส/จํานวนครั้งที่ผูเรยีนมีสวนตัดสนิใจ
กําหนดเกณฑการประเมิน 
2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอวิธีการวดัและ
ประเมินผลการเรียน 

2.4 การนําผลการวัดและประเมินผลการเรียน
ไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

1. ผลการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและราย
กลุม 
2. แนวทาง/วธิีการที่ครูเลือกใชในการพฒันา
ผูเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

สารสนเทศ ขอมูลที่ตองการ 

3. การพัฒนากิจกรรมแนะแนว  
3.1 สภาพการจัดบริการแนะแนว 1. แผนการดําเนินการกิจกรรมแนะแนว 

2. แนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมแนะแนว 
3. ขอมูลการจัดกลุมผูเรียนตามความสามารถ 
ศักยภาพ และความสนใจ 
4. สถิติการใหบริการแนะแนวแกผูเรียนในแตละ
ป 

3.2 ผลการจัดบริการแนะแนว รายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนว 
4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
4.1 การเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1. จํานวนกิจกรรม/ชุมรม/ชุมนุมที่สถานศึกษา

จัด 
2. ความหลากหลายของกิจกรรมที่จัด 
3. ความสนใจของผูเรียนในการเขารวมกิจกรรม 
(รอยละของผู เ รียนที่ เขารวมกิจกรรมแตละ
กิจกรรม) 

4.2 ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1. ผลสําเร็จในการจัดกิจกรรม 
2. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา 

5. การวิจัยในชั้นเรียน  
5.1 รูปแบบวิธีการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน 1. รูปแบบและวิธีการวิจัย 
5.2 ผลงานของครูที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรียน 

1. จํานวนผลงานของครูที่ทําวิจัยเทียบกับ
จํานวนครูทั้งหมดคิดเปนรอยละ 
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ตาราง 4 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 

สารสนเทศ ขอมูลที่ตองการ 

1. สภาพการบริหารและการจัดการ  
1.1 ความสอดคลองระหวางวิสัยทัศนภารกิจ 
และเปาหมายการพัฒนา 

1. ขอความ/เอกสารที่ปรากฏ วิสัยทศันภารกิจ
และเปาหมายการพัฒนา 
2. ความคิดเห็น/ความเขาใจเกี่ยวกบัวิสยัทัศน 
ภารกิจและเปาหมาย 
3. รายงานกระบวนการพัฒนาวิสัยทศัน การ
กําหนดภารกิจและเปาหมาย 

1.2 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษากับวิสัยทัศนและภารกิจ 

1. ขอความเกีย่วกับวิสัยทศัน ภารกิจและ
เปาหมายการพัฒนา 
2. แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
3. รายงานผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผน 

1.3 ภาวะผูนําและการบริหาร 1. ขอมูลที่แสดงการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวน
รวมรับรูขอมูลและการตัดสนิใจ 
2. ขอมูลแสดงการสับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ตาม
วาระ 
3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหนาที่ 
4. ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ 

1.4 การจัดโครงสรางองคกร 1. ขอมูลการจัดบุคลากรตามหนาที่ 
2. การยอมรับในหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมาย 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแบงหนาที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษา 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

สารสนเทศ ขอมูลที่ตองการ 

2. สภาพและบรรยากาศการเรียนรู  
2.1 การมาเรียนของนักเรียนในแตละภาค/ป
การศึกษาจําแนกตามระดับชั้นชวงชั้น และ
รวมทั้งโรงเรียน 

1. สถิติการมาเรียนแตละวนัของผูเรียนแตละ
เดือน/ภาค/ปการศึกษา 
2. จํานวนเวลาเรียนในแตละเดือน/ภาค/ป
การศึกษา 

2.2 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการเรียน
การสอนของโรงเรียน 

1. จํานวนผูปกครองที่แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจตอการเรียนการสอนของ
โรงเรียน 
2. จํานวนผูปกครองที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 

2.3 การใหบริการดานสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยในโรงเรียนแกผูเรียน 

1. จํานวนผูเรียนมารับบริการดานสุขภาพ
อนามัย 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
โรงเรียน 
3. จํานวนผูเรียนทั้งหมดในโรงเรียนจําแนกตาม
กลุมภาวะโภชนาการ 

2.4 สภาพการจัดแหลงการเรียนรู (หองสมุด
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองปฏิบัติภาษา 
ศูนยการเรียน อุทยาน สถานประกอบการ ปาย
นิเทศ ตนไมพูดได ภูมิปญญาชาวบาน) 

1. จํานวนแหลงการเรียนรู 
2. ความหลากหลายของกิจกรรมที่จัดในแตละ
แหลงเรียนรู 
3. ความเพียงพอและความหลากหลายของวัสดุ 
อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในแตละ
แหลงการเรียนรู 
4. ความพึงพอใจในการบรกิาร แหลงการเรียนรู 

2.5 การใชเทคโนโลยีแตละประเภท 1. จํานวนคอมพิวเตอรทีใ่ชในการจัดการ 
2. การใชประโยชน/ความคุมคาจากการใช
คอมพิวเตอรในการบริหารจัดการ 
3. ความสะดวกรวดเร็วในการบริหารงาน 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

สารสนเทศ ขอมูลที่ตองการ 

3. ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก  
3.1 สัดสวนของงบประมาณพัฒนาคุณภาพแต
ละระดับการศกึษา 

1. จํานวนงบประมาณแตละระดับ 
2. จํานวนงบประมาณทั้งหมดแตละปแยก
ประเภท 

3.2 งบประมาณการศึกษาตอคนตอปแตละระดับ
การศึกษา 

1. จํานวนงบประมาณแตละระดับตอคน/ป
การศึกษา 
2. จํานวนผูเรียนแตละระดับ 

3.3 คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต
ละโครงการ 
2. จํานวนงบประมาณทั้งหมด 

3.4 การใชงบประมาณตามแผน 1. จํานวนโครงการที่ใชงบประมาณตามแผน 
2. จํานวนโครงการทั้งหมด 

3.5 การบริหารงบประมาณ 1. เทคนิคที่ใชในการบริหารงบประมาณ 
2. ความสมดุลของรายรับ – รายจาย 
3. ความคุมคาจากการใชงบประมาณ 

4. การพัฒนาวิชาชีพ  
4.1 รอยละของครูที่ทําวิจัยในช้ันเรียน 1. จํานวนครูที่ทําวิจัยในชัน้เรียน 

2. จํานวนผลงานวิจัย 
4.2 จุดเนนการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใน
รอบ 1 ป   

1. จํานวนชื่อโครงการพัฒนาบุคลากรของผูเรียน
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 

4.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการประชมุ
อบรม/ลาศึกษาตอในรอบป 

1. จํานวนครูและบุคลากรที่ไดรับการประชุม
อบรม/ลาศึกษาตอในรอบป 
2. จํานวนครู/บุคลากรทั้งหมด 

4.4 ผลงาน/เกียรติบตัร/รางวัลทีค่ร/ูผูเรยีนไดรับ
ในรอบป 

จํานวนผลงาน เกียรติบตัรและรางวลัที่ครู/
นักเรียนไดรับในรอบป 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

สารสนเทศ ขอมูลที่ตองการ 

4.5 รอยละของบุคลากรที่จัดทําแฟมพัฒนางาน 1. จํานวนบุคลากรที่จัดทําแฟมพัฒนางาน 
2. จํานวนบุคลากรทั้งหมด 

4.6 รอยละของจํานวนครูที่ไดรับการนิเทศแยก
ตามกลุมวชิา 

1. จํานวนครูที่ไดรับการนิเทศแยกตามกลุมวิชา 
2. จํานวนครูทั้งหมดของกลุมวิชา 

5. ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ
ผูปกครองและชุมชน 

 

5.1 การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในกิจกรรม 

จํานวนโครงการของโรงเรียนที่เปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรม 

5.2 การรับการสนับสนุนดานการศึกษาจาก
หนวยงานอื่น 

จํานวนครั้งที่ไดรับการสนับสนุนดานการศึกษา
จากหนวยงานอื่น 

5.3 การจัดกิจกรรมประชาสมัพันธของโรงเรียน 1. จํานวนครั้งที่โรงเรียนจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธในแตละภาคเรียน/ปการศกึษา 
2. จํานวนเอกสารในการเผยแพรขาวสาร
ประชาสัมพันธในแตละภาคเรียน/ปการศกึษา 

 

   นอกจากนี้การจัดระบบบริหารและสารสนเทศที่เอ้ือตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา จําเปนตองมีการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศใหเปน
หมวดหมู ครอบคลุม เปนปจจุบันสะดวกตอการเขาถึงและการใหบริการ การดําเนินการดังกลาวควร
คํานึงถึงหลักการมีสวนรวม โดยเฉพาะการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน องคกรหรือหนวยงานใน
ทองถิ่น นอกจากนี้ควรคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล การกระจายอํานาจ ความโปรงใสตรวจสอบได 
รวมทั้งบุคลากรทุกกลุมงานควรมีการรับรูหรือรวมงานอยางทั่วถึง (School wide) ดังน้ันผูบริหารจึง
ควรมีบทบาทหนาที่สําคัญในการขับเคลื่อนใหการบริหารงานขอมูลสารสนเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทาง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554ค: 29) ดังนี้  

   1. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีขอมูล
สารสนเทศใหมีหนาที่จัดทําขอมูลตามระบบการใชโปรแกรมขอมูลสารสนเทศใหเขารับการอบรมใน
โปรแกรมตางๆ ที่หนวยงานตนสังกัดจัดขึ้น บุคลากรในดานนี้จะตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบและมี
ความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่  

   2. จัดใหมีระบบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการกรอก
ขอมูลและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน  
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   3. ใหการสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหไดรับการอบรมพัฒนาทักษะดานการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศในดานตางๆ อยางตอเน่ือง  

   4. มีบทบาทในการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูลสารสนเทศที่ทาง
สถานศึกษาไดจัดทําขึ้นกอนนําไปใช เพ่ือใหเกิดผลดีตอภาพพจนของสถานศึกษา  

   5. สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรูและสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศ
ที่ทางสถานศึกษาจัดทําขึ้นไดดวยตนเอง โดยมีการจัดทําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ไวใหบริการ
และใหผูที่เปนเจาหนาที่จัดทําขอมูลสารสนเทศในดานตางๆ เปนผูแนะนําขั้นตอนการสืบคนขอมูล
สารสนเทศ  

  การกําหนดผูรับผิดชอบเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในนั้น 
สถานศึกษาทุกขนาดไมวาขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง หรือขนาดใหญ ควรจัดทําคําสั่งมอบหมายงาน
ใหชัดเจนและใหเปนไปตามความเหมาะสมกับบริบท สภาพแวดลอม และจํานวนบุคลากร สวนใน
การดําเนินการนั้น สถานศึกษาที่มีบุคลากรจํากัดอาจเชิญบุคลากรในทองถิ่น ไดแก ผูแทนชุมชน 
ผูปกครอง ผูที่มีความสามารถเฉพาะดานหรือผูที่สนใจเขามามีสวนรวม ตามหลักการมีสวนรวม
ดังกลาวแลวขางตน ทั้งน้ี บุคลากรหนึ่งคนอาจตองรับผิดชอบงานมากกวา 1 หรือ 2 งานก็ได  
การจัดแบงผูรับผิดชอบดังกลาวแลวน้ัน สามารถจัดไดหลายรูปแบบ ในที่นี้เสนอเปนระดับหองเรียน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2554ค: 30) ดังนี้ 

  ระดับหองเรียน 
1.  ขอมูลสารสนเทศผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานสุขภาพอนามัย ดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค แหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน ผูรับผิดชอบหลัก คือ ครูประจํา
ชั้น/กลุมสาระการเรียนรู 

2. จัดทําแผนการเรียนรู จัดทํา/จัดหาสื่อและแหลงเรียนรู จัดการเรียนรู วัดและประเมิน
การจัดการเรียนรู สรุปผล/จัดทํารายงานวิจัยในชั้นเรียน ผูรับผิดชอบหลัก คือ ครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรู/สาระการเรียนรู 
   จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหลักการที่สําคัญคือ 1) จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่
สถานศึกษารวมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยเปาหมายที่สําคัญ
อยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน 2) การที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายไดตองทําให
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไมใชเปนกระบวนการที่แยกสวนมาจากการดําเนินงานตามปกติของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะตองวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเปาหมายชัดเจน ทําตาม
แผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง เปนระบบ มีความโปรงใส และมี
จิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 3) การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาไมวาจะเปนผูบริหาร ครู และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตอง
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ใหผูที่เกี่ยวของ เชน ผูเรียน ชุมชน เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหนวยงานที่กํากับดูแลเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา 
ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ เปนไปตาม
ความตองการของผูปกครอง สังคม และประเทศชาติ 
   สถานศึกษาทุกแหงจะตองดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและปฐมวัย พ.ศ. 2553 ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาและเปน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยดําเนินการทั้ง 8 ขอ ดังตอไปน้ี  
  1.  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.  จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

  8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
 

  1.4 การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
        1.4.1 ที่มาและความสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2550: 1 - 3) 
                รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดสิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับการศึกษา ใหบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม
นอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
แหงชาติซึ่งไดรับการตอบสนองอยางเปนรูปธรรม คือ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับดังกลาว 
ไดกําหนดอยางชัดเจนถึงความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ตองมุงเนนคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และจัดทํารายงานเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป เพ่ือนําไปสู
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การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เรียกโดยยอวา สมศ. 
เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาทุกแหงจะตองไดรับการประเมิน
อยางนอย 1 ครั้งในระยะ 5 ป ทั้งน้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก สําหรับสถานศึกษาทุก
แหงจะตองดําเนินการภายใน 6 ป นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช แตเน่ืองจาก สมศ. 
จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 การประเมินรอบแรกจึงเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2543 และ
ครบกําหนด 6 ป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติในป พ.ศ. 2548 สวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สองเริ่มในป พ.ศ. 2549 ตองแลวเสร็จในป พ.ศ. 2553 
    สมศ. เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดย
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 
พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุง
หมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
    การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินการจัดการศึกษา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษาโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพ่ือมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น ซึ่งตองเร่ิมตนจากที่สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการ
กํากับติดตามคุณภาพ และมีระบบประเมินตนเองกอน ตอจากนั้นจึงรับการประเมินภายนอกจาก สม
ศ. ซึ่งจะดําเนินการโดยพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เพราะตางมุงสูมาตรฐานหรือคุณภาพที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับผูเรียน 
    ดวยเหตุนี้จึงไดมีการวางกรอบแนวทางและวิธีการในการประเมินภายนอก โดยมีกิจกรรม
หลักที่ควรดําเนินการอยางตอเน่ือง ประกอบดวยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
(การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบติดตามคุณภาพ และการประเมินผลภายใน) การประเมิน
คุณภาพภายนอก และการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    การประเมินคุณภาพภายนอก คือ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยผูประเมิน
ภายนอกที่ไดรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือ สมศ. ผูประเมินภายนอกหรือคุณหมอโรงเรียนจะตองมีความเปนอิสระและเปนกลาง 
ไมมีผลประโยชนทับซอนกับการประเมินคุณภาพภายนอก อันจะนําไปสูการเขาถึงคุณภาพ
การศึกษาดวยความเปนกลาง และสรางสรรคพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางแทจริง 
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    การประเมินคุณภาพภายนอกมีความสําคัญและมีความหมายตอสถานศึกษา หนวยงานที่
เกี่ยวของและสาธารณชน ดังตอไปน้ี 
  ประการที่หนึ่ง เปนการสงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาเขาสูเกณฑมาตรฐานและ
พัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพอยางตอเน่ือง 
  ประการที่สอง เพ่ิมความมั่นใจและคุมครองประโยชนใหผูรับบริการทางการศึกษา
ใหม่ันใจไดวาสถานศึกษาจัดการศึกษามุงสูคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่เนนใหผูเรียนเปนคนดี 
มีความสามารถและมีความสุขเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
  ประการที่สาม สถานศึกษาและหนวยงานที่กํากับดูแล เชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาหนวยงานตนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ชุมชนทองถิ่นมีขอมูลที่จะชวยตัดสินใจในการวางแผน และดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ใหเปนไปในทิศทางที่ตองการและบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
  ประการที่สี่ หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับนโยบายมีขอมูลสําคัญในภาพรวม 
เกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
   วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพภายนอก 
     1) เพ่ือตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
     2) เพ่ือใหไดขอมูลซ่ึงจะชวยสะทอนใหเห็นจุดเดน จุดควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 
     4) เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอยาง
ตอเน่ือง 
     5) เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
   หลักการของการประเมนิคุณภาพภายนอก 
  การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา เปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาสูความเปนเลิศอยางตอเน่ือง อันจะนําไปสูความมีมาตรฐานทางการศึกษา
และเปนที่ยอมรับในระดับสากลตอไป ซึ่งรูปแบบและวิธีการดําเนินการจะเปนไปตามที่กําหนดใน
ระเบียบของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
  การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหลักการสําคัญ  
5 ประการคือ 
            1) เปนการประเมินเพ่ือมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเรื่องการ
ตัดสิน การจับผิด หรือการใหคุณ-ใหโทษ 



 

 

53 

              2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความ
เปนจริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability)  
              3) มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลัก
การศึกษาของชาติ โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบายแตยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติที่
สถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของ
สถานศึกษาและผูเรียน 
              4) มุงเนนในเรื่องของการสงเสริมและประสานงาน ในลักษณะกัลยาณมิตร
มากกวาการกํากับและควบคุม  
              5) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษา
จากทุกฝายที่เกี่ยวของ 
       1.4.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2550: 19 - 23) 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 
หมวด 6 มาตรา 48 ระบุใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน 
โดยสถานศึกษาทุกแหงจะตองพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม มีระบบครบวงจร 
(PDCA) และเปนสวนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาที่ตองทําอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเองที่เปนรายงานประจําป เพ่ือเสนอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
สาธารณชนเปนประจําทุกปการศึกษา 
       การประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งเปนบทบาทหนาที่ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มีแนวคิดบนพ้ืนฐานของการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด โดยคํานึงจุดหมาย 
หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหมีเอกภาพเชิง
นโยบาย รวมทั้งผลักดันใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพดียิ่งขึ้นตามความตองการของผูเรียน
และผูรับบริการ ซึ่งหลากหลายตามวัตถุประสงคและบริบทของสถานศึกษานั้นๆ โดยใชการรายงาน
ตามความเปนจริงใหผูเกี่ยวของและสาธารณชนไดทราบ 
        กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกจะดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาที่
คณะรัฐมนตรีไดรับอนุมัติใหเปนมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมาตรฐานที่ใชใน
การประเมินภายนอกรอบแรกมี 14 มาตรฐาน ไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเม่ือวันที่ 25 มกราคม 2543 ซึ่งเปนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการเรียนรูที่เกิดกับผูเรียน 
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอนของครู และมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารของผูบริหาร 
        มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในรอบที่สอง (พ.ศ. 2549 - 2553) มีจํานวน 14 มาตรฐานตามที่ใชในรอบแรกโดย สมศ. ได
มีการปรับลําดับของมาตรฐานใหมใหมีความตอเนื่องของลําดับที่ ทั้งน้ีเพ่ือใหงายตอการปฏิบัติและ
สาระของมาตรฐานไดรับการพัฒนาใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
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ภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 27 มาตรฐาน ซึ่งไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเม่ือวันที่  4 มกราคม 2543 และมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จํานวน 18 มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหใช ณ วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2548 ซึ่งเปนการกําหนดมาตรฐานภายใตมาตรฐานการศึกษาชาติ จํานวน 3 มาตรฐาน 
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหใชเม่ือวันที่ 26 ตุลาคม 2547 
         การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก เชื่อมโยงกันดวย
มาตรฐานการศึกษา โดยสถานศึกษาจะใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งมีจํานวน 18 มาตรฐานเปนเปาหมายหลักในการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 18 มาตรฐานนี้ ถือเปนมาตรฐานขั้นต่ํา สถานศึกษาอาจเพิ่มจํานวนมาตรฐานมากกวานี้ให
สอดคลองกับเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษากําหนดความเหมาะสมของบริบทหรือเอกลักษณ
ของเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาก็ได ดังนั้นการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบสองนี้  
การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจะมีความสอดคลองกันมากยิ่งขึ้น 
          การประกันคุณภาพภายในเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการพัฒนา
คุณภาพใหบรรลุมาตรฐานของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผลเทียบ
กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งขอมูลไดจากการรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาจะตองสงใหตนสังกัดและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) เพ่ือใหคณะผูประเมินภายนอกไดศึกษาอยางละเอียดกอนตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
          การประเมินคุณภาพภายนอกเปนงานที่ตอเนื่องและสัมพันธกับการประกัน
คุณภาพภายใน และเปนการตรวจสอบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานแกสถานศึกษาและทําใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพในการจัด
การศึกษาไดอยางตอเน่ือง การประเมินคุณภาพภายนอกจึงมีความสัมพันธกับการประกันคุณภาพ
ภายใน ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคณุภาพภายนอก 

  
            จากภาพประกอบ 2 แสดงใหเห็นวา เม่ือสถานศึกษามีการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเปนประจําทุกป (Self-Assessment Report หรือเรียก
ยอๆ วา SAR) รายงานดังกลาวจะเสนอตอสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาจะชวยใหคณะผูประเมินภายนอกสามารถ
วางแผนในการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และประเมินคุณภาพของสถานศึกษาไดภายในเวลา
อันรวดเร็ว รายงานการประเมินตนเองจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งของการประเมินคุณภาพ
ภายนอก การประเมินตนเองมิไดมีความหมายเฉพาะการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ซึ่งเปนผลจาก
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังหมายถึงกระบวนการดําเนินงาน
บริหารจัดการทุกดานตามสภาพที่เปนอยูจริงของสถานศึกษา 
        ดังน้ัน การประเมินภายนอกจึงเนนการประเมินตามสภาพที่เปนจริงของขอมูล ไมวา
จะเปนสภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการบริหารตางๆ อยางไรก็ตาม ถึงแม
เกณฑการประเมินตนเองจะครอบคลุมการบริหารงานของสถานศึกษาทุกดาน แตเน่ืองจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินโดยมีความตอเน่ืองมาจากการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา จึงเปนงานที่ยืนยันผลของการประเมินภายในที่ทําโดยสถานศึกษาเองวา การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยางไรเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด 
           สมศ. เชื่อวา คุณภาพของการศึกษา คือ คุณภาพของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง และมีคุณภาพดี คุณภาพของผูเรียนดังกลาวขึ้นอยูกับความเอาใจใสของพอแม ผูปกครอง
และชุมชน ระบบการบริหารที่ไดมาตรฐาน และระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ อีกทั้งเชื่อวา 
ความเอาใจใสของพอแมผูปกครองและชุมชนนาจะสงผลโดยออมตอระบบการบริหารและระบบการ
เรียนการสอนที่ไดมาตรฐาน และสงผลโดยตรงตอการไดมาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาที่
เชี่ยวชาญ คณะกรรมการสถานศึกษาที่เชี่ยวชาญนาจะสงผลโดยตรงตอการมีผูบริหารและครูมือ
อาชีพและนาจะสงผลโดยออมตอมาตรฐานของระบบบริหารและการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเชื่อ
วาผูบริหารและครูมืออาชีพจะนําไปสูระบบการบริหารและระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน อันจะนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนสูงและมีคุณภาพดี เปนคนดี มี
ความสามารถ และมีความสุขสนุกกับการเรียนรูตลอดชีวิต โดยสรุปคุณภาพของสถานศึกษา แสดง
ภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 แนวคิดของโซคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

พอแมผูปกครอง
และชุมชน เอา

ใจใส 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาที่
เชี่ยวชาญ 

ผูบริหาร/ครู
มืออาชีพ 

ระบบการบรหิารและการ
เรียนการสอนไดมาตรฐาน 

ผูเรียนมีพฤตกิรรมการเรียน
ที่พึงประสงคและมีคณภาพดี 
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         สมศ. มีแนวคิดในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามาจากความเชื่อ
พ้ืนฐานของการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน (achievement) ซึ่งขึ้นอยูกับระดับความตระหนัก (awareness) และระดับความพยายาม 
หรือ การปฏิบัติ (attempt) ในเรื่องนั้นๆ ของบุคลากรในการพัฒนาสถานศึกษา หากสถานศึกษาไม
บรรลุผลสําเร็จในการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด สถานศึกษาควรจะพิจารณาระดับความ
พยายามหรือการปฏิบัติ และความพรอม โดยเฉพาะความตระหนักถึงความสําคัญตอมาตรฐานนั้นๆ 
ของบุคคลทุกฝาย เพ่ือนําไปสูแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้น การปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาจึงตองเริ่มตนดวยการสรางความตระหนักตอ
มาตรฐานตางๆ เพ่ือใหพอแมผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทุกฝายทํางานดวยความเพียรพยายาม เพ่ือคุณภาพของผูเรียน เปนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน่ันเอง การประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาจึง
ไดรับการออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองการไดมาของขอมูลและสารสนเทศอยางครอบคลุมครบถวน 
เพ่ือรองรับการกําหนดแนวทางปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

1.4.3. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสอง ระยะครึ่งวงจร  
  จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสอง ระยะครึ่งวงจร ไดมี
ขอเสนอแนะในระดับประเทศและตอตนสังกัด (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา. 2552: ว1-19-25) ดังนี้ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (ระดับประเทศ) 
   1. เน่ืองดวยการศึกษาปฐมวัย เปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการสรางคุณลักษณะ
ของคน ดังน้ันการสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยการใหความสําคัญกับครูที่สอนเด็กปฐมวัย 
โดยตองสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ การจัดการใหเรียนฟรีในสวนของการศึกษาปฐมวัยดวย 
รวมถึงการจัดหาครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยใหเพียงพอดวย 
   2. ปรับสถานภาพของสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีใหฐานะเปนนิติบุคคล
ตามที่กฎหมายกําหนด สวนสถานศึกษาอ่ืนมอบอํานาจใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหาร
การศึกษาตามมาตรา 39 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ แนวทางนี้จะทําใหสถานศึกษาปฏิรูปการ
บริหารใหไดมาตรฐานตามแนวทางมาตรฐานการศึกษาของชาติ คือ การบริหารโดยใชสถานศึกษา
เปนฐาน School Based Management ซึ่งหมายถึง การบริหารใหมีคุณภาพ การบริหารที่มีแผนและ
บริหารแบบมีสวนรวม ทั้งน้ี การทําใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลนั้น จะตองมีแนวทางการดําเนินการ
ที่ชัดเจนเปนรูปธรรมและสถานศึกษาเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติและดําเนินการได 
   3. จากผลการประเมินสถานศึกษาสวนใหญที่ไมไดมาตรฐานเปน
สถานศึกษาขนาดเล็ก นอกเมือง ดังน้ัน ควรใหความชวยเหลือโรงเรียนไมไดมาตรฐาน รอยละ 20 
โดยการสงเสริมการแกปญหาคุณภาพการศึกษาในระดับพ้ืนที่ทองถิ่น เชน การจัดโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งโรงเรียน รัฐใหการสนับสนุนงบประมาณดานครู สื่อ เทคโนโลยี และการดําเนินงานเพื่อ
กําหนดมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์การเรียนในระดับดีครบทุกตําบล ซึ่งขณะนี้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
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แลว โดย สพฐ. จะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการไทยเขมแข็ง ทั้งน้ี อาจจะตองหาแนว
ทางการดําเนินการในเรื่องของความรวมมือจากสังกัดอ่ืนๆ ในการเขามาพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่
ชัดเจนดวย สําหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีคุณภาพที่เปนแบบอยางที่ดี (Good Practice) ซึ่ง
พิจารณาจากคาเฉลี่ยของผลประเมินสูงสุด มีจํานวนรอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับ
ดีมาก รวมถึงมีจํานวนรอยละของสถานศึกษาที่ไดรับรองมาตรฐาน และมีจํานวนรอยละความ
แตกตางของคุณภาพการศึกษารอบสองที่มีความแตกตางของคุณภาพการศึกษาสูงกวารอบแรก คือ 
เขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ดังน้ันเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาอื่นๆ ควรศึกษาถึง
ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงานของเขตพื้นที่ดังกลาว 
   4. การเพิ่มความหลากหลายของการจัดการศึกษา โดยภาคเอกชนสามารถ
จัดการศึกษาไดมีคุณภาพสูงกวาสถาบันของรัฐ ดังน้ัน รัฐควรเปดโอกาสใหทุกฝายสามารถจัด
การศึกษาไดในลักษณะที่เปนสิทธิพ้ืนฐานของประชาชน การยกเลิก หรือลดเลิกนโยบาย ทาที
กฎระเบียบบางประการที่เปนขอจํากัดของการศึกษาภาคเอกชน จึงเปนสิ่งที่ควรดําเนินการ ทั้งน้ี 
ควรปรับแกนโยบายของรัฐใหชัดเจนในเรื่องของการบรรจุครู โดยที่ผานมา มีปญหาในเรื่อง
หนวยงานตนสังกัดกําหนดระยะเวลาในการบรรจุครูในชวงกลางป ทําใหครูเอกชนทิ้งการเรียนการ
สอนกลางคัน โรงเรียนเอกชนจะตองจัดหาครูใหม และทําใหการเรียนสอนไมตอเน่ือง 
   5. จากผลการประเมินดานครูผูสอนมาตรฐานที่ 9 ครูยังจัดการเรียนการ
สอนโดยไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแหงชาติ เพ่ือทําหนาที่ในการผลิต
และพัฒนาครู และสรางเอกภาพดานนโยบายและดานมาตรฐาน ซึ่งชวยพัฒนาความเขมแข็งใหกับ
คณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร และหนวยงานที่มีทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครูทั้งหมดดวย รวมถึง การ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา และกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 52 และ 55 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
รวมถึง เรื่องครูผูสอนตองมองตั้งแตตนสาย ตั้งแตการผลิตครู ทําอยางไรใหไดครูที่ดี และทําอยางไร
ที่จะทําใหครูไดรับการพัฒนาที่เทาเทียมกันทั้งครูของรัฐและเอกชน 
   6. ใหมีการสงเสริมแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกดาน (คนดี คนเกง 
และมีความสุข) โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการเรียนรูตามหลักสูตร และทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โดยการเผยแพรผลงานที่
เปนแบบอยางสูสาธารณะ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การรวมคิด รวมดําเนินการ รวมชื่นชม
ผลงาน เปนตน โดยทําอยางจริงจังและตอเน่ืองในแตละเขตพ้ืนที่และระหวางเขตพื้นที่ ทั้งนี้ ควร
จัดทําแนวทางการพัฒนาผูเรียนตองเร่ิมจากมาตรฐานที่ 6 เร่ืองใฝรู ใฝเรียน เม่ือผูเรียนใฝรู ใฝเรียน
แลวจึงเกิดการคิด (มาตรฐานที่ 4) และโยงไปสูผลสัมฤทธิ์ (มาตรฐานที่ 5) โดยตองเร่ิมตั้งแต
การศึกษาปฐมวัย 
   7. การสรางความรวมมือในลักษณะของเครือขายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยเปนเครือขายความรวมมืออยางหลากหลายระหวางสถานศึกษา เชน เครือขาย
พัฒนาวิชาการเครือขายพัฒนาครู เปนการสรางเครือขายเพื่อพ่ึงพาตนเอง รวมถึง เครือขายเพื่อ
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สรางความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการมีสวนรวมสนับสนุน เนื่องจาก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนแหลงทรัพยากรที่ดี ดังน้ัน ภาวะผูนําของผูบริหาร ที่ตองเชื่อมโยงกับ
ทองถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุนปจจัย สื่อการเรียนการสอนเปนสิ่งสําคัญ 
   8. หนวยงานตนสังกัดตองเสริมสรางการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง และดําเนินการใหครบวงจร 
   9. การกําหนดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนชายขอบ 
เชนภาคตะวันตก เน่ืองจากมีความแตกตางของบริบทของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
 
  ขอเสนอแนะตอตนสังกัด 
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   1. จากผลการประเมินจะเห็นไดวา สถานศึกษาขนาดเล็ก เปนขนาดที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานนอยที่สุดเม่ือเทียบกับขนาดอื่น เน่ืองจาก สถานศึกษาขนาดเล็กประสบปญหา
การขาดแคลนครูรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนตางๆ ตนสังกัดควรมีการสงเสริมใหสถานศึกษาขนาด
เล็กมีการบริหารจัดการเพื่อแกปญหาการขาดแคลนครูและใชทรัพยากรรวมกัน รวมทั้งการใช ICT 
เขามาชวยเหลือ โรงเรียนขนาดเล็ก เน่ืองจากการจะเพิ่มจํานวนครูก็ทําไดลําบาก 
   2. ควรมีการเพิ่มอัตราและกระจายอัตราครู ไปยังสวนภูมิภาคเพื่อให
อัตรากําลังกระจายอยางทั่วถึงไมกระจุกอยูในเมือง หรือใชการขยายอายุเกษียณเพ่ือแกปญหาใน
เบื้องตน 
   3. สังกัด สพฐ. มีสถานศึกษาอยูในกํากับเปนจํานวนมาก ทําใหยากแกการ
บริหารจัดการและควบคุมคุณภาพ ควรใชการถายโอนและกระจายอํานาจใหกับเอกชนหรือการ
ปกครองทองถิ่นมาชวยดูแลและบริหารจัดการแทน ซึ่งการถายโอนและกระจายอํานาจใหกับเอกชน
หรือการปกครองทองถิ่นมาชวยดูแลและบริหารจัดการแทนนั้น ตองเปนความสมัครใจของทั้ง 2 ฝาย 
ทั้งผูรับโอนและผูถูกโอน 
   4. การลดภาระของครูในดานการจัดทําเอกสาร เพ่ือใหครูไดจัดการสอน
อยางแทจริง อยางเต็มที่ ซึ่งขณะนี้ภาระของครูที่มากขึ้น ครูจึงตองไปทําเอกสาร ผลงานวิชาการ
อ่ืนๆ อีกจํานวนมากทําใหครูเบื่อหนวยในการสอน ไมไดทําในเรื่องการสอนอยางที่ตั้งใจ 
   5. การพัฒนาครู ตองการใหมีพ่ีเลี้ยงใหกับครู เปนครูน้ําใหม ใหเปนครูที่มี
จิตวิญญาณของความเปนครูที่รักเด็ก สอนเด็ก เอาใจใสเด็ก เพ่ือใหไดครูพันธุใหมที่เปนครูจริงๆ 
การพัฒนาครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนตองใหความรวมมือ และเขตพื้นที่การศึกษา
เปนเจาภาพในการพัฒนาครู สรางเครือขายพัฒนาเชื่อมกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาครู
ประจําการ 
   6. สถานศึกษาตองสรางเครือขายความรวมมืออยางหลากหลาย เชน 
เครือขายพัฒนาวิชาการ เครือขายพัฒนาครูเปนการสรางเครือขายเพ่ือพ่ึงพาตนเอง และตามที่ 
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สพฐ. กําหนดรูปแบบ โรงเรียนขนาดเล็กไว 6 รูปแบบ นาจะนํามาทบทวน โรงเรียนขนาดเล็กใชยา
ขนานเดียวไมได ตองใชยาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
   7. สถานศึกษาตองมีปฏิสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการมี
สวนรวมสนับสนุน เนื่องจาก องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแหลงทรัพยากรที่ดี ดังน้ัน ภาวะผูนํา
ของผูบริหาร ที่ตองเช่ือมโยงกับทองถิ่นเพ่ือขอรับการสนับสนุนปจจัย สื่อการเรียนการสอนเปนสิ่ง
สําคัญ 
   8. การพัฒนาผูเรียนมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ 5 และมาตรฐานที่ 6 นั้น 
ตองเร่ิมที่การพัฒนาเรื่องการอาน คือ มาตรฐานที่ 6 กอน เม่ือมีความรูมากขึ้น จะนําไปสู
กระบวนการคิด เม่ือสามารถคิดไดแลว ก็จะนําสูผลสัมฤทธิ์ 
   9. สถานศึกษาตองใหความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะองค
ความรู ในการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงตนสังกัดและศึกษานิเทศก ตองใหความรูกับครูให
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร 
   10. สถานศึกษาควรศึกษาทบทวนหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
ภายในใหเขมแข็งครบวงจร 
 
  สังกัดทองถิ่น (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานครและกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น) 
  สถานศึกษาสวนใหญมีผลการประเมินในระดับคุณภาพดี หากพิจารณาคาเฉลี่ยใน
รายมาตรฐานของแตละดานยังคงมีมาตรฐานที่เรงดําเนินการในการพัฒนา คือ มาตรฐานดานผูเรียน
ในมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ 5 และมาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานครูในมาตรฐานที่ 9 และมาตรฐาน
ดานผูบริหารในมาตรฐานที่ 12 และมาตรฐานที่ 13 ซึ่งแนวทางในการดําเนินการเพื่อพัฒนาใหเกิด
คุณภาพมีดังนี้ 
  1.1 ควรกําหนดเกณฑในการสรรหา การกําหนดคุณลักษณะ โดยพิจารณาจาก
ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาแตละคนวามีความสามารถในการบริหารดานไหน เร่ืองอะไร 
เพ่ือจะไดสับเปลี่ยนตัวผูบริหารที่มีความสามารถในดานนั้นไปบริหารสถานศึกษาที่ยังมีคุณภาพดาน
ดังกลาวไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
  1.2 ควรกําหนดเกณฑในการพิจารณาใหรางวัลแกผูบริหารสูงสุดของการจัด
การศึกษาทองถิ่น คือ ผูวาราชการจังหวัด และนายกเทศมนตรี คณะกรรมการการศึกษาของจังหวัด 
คณะกรรมการการศึกษาที่ต่ํากวาจังหวัดและผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาใหมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น พรอมทั้งกําหนดบทลงโทษไวดวย 
  1.3 ตองมุงเนนพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในเรื่องของการปฏิรูปการเรียนแนวใหม 
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือใหเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ไดแก การบริหารงานวิชาการ การจัดกิจกรรมและคุณภาพ
ของการจัดการเรียนการสอนของครู การพัฒนาใหสถานศึกษาหรือชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูของ
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สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู และการนํากระบวนการและกลไกของระบบการประกัน
คุณภาพมาใชในการดําเนินงานทุกสวนงานอยางตอเน่ืองครบตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช
กระบวนการนิเทศมาใชในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามกระบวนการประกัน
คุณภาพใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอและเพื่อใหผูบริหารสถานศึกษานํานโยบายและแผนงาน
ลงไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง 
  1.4 ตองมุงเนนพัฒนาครูไปที่ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
การเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งในเรื่องการจัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ การวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล การวัดและประเมินผลอยางหลากหลายสอดคลองกับเน้ือหาสอน การใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนมาใชเพ่ือแกไขปญหาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและ/หรือสรางนวัตกรรมใหมๆ 
ใหเกิดขึ้น รวมทั้งเรื่องการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่สามารถกระตุนใหผูเรียนสามารถอานออก 
เขียนได และนํามาประยุกตใชเปน อันจะสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนให
เกิดขึ้นไดโดยตรงดวย 
  1.5 พัฒนาความเขมแข็งของระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานภายในสถานศึกษา และระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตนสังกัดใหเกิดขึ้น
อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
  1.6 สรางเครือขายในดานวิชาการ หลักสูตร และการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายใน
องคกรเดียวกันและหนวยงานอื่นๆ เพ่ือสรางการมีสวนรวมและเครือขายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและเปนเอกภาพ 
  1.7 สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนานวัตกรรม และ/หรือองคความรูใหม และหลักสูตร
ของสถานศึกษาที่สามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนาและแกไขปญหาคุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอนไดจริง รวมทั้งสามารถนํามาใชแลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพรผลงานดานวิชาการที่เปน
แบบอยางทั้งภายในองคกรเดียวกันและหนวยงานอื่นๆ 
 
  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
  1. สถานศึกษาควรจัดทําแผนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
โดยยึดหลักการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการหลอมรวมการประกันคุณภาพภายในกับการ
ปฏิบัติงานเขาไวดวยกัน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  2. ครูตองพัฒนาการจัดคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในการสอนตองแทรกวิธีการกระตุนใหผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดอยางเปนระบบ ใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาการ
ทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนไดดวย 
  3. สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของผูเรียน 
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  4. ตนสังกัดควรเรงสงเสริมสถานศึกษาที่ตั้งอยูนอกเมืองที่ไมไดรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาใหสามารถไดรับรองจาก สมศ.  
  5. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเอกชน โดยรัฐควรกําหนดนโยบาย
ใหชัดเจนและแนววิธีการปฏิบัติในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนใหมีอิสระ และ
ความคลองตัวในการลงทุนทางการศึกษาของภาคเอกชน โดยเฉพาะการแกไขปญหา พรบ. 
การศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 
  6. ในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน 
ควรกําหนดหนวยงานที่จะตองรับผิดชอบและดูแลโดยตรง เพราะตนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาไม
สามารถทําหนาที่ในการดูแลได ดังนั้นจึงควรโอนให สช. เปนผูดูแลรับผิดชอบเชนเดิม 
  7. รัฐควรจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและกองทุนพัฒนาผูบริหารและ
ครูโรงเรียนเอกชน โดยมีแนวดําเนินการคลายกับของระดับอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งจะสามารถทําให
โรงเรียนเอกชนเขมแข็งขึ้น 
  8. ตนสังกัดควรสงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงเรียนเครือขายการเรียนรู ระหวางโรงเรียน
เอกชนที่มีคุณภาพกับโรงเรียนเอกชนที่ยังไมผานการประเมินมาตรฐาน โดยรัฐมีงบประมาณ
สนับสนุนในดานของการใหความชวยเหลือเรื่อง งบประมาณเพื่อใหโรงเรียนสามารถใหความ
ชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันได 
  9. การที่ภาครัฐมีนโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานนั้น ในทางปฏิบัติไมมีความชัดเจน เน่ืองจากไมมีการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง เชน 
ถาไปตั้งโรงเรียนเอกชนแลว ตอมามีโรงเรียนของรัฐบาลมาเปดสอนคูกัน ผูเรียนโดยสวนมากก็จะไป
ที่โรงเรียนของทางรัฐบาล ทําใหเอกชนที่ลงทุนไปไมคุมคา ดังน้ันภาครัฐควรจะมีมาตรการสนับสนุน
การมีสวนรวมของเอกชนอยางจริงจังมากกวาปจจุบันนี้ หรือมีการทํา School Mapping เพ่ือไมให
เกิดการซ้ําซอนกันของโรงเรียน 
 
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต)  
  1. การจัดการเรียนการสอนควรคงไวซึ่งวัตถุประสงคในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต 
  2. โรงเรียนสาธิตมีความพรอมสูงในดานวิชาการ คุณภาพของครู อาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา ดังน้ันพยายามดึงศักยภาพที่สถานศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมีมาใชใหมากที่สุด 
รวมทั้งเนนใหมีการพัฒนานวัตกรรมหรือองคความรูใหมๆ ทางวิชาการ ที่สามารถนํามาใชประโยชน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางแทจริง เพ่ือยกระดับความสามารถทางดานวิชาการอันจะ
นําไปสูการแขงขันในระดับชาติและเวทีสากลในอนาคตได 
  3. ตนสังกัดควรเรงสงเสริมสถานศึกษาที่ไมไดรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ใหสามารถยกระดับผลการประเมินใหสามารถไดรับการรับรองจาก สมศ. 
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  4. เน่ืองจากโรงเรียนสาธิตมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือเปนการทดลองการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย คนควาในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน แตการที่ตองให
โรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนอ่ืนๆ ตองมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทําใหโรงเรียนขาดอิสระ
และความคลองตัวในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพราะตองคํานึงถึงเนื้อหาของหลักสูตรที่
นักเรียนจะตองใชสอบ O-NET หรือมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใน มาตรฐาน 5 มากเกินไป จึงทํา
ใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตไดเต็มที่ 
  5. ตนสังกัดควรสงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนสาธิตที่มีคุณภาพและมีความ
พรอมสูงในดานวิชาการ คุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จัดตั้งโรงเรียนเครือขายทั้ง
จากโรงเรียนภาครัฐและเอกชน เพ่ือชวยยกระดับและพัฒนาคุณภาของโรงเรียนขนาดเล็กใหมากขึ้น
โดยรัฐควรมีงบประมาณสนับสนุนในเรื่องนี้  
 
 จากการศึกษาเอกสารขางตนสรุปไดวา การประเมินคุณภาพภายนอกเปนงานที่ตอเน่ือง
และสัมพันธกับการประกันคุณภาพภายใน และเปนการตรวจสอบผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานแกสถานศึกษาและทําใหสถานศึกษาสามารถ
พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาไดอยางตอเน่ือง ซึ่ง สมศ. เชื่อวา คุณภาพของการศึกษา คือ 
คุณภาพของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและมีคุณภาพดี คุณภาพของผูเรียนขึ้นอยูกับ
ความเอาใจใสของพอแม ผูปกครองและชุมชน ระบบการบริหารที่ไดมาตรฐาน และระบบการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ รวมถึงความเอาใจใสของพอแมผูปกครองและชุมชน นาจะสงผลโดยออมตอ
ระบบการบริหารและระบบการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐาน อีกทั้งเชื่อวาผูบริหารและครูมืออาชีพจะ
นําไปสูระบบการบริหารและระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน อันจะนําไปสูการ
พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนสูงและมีคุณภาพดี เปนคนดี มีความสามารถ และมี
ความสุขสนุกกับการเรียนรูตลอดชีวิต 
 โดย สมศ. มีแนวคิดในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา คือ ความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน (achievement) ซึ่งขึ้นอยูกับระดับความตระหนัก (awareness) และระดับความ
พยายาม หรือการปฏิบัติ (attempt) ในเรื่องนั้นๆ ของบุคลากรในการพัฒนาสถานศึกษา หาก
สถานศึกษาไมบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด สถานศึกษาควรจะพิจารณา
ระดับความพยายามหรือการปฏิบัติและความพรอม โดยเฉพาะความตระหนักถึงความสําคัญตอ
มาตรฐานนั้นๆ ของบุคคลทุกฝาย เพ่ือนําไปสูแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพอยางตอเน่ือง ดังน้ันการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาจึงตองเร่ิมตนดวยการสรางความ
ตระหนักตอมาตรฐานตางๆ เพ่ือใหพอ แม ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร 
ครู และบุคลากรทุกฝายทํางานดวยความเพียรพยายาม เพ่ือคุณภาพของผูเรียนเปนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั่นเอง การประเมินคุณภาพภายนอกตาม
มาตรฐานการศึกษาจึงไดรับการออกแบบขึ้นเพ่ือสนองความตองการขอมูลและสารสนเทศอยาง
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ครอบคลุมครบถวน เพ่ือรองรับการกําหนดแนวทางปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 
และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองในระยะครึ่งวงจร พบวา ปญหาสวนใหญที่พบใน
ทุกสังกัด คือ การจัดการเรียนการสอนของครู โดยมีขอเสนอแนะตองมุงเนนพัฒนาครูไปที่
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งในเรื่องการ
จัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล การวัดและประเมินผลอยาง
หลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาสอน การใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาใช เพ่ือแกไขปญหาใน
เร่ืองของการจัดการเรียนการสอนและ/หรือสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้น รวมทั้งเรื่องการพัฒนา
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่สามารถกระตุนใหผูเรียนสามารถอานออก เขียนได และนํามาประยุกตใชเปน 
อันจะสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหเกิดขึ้นไดโดยตรงดวย  
 จะเห็นไดวา การประเมินคุณภาพภายนอกไมไดเพิ่มภาระงานใหกับสถานศึกษา แตเปน
การประเมินการทํางานตามปกติของสถานศึกษา ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกมีความเชื่อมโยง
กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ถาสถานศึกษามีกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เขมแข็งจะนําไปสูการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียน ดังนั้น กระบวนการการประกันคุณภาพภายในตองมีกระบวนการที่ตอเน่ืองและผนวกให
เปนการทํางานตามปกติไดนั่น จะตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรในสถานศึกษา ทุกคนจะตอง
ทําหนาที่ของตนเอง ครูตองประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของตนเอง กลุมสาระการ
เรียนรูตองประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู  
 
  1.5 กระบวนการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  การบริหารเปนกระบวนการทํางานรวมกันของบุคลากรและทรัพยากรตางๆ เพ่ือให
บรรลุเปาหมายขององคกร มีกระบวนการในการบริหารหลายกระบวนการ เสนอตัวอยาง
กระบวนการที่สามารถนํามาใชไดทั่วไปในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจํานวน 3 รูปแบบ 
ไดแก กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management: SBM) 
กระบวนการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) และวงจรการบริหารงาน
คุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 
  1.5.1 กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management: 
SBM) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2554ค: 15-18) 
  สถานศึกษาเปนหนวยงานหลักที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามจุดมุงหมายการศึกษา ดําเนินการบริหารโดยผูบริหารสถานศึกษา กํากับ
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพที่จะใชเปนแนวทางพัฒนาใหการบริหาร
ดานการเรียนการสอนมีคุณภาพ ผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจการบริหารตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายและไดรับมอบจากผูมีอํานาจ โดยตองรับผิดชอบตอผลการบริหารสถานศึกษา ซึ่งตองมี
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ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานและการประกันคุณภาพของสถานศึกษาแสดงผลงานความกาวหนาใน
การบริหารโรงเรียนตามเปาหมายที่กําหนด ยุทธศาสตรสําคัญในการดําเนินการดังกลาว เรียกวา 
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School–Based Management) ถือวาเปนนวัตกรรมทางการ
บริหารรูปแบบหนึ่งที่นํามาใชในการปฏิรูปการศึกษา โดยมีหลักการ ประกอบดวย หลักการกระจาย
อํานาจ หลักการใชโรงเรียนเปนศูนยกลาง หลักการมีสวนรวม หลักการพึ่งตนเอง หลักการ
ประสานงาน หลักความตอเน่ืองและหลากหลาย หลักการพัฒนาตนเองและหลักการตรวจสอบและ
ถวงดุล ซึ่งหลักการในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานดังกลาว จะตองคํานึงถึงหลักธรรมรัฐ
หรือธรรมาภิบาล (good governance) ทั้ง 6ประการ มาประกอบการบริหารดวย คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรมหลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวมและหลักความคุมคา โดย
จะตองมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูในโรงเรียน ในดานความรู ความสามารถและ
การจัดทรัพยากรในโรงเรียน  
          การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการบริหารจัดการที่เปนไปตามความ
ตองการของโรงเรียนเอง โดยการบริหารแบบมีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการ
ใชอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบในการตัดสินใจใชทรัพยากรที่มีอยูดาเนินการ แกปญหาและจัด
กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อคุณภาพในการเรียนรูของ
นักเรียนทุกคน การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับความรวมมือ
รวมใจของผูที่เกี่ยวของกับโรงเรียนโดยตรง ในการศึกษาเรียนรู ลงมือทา ปรับปรุง พัฒนาอยาง
ตอเน่ือง จนเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนของตน ซึ่งผูนําคนสําคัญของเร่ืองนี้ คือ ผูบริหาร
โรงเรียน ที่จะเปนผูนํารูปแบบบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชและปรับปรุงพัฒนาจนเปน
ลักษณะเฉพาะของตนเองคลองตัวในการตัดสินใจดาเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
ภายใตรูปแบบการบริหารเปนรูปแบบการบริหารโดยคณะกรรมการ เพ่ือการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ซึ่งแบงไดเปน 4 รูปแบบ ดังนี้  
    1. รูปแบบที่ผูบริหารสถานศึกษาเปนหลกั (Administrator Central 
SBM) ผูบริหารสถานศึกษาเปนประธาน กรรมการจะเลือกตั้งจากกลุมผูปกครอง ครูอาจารย และ
ชุมชน คณะกรรมการมีบทบาทใหคําปรกึษาแตอํานาจการตัดสินใจอยูที่ผูบริหารโรงเรียน  
    2. รูปแบบที่ครูเปนหลัก (Professional Central SBM) โดยครูใน
ฐานะเปนผูใกลชิดเด็กมากที่สุดยอมรูปญหาไดดีกวาและสามารถแกปญหาไดตรงจุด ตัวแทนคณะครู
จะเปนกรรมการโรงเรียนมากที่สุดและรวมเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
    3. รูปแบบที่ชมุชนมีบทบาทหลัก (Community Central SBM) 
รูปแบบนี้จะตอบสนองความตองการของผูปกครองและชุมชนมากทีสุ่ด โดยตัวแทนชุมชนจะเปน
ประธาน ผูบริหารเปนกรรมการและเลขานุการ  
    4. รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional 
Community Central SBM) เปนรูปแบบที่เชื่อวาครูและผูปกครองตางมีความสําคัญในการจัด
การศึกษาใหแกเด็ก การบริหารงานในรูปกรรมการจะมีสัดสวนของครูและผูปกครองมากกวากลุม
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อ่ืนๆ โดยผูบริหารโรงเรียนเปนประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการโรงเรียนเปนคณะ
กรรมการบริหาร 
  ยุทธศาสตรการดําเนินงานใหการบริหารจัดการศึกษาที่ใชโรงเรียนเปนฐานบรรลุผล 
จําเปนตองกระจายอํานาจและพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้  
   1. ดําเนินการใหสถานศึกษาพัฒนาวิสัยทัศน พันธกิจภารกิจ เปาหมายและ
วิธีดําเนินการของสถานศึกษาอยางชัดเจน ที่มุงสูการปฏิบัติอยางแทจริง ความสําเร็จอยูที่การปฏิบัติ
ตามแผน มิใชการนําเสนอแผน  
   2. ใหสถานศึกษามีทีมงานที่มีคุณภาพหลากหลาย จะตองมีคณะทํางานทั้ง
แนวตั้งและแนวนอน โดยคณะครูเปนผูนําภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนํา
สูง เปดกวางใหครูและผูปกครองมีสวนรวมเปนสมาชิก จัดระบบการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นที่ทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ รับรูและชื่นชมผลงานรวมกัน  
   3. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหเปนมืออาชีพ ทั้งในดานมาตรฐาน
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถและทักษะทั้งในดานหนาที่และกระบวนการ มีการพัฒนา
ตนเอง ใหทันสมัยในวิชาชีพอยางตอเน่ือง  
   4. พัฒนาระบบขาวสารขอมูลในสถานศึกษา สถานศึกษาตองมีกลไกในการ
จัดระบบขาวสารขอมูล มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สื่อสารไดหลายทาง รวมทั้งการประชาสัมพันธ 
เผยแพรขาวสารขอมูลไปยังผูปกครองและชุมชนภายนอกดวย  
   5. ใหเกียรติและยกยองครูเพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน การ
จัดทําปายหรือใหคําชมเชย การจัดเลี้ยงในวาระตางๆ การใหเกียรติบัตร การเสนอเขาประกวด
ผลงาน รวมทั้งการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน เปนตน  
   6. ยกยองผูบริหารสถานศึกษาที่เปนมืออาชีพผูบริหารสถานศึกษาที่
ประสบความสําเร็จสามารถอํานวยความสะดวกและผลักดันใหการปฏิรูปการศึกษากาวหนา ประสบ
ความสําเร็จสูง สามารถประสานพลังของกลุมตางๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสราง
ศรัทธาที่ทําใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนรูวิธีเรียน ครูเปลี่ยนวิธีสอนจัดบรรยากาศที่
เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาดังกลาวจะตองไดรับการยกยองสรรเสริญในรูปแบบ
ตางๆ  
   7. มีการประชาสัมพันธที่ดี จะตองประชาสัมพันธทุกดาน ในดานวิชาการ
จะตองประสานสัมพันธกับผูปกครองอยางตอเน่ืองการพัฒนาดานอ่ืน เชน การพัฒนาแหลงเรียนรู 
การจัดภูมิทัศนโรงเรียน การจัดบริการที่ดี เชน โครงการอาหารกลางวัน ซึ่งจาเปนตอง
ประชาสัมพันธใหทั่วถึงและตอเน่ือง 
  1.5.2 กระบวนการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2554ค: 19-20) 
   การบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์เปนการบริหารโดยมุงเนนผลลัพธหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก มีการประเมินผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานโดยใชตัวชี้วัด



 

 

67 

ทั้งในแงของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งจะตองมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงาน (Key Performance Indicators) รวมทั้งมีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคลวงหนา 
ซึ่งตองอาศัยความรวมมือระหวางผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  
 ขั้นตอนการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ มีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
  1. การวางแผนกลยุทธขององคกร ซึ่งองคกรตองกําหนดทิศทางโดยรวมวาจะทํา
อะไรอยางไร เปนการวางแผนเชิงกลยุทธ เพ่ือทาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและ
ภายในองคการ (SWOT Analysis) และใหไดมาซึ่งวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและกล
ยุทธการดําเนินงาน รวมทั้งพิจารณาถึงปจจัยหลักแหงความสําเร็จขององคการและสรางตัวชี้วัดผล
การดาเนินงานในดานตางๆ  
  2. การกําหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดผลดําเนินงาน ซึ่งจะกําหนดความชัดเจนของ
ตัวชี้วัดทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานที่หรือความ
ครอบคลุม (Place) อันเปนเปาหมายที่ตองการของแตละตัวชี้วัด  
  3. การวัดและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผูบริหารจะตองจัดใหมีการตรวจสอบ
และรายงานผลการดําเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามเงื่อนไขที่กําหนดไว เชน รายเดือน รายไตรมาส
หรือรายป เปนตน เพ่ือแสดงความกาวหนาและสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานวาเปนไปตาม
เปาหมายที่ตองการหรือไม อยางไร ซึ่งการวัดผลการปฏิบัติงานหรือผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปจะมีจุดเนนของการดําเนินการ 3 ดาน ไดแก ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพและ
ความมีประสิทธิผล  
  4. การใหรางวัลตอบแทน เม่ือไดพิจารณาผลการดําเนินงานแลวผูบริหารจะตองมี
การใหรางวัลตอบแทนตามระดับของผลงานที่ไดตกลงกันไว  
 ลักษณะขององคกรที่บริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ มีลักษณะสรุปไดดังนี้  
  1. มีพันธกิจ วัตถุประสงคขององคการที่ชัดเจนและมีเปาหมายที่เปนรูปธรรมโดย
เนนที่ผลผลิตและผลลัพธ  
  2. ผูบริหารทุกระดับในองคกรมีเปาหมายของการทํางานที่ชัดเจน  
  3. เปาหมายจะวัดไดอยางเปนรูปธรรมมีตัวชี้วัดซึ่งสามารถติดตามผลและวัดได
อยางชัดเจน  
  4. การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานหรือโครงการตางๆ จะ
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก  
  5. บุคลากรทุกคนรูวางานที่องคกรคาดหวังคืออะไร  
  6. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคน สูหนวยงานระดับ
ลางเพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุผลไดอยางเหมาะสมทั้งยังเปนการชวยลดขั้นตอนในการทํางาน
แกปญหาการทํางานที่ลาชาเพิ่มความยืดหยุนและประสิทธิภาพในการทํางานอีกดวย  
  7. มีวัฒนธรรมและอุดมการณรวมกันเพื่อการทํางานที่สรางสรรคเปนองคกรที่มุงม่ัน
จะทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  
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  8. บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดี เน่ืองจากไดมีโอกาสปรับปรุงงานและใชดุลยพินิจ
ในการทํางาที่กวางขวางขึ้นและไดรับการตอบแทนตามผลการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   
  1.5.3 วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)  
  กระบวนการทํางานเชิงระบบ (PDCA) ถือเปนวงจรบริหารงานคุณภาพ ซึ่งใน
การบริหารไดนําวงจรการทํางานเชิงระบบ (PDCA) นี้มาประยุกตใชเพ่ือการปรับปรุงงานอยาง
ตอเน่ือง ทุกครั้งที่วงจรหมุนครบรอบก็จะเปนแรงสงใหหมุนในรอบตอไป วิธีการใหมๆ ที่ทําใหเกิด
การปรับปรุงก็จะถูกจัดทําเปนมาตรฐานการทํางานซึ่งจะทําใหการทํางานมีการพัฒนาอยางไมสิ้นสุด 
ทั้งน้ี อาจเริ่มดวยการปรับปรุงเล็กๆ นอยๆ กอนที่จะกาวไปสูการปรับปรุงที่มีความซับซอนมาก
ยิ่งขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2554ค: 13) 
 ศุภชัย อาชีวะระงับโรค (2547: 9-17) ไดกลาวแนวคิดและการปฏิบัติงานตาม
วงจร PDCA ในหนังสือ “Practical PDCA แกปญหาและปรับปรุงงานเพื่อความสําเร็จ” สรุปไดคือ
แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA เร่ิมขึ้นเปนครั้งแรกโดยนักสถิติ Walter Shewhart ซึ่งไดพัฒนาจาก
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติที่ Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาเม่ือทศวรรษ 1930 ใน
ระยะแรกวงจรดังกลาวเปนที่รูจักกันในชื่อ “วงจร Shewhart” จนกระทั่งราวทศวรรษที่ 1950 ไดมี
การเผยแพรอยางกวางขวางโดย “W.Edwards Deming” ปรมาจารยทางดานการบริหารคุณภาพ 
หลายคนจึงเรียกวงจรนี้วา “วงจร Deming” 
 เม่ือเริ่มแรก Deming ไดเนนถึงความสัมพันธ 4 ฝาย ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหไดมาซึ่ง
คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งไดแก ฝายออกแบบ ฝายผลิต ฝายขาย และฝายวิจัย 
ความสัมพันธของทั้ง 4 ฝายนั้น จะตองดําเนินไปอยางตอเน่ือง เพ่ือยกระดับคุณภาพของสินคาตาม
ความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงอยูตลออดเวลา (ดังแผนภาพประกอบ 4) โดยใหถือวา
คุณภาพจะตองมากอนสิ่งอ่ืนใด 
 
 
 
 
 
 
อ 
 
 
 
 
 

ออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ
ขั้นตอนการวางแผนของฝายบริการ 

หากมีการรองเรียน ก็ตองนํา
ขอมูลไปใช ในการวางแผน
ออกแบบตอไป หรือวิจัยเพ่ือ
ปรับปรุงผลติภัณฑใหดียิ่งขึ้น 

ผลิตใหสอดคลองกับ
ผลิตภัณฑทีไ่ดออกแบบ 

ยอดขายยอมยืนยันไดวาลกูคาพึง
พอใจในผลิตภัณฑหรือไม 

ออกแบบ 

วิจัย ผลิต 

ขาย 

ภาพประกอบ 4 วงจร PDCA ในยุคแรก 
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    ตอมาแนวคิดเกี่ยวกับวงจร Deming ไดถูกดัดแปลงใหกับวงจรบริหารซึ่งประกอบดวย 
ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการตรวจสอบ และขั้นตอนการดําเนินการใหเหมาะสม (ซึ่งในระยะแรก
หมายถึงการปรับปรุงแกไข) แตก็ยังไมสามารถใชงายไดอยางมีประสิทธิผล เพราะแตละขั้นตอนถูก
มอบหมายใหเปนหนาที่รับผิดชอบของแตละฝาย ขณะที่ฝายบริหารกําหนดแผนงานและ
ตั้งเปาหมายสําหรับพนักงาน พนักงานก็ตองลงมือปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายที่ฝายบริหารได
กําหนดขึ้นในขณะที่ผูตรวจสอบคอยสอบผลการดําเนินงานของพนักงานเปนระยะๆ และรายงานให
ผูบริหารทราบ 
    วงจร Deming ไดพัฒนาไปในทิศทางที่นุมนวลขึ้น ในประเทศญี่ปุน ไดใหความสําคัญกับ
พ้ืนฐานการบริหารงาน 2 อยาง นั่นก็คือ การสื่อสารและความรวมมือรวมใจจากทุกคนในหนวยงาน 
(ดังแผนภาพประกอบ 5) โดยผูบริหารยังคงเปนผูกําหนดแผนงาน แตจะสื่อสารผานชองทางของ
หัวหนางาน และพนักงานตามลําดับ เปาหมายถูกกําหนดขึ้นตามความเหมาะสม เปนไปได และอยู
ในระดับที่ทาทายความสามารถของพนักงาน การตรวจสอบมีวัตถุประสงค เพ่ือคนหาวา มีความ
ยุงยากและมีปญหาอะไรบาง ไมใชการจับผิด สวนขั้นตอนการดําเนินการใหเหมาะสมมีวัตถุประสงค
เพ่ือจัดทําเปนมาตรฐาน หรือหาแนวทางใหมๆ ที่จะทําใหบรรลุแผนไดดียิ่งขึ้นไปอีก ดวยแนวทางนี้ 
พนักงานจะไดรับการอบรมใหรูจักการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการดําเนินการให
เหมาะสมดวยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 วงจร PDCA แบบญี่ปุน 
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ภาพประกอบ 6 วงจร PDCA กับการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 มักใชวงจร PDCA เพ่ือการปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง ทุกครั้งที่วงจรหมุนครบรอบก็จะเปน
แรงสงใหหมุนในรอบตอไป วิธีการใหมๆ ที่ทําใหเกิดการปรับปรุงก็จะถูกจัดทําเปนมาตรฐานการ
ทํางาน (ดังแผนภาพประกอบ 6) ซึ่งก็จะทําใหการทํางานมีการพัฒนาอยางไมสิ้นสุด เราอาจเริ่มดวย
การปรับปรุงเล็กๆ นอยๆ กอนที่จะกาวไปสูการปรับปรุงที่มีความซับซอนมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   วงจร PDCA สามารถประยุกตไดกับทุกๆ เร่ือง นับตั้งแตกิจกรรมสวนตัว เชน การปรุง
อาหาร การเดินทางไปทํางานแตละวัน การเรียนหนังสือ การตั้งเปาหมายชีวิต ฯลฯ จนกระทั้งถึง
ระดับบริษัท เชน การแกปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานการปรับปรุงการใหบริการ หรือ
แมกระทั่งการริเริ่มโครงการใหมๆ 
   ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนของวงจร PDCA ประกอบดวย “การวางแผน” อยางรอบคอบเพื่อ 
“การปฏิบัติ” อยางคอยเปนคอยไป แลวจึง “ตรวจสอบ” ผลที่เกิดขึ้นวิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผล
สูงสุด ก็จะทําใหเปนมาตรฐาน หากไมสามารถบรรลุเปาหมายได ก็ตองมองหาวิธีการปฏิบัติใหม 
หรือตองมองหาวิธีการปฏิบัติใหม หรือใชความพยายามใหมากขึ้นกวาเดิม 
  

  สรุปไดวา วงจร PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบดวย (SaferPak. 2009: 
online) 
    การวางแผน (Plan: P) เปนสวนประกอบของวงจรที่มีความสําคัญ เน่ืองจากการวางแผน
จะเปนจุดเริ่มตนของงานและเปนสวนสําคัญที่จะทําใหการทํางานในสวนอ่ืนเปนไปอยางมี
ประสิทธิผล การวางแผนในวงจรเดมมิ่งเปนการหาองคประกอบของปญหา โดยวิธีการระดม
ความคิด การเลือกปญหา การหาสาเหตุของปญหา การหาวิธีการแกปญหา การจัดทําตารางการ
ปฏิบัติงาน การกําหนดวิธีดําเนินการ การกําหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผล ในขั้นตอนนี้
สามารถนําเครื่องมือเบื้องตนแหงคุณภาพอ่ืนๆ มาใชงานรวมดวย ในขั้นน้ีดําเนินการดังนี้ 
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1. ตระหนักและกําหนดปญหาที่ตองการแกไข หรือปรับปรุงใหดีขึ้น โดยสมาชิกแต
ละคนรวมมือ และประสานกันอยางใกลชิดในการระบุปญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินงาน เพ่ือที่จะ
รวมกันทําการศึกษาและวิเคราะหหาแนวทางแกไขตอไป  

2. เก็บรวบรวมขอมูล สําหรับการวิเคราะหและตรวจสอบการดําเนินงานหรือหา
สาเหตุ   ของปญหา เพ่ือใชในการปรับปรุงหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งควรจะวางแผนและ
ดําเนินการเก็บขอมูลใหเปนระบบ ระเบียบ เขาใจงาย และสะดวกตอการใชงาน เชน ตาราง
ตรวจสอบ แผนภูมิ แผนภาพ หรือแบบสอบถาม เปนตน  

3. อธิบายปญหาและกําหนดทางเลือก วิเคราะหปญหา เพ่ือใชกําหนดสาเหตุของ
ความบกพรอง ตลอดจนแสดงสภาพปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนิยมใชวิธีการเขียนและวิเคราะหแผนภูมิ
หรือแผนภาพ เชน แผนภูมิกางปลา แผนภูมิพาเรโต และแผนภูมิการควบคุม เปนตน เพ่ือให
สมาชิกทุกคนในทีมงานคุณภาพเกิดความเขาใจในสาเหตุและปญหาอยางชัดเจน แลวรวมกันระดม
ความคิด (Brainstorm) ในการแกปญหา โดยสรางทางเลือกตางๆ ที่เปนไปไดในการตัดสินใจ
แกปญหา เพ่ือมาทําการวิเคราะหและตัดสินใจเลือกที่เหมาะสมที่สุดมาดําเนินงาน  

4. เลือกวิธีการแกไขปญหา หรือปรับปรุงการดําเนินงาน โดยรวมกันวิเคราะห และ
วิจารณทางเลือกตางๆ ผานการระดมความคิด และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก เพ่ือ
ตัดสินใจเลือกวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมที่สุดในการดําเนินงานใหสามารถบรรลุตามเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะตองทําวิจัยและหาขอมูลเพ่ิมเติม หรือกําหนดทางเลือกใหมที่มีความ
นาจะเปนในการแกปญหาไดมากกวาเดิม 

  การดําเนินการตามแผน (Do: D) เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไวในตารางการ
ปฏิบัติงาน ทั้งน้ีสมาชิกกลุมตองมีความเขาใจถึงความสําคัญและความจําเปนในแผนนั้นๆ 
ความสําเร็จของการนําแผนมาปฏิบัติตองอาศัยการทํางานดวยความรวมมือเปนอยางดีจากสมาชิก 
ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆ ในขั้นตอนนี้ขณะที่ลง
มือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปดวย หากไมเปนไปตามแผนอาจจะตองมีการปรับแผนใหม และเม่ือ
แผนนั้นใชงานไดก็นําไปใชเปนแผนและถือปฏิบัติตอไป 

  การตรวจสอบคุณภาพ (Check: C) หมายถึง การตรวจสอบดูวาเม่ือปฏิบัติงานตามแผน 
หรือการแกปญหางานตามแผนแลว ผลลัพธเปนอยางไร สภาพปญหาไดรับการแกไขตรงตาม
เปาหมายที่กลุมตั้งใจหรือไม การไมประสบผลสําเร็จอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน ไม
ปฏิบัติตามแผน ความไมเหมาะสมของแผนการเลือกใชเทคนิคที่ไมเหมาะสม 

  การปรับปรุงคุณภาพ (Action: A) เปนการกระทําภายหลังที่กระบวนการ 3 ขั้นตอนตาม
วงจรไดดําเนินการเสร็จแลว ขั้นตอนนี้เปนการนําเอาผลจากขั้นการตรวจสอบ (C) มาดําเนินการให
เหมาะสมตอไป 

  นอกจากนี้ อิสไฮคาวา (Ishikawa. 2009: online) ไดขยาย 4 ขั้นตอนของวงจร Deming 
ออกไปเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้  
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1. กําหนดเปาหมายและจุดประสงค  
2. กําหนดวิธีการที่จะไปสูเปาหมาย  
3. ศึกษาและฝกอบรม  
4. ลงมือปฏิบัต ิ 
5. ตรวจสอบผลของการปฏิบัต ิ 
6. ดําเนินการตามความเหมาะสม 

  สถาบันเพิ่มผลผลติแหงชาต.ิ (2552: ออนไลน) ไดกลาวถึงประโยชนของวงจร PDCA  
ไวดังนี้  

          1. เพ่ือปองกัน  
   1.1 การนําวงจร PDCA ไปใช ทําใหผูปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนที่ดีชวย

ปองกันปญหาที่ไมควรเกิด ชวยลดความสับสนในการทํางาน ลดการใชทรัพยากรมากหรือนอยเกิน
ความพอดี ลดความสูญเสียในรูปแบบตางๆ  

   1.2 การทํางานที่มีการตรวจสอบเปนระยะ ทําใหการปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้น 
และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วกอนจะลุกลาม  

   1.3 การตรวจสอบที่นําไปสูการแกไขปรับปรุง ทําใหปญหาที่เกิดขึ้นแลวไมเกิด
ซ้ํา หรือลดความรุนแรงของปญหา ถือเปนการนําความผิดพลาดมาใชใหเกิดประโยชน 

         2. เพ่ือแกไขปญหา  
   2.1 ถาประสบสิ่งที่ไมเหมาะสม ไมสะอาด ไมสะดวก ไมมีประสิทธิภาพ ไม

ประหยัด ควรแกปญหา  
   2.2 การใชวงจร PDCA เพ่ือการแกปญหา ดวยการตรวจสอบวามีอะไรบางที่เปน

ปญหา เม่ือหาปญหาได ก็นํามาวางแผนเพื่อดาเนินการตามวงจร PDCA ตอไป  
        3. เพ่ือปรับปรุง  
   วงจร PDCA เพ่ือการปรับปรุง คือ ไมตองรอใหเกิดปญหา แตตองเสาะแสวงหาสิ่งตางๆ 

หรือวิธีการที่ดีกวาเดิมอยูเสมอ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม เม่ือคิดวาจะปรับปรุงอะไรก็ให
ใชวงจร PDCA เปนขั้นตอนในการปรับปรุง ขอสําคัญ ตองเร่ิมวงจร PDCA ตัวเองกอนมุงไปที่คน
อ่ืน  

  โดยปกติสามารถใชวงจร PDCA เปนเครื่องมือในการดําเนินงาน 2 ลักษณะ (วีรพล บดีรัฐ. 
2543: 7) ดังนี้  

1. ทุกครั้งที่เร่ิมตนทํากิจกรรมวงจร PDCA จะชวยใหกิจกรรมมีการปรับปรุงอยาง
ตอเน่ือง การใชงานวงจร PDCA ในแนวทางนี้เร่ิมจากการตั้งเปาหมายดวยการวางแผน (P) และนํา
แผนไปสูการปฏิบัติ (D) หลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติตามแผน (C) วาผลที่ได
นั้นเปนไปตามที่คิดไวมากนอยเพียงใด และขั้นตอนสุดทายคือ นําผลที่ไดจากการประเมินไป
ดําเนินการตอตามความเหมาะสม (A) หากผลการปฏิบัติเปนไปตามแผนที่ตั้งไวก็จะจัดทําเปน
มาตรฐานวิธีการดําเนินการเพื่อทํากิจกรรมลักษณะเดียวกันตอไป แตหากวาผลการดําเนินการไม
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เปนไปตามแผนที่ตั้งไว อาจจะจําเปนตองคิดปรับเปลี่ยนบางอยางเชน เปลี่ยนแผน เปลี่ยน
วิธีดําเนินการ ฯลฯ  

2. เม่ือตองการแกปญหาที่เกิดขึ้น การใชงานวงจร PDCA ในแนวทางนี้เร่ิมตนจาก
การระบุปญหาและคิดคนวิธีการแกไขปญหาดวยการกําหนดเปนแผน (P) แลวลงมือแกไขปญหา
ตามแผน (D) ในการแกไขปญหาอาจจะสําเร็จหรือไมสําเร็จก็ไดซึ่งจะทราบไดดวยการตรวจสอบ
ผลลัพธและประเมินวิธีแกปญหาที่เลือกใช (C) และสุดทายเมื่อตรวจสอบและประเมินผลแลวหาก
วิธีการแกไขปญหาน้ันใชไดผลแกปญหานั้นได ก็นําวิธีการนั้นมาเพื่อใชแกไขปญหาที่มีลักษณะ
เดียวกันในอนาคตตอไป แตถาหากวิธีการแกไขปญหานั้นไมไดผลก็จะมีการคิดหาวิธีการแกไข
ปญหาแบบใหมมาใชตอไป (A) 
   สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2545: 98-99) กลาวในการประชุมเรื่อง ”การดําเนินงานของ
สํานักงานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  
ในอนาคต” สรุปไดวา ตามมาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา โดยรวมถึงการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะตองปฏิบัติ
ใหครบวงจร คือ Plan-Do-Check-Act มาตร48 ไดกลาววาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารที่ตองทําอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพภายในมีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ คือ มีการผสมผสาน ตอเน่ือง มีการประเมินเพ่ือพัฒนา 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในการผสมผสาน จะตองผสมผสานกับงานปกติ บริหารงานให เต็มฝมือ 
เต็มหัวใจสอนใหเต็มที่ นักเรียนไดเรียนรูเต็มกําลังศักยภาพของนักเรียน นั่นคือพรอมที่จะรับการ
ประเมินภายนอกของภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) และทุกสิ่งทุกอยางในการประกันคุณภาพภายในเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทุกเรื่อง
สามารถเชื่อมโยงเขากับผูเรียนได 
   นงลักษณ วิรัชชัย (2545: 12) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
เปนระบบการดําเนินงานเพ่ือใหความมั่นใจไดอยางเต็มที่วาการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และมีการพัฒนาคุณภาพใหดีมากขึ้นอยางตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอ สามารถรองรับการประเมินภายนอกได ระบบการประกันคุณภาพโดยทั่วไปประกอบดวย
ระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ/การประเมินคุณภาพและการใชผลการประเมิน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ อันเปนระบบที่สอดคลองกับวงจรบริหารเพื่อคุณภาพ P-D-C-A (plan-do-
check-act) เพราะระบบคุณภาพคือ การกําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายที่โรงเรียนตองการพัฒนา 
และการวางแผนการดําเนินงานของโรงเรียนซ่ึงตรงกับขั้นการวางแผน (plan=p) การควบคุม
คุณภาพ คือ การที่โรงเรียนกําหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสูเปาหมายหรือ
มาตรฐานที่กําหนดไว กระบวนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในขั้นน้ี คือ ขั้นกระทํา (do=d) 
การตรวจสอบหรือการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตรงกับขั้นการตรวจสอบ (check=c) 
และการนําผลการประเมินไปใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพก็ตรงกับขั้นการปฏิบัติ (act=a) เพ่ือปรับปรุงงาน 
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ทั้งน้ีกระบวนการดําเนินงานทั้งหมดตองทําเปนวงจรตอเน่ืองสม่ําเสมอ และมีการปรับปรุงทั้งระบบ
คุณภาพการควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพใหดียิ่งขึ้น 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543ก: 10) ไดเสนอแนวคิดวา ถาพิจารณา
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพที่ประกอบดวยการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพกับ
หลักการบริหารตามแนวคิดของ Edward Deming ที่เปนระบบครบวงจร (P D C A) ซึ่ง
ประกอบดวยการรวมกันวางแผน (P) รวมกันปฏิบัติตามแผน (D) รวมกันตรวจสอบ (C) และรวมกัน
ปรับปรุง (A) จะเห็นวามีความสอดคลองกัน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

  จากแผนภาพขางตน การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพก็คือ กระบวนการ
บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหารน่ันเอง โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การที่
สถานศึกษาตองรวมกันวางแผน และดําเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม
เปาหมายและมาตรฐานการศึกษา สวนการตรวจสอบคุณภาพ คือการที่สถานศึกษาตองรวมกัน
ตรวจสอบ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา เม่ือ
สถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแลว หนวยงานในเขตพื้นที่และตนสังกัดก็เขามาชวยติดตาม และ
ประเมินคุณภาพเพ่ือใหความชวยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาซึ่งจะทําใหสถานศึกษามี
ความอุนใจ และเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพอยูเสมอ 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543ก: 12) ไดเสนอแนะวาระบบการประกัน
คุณภาพภายในเปนเร่ืองเดียวกับกระบวนการบริหารงานอยางมีคุณภาพหรือวงจร PDCA การ
ประกันคุณภาพจึงไมใชเรื่องใหม และจะตองไมแปลกแยกจากการทํางานตามปกติของสถานศึกษา 
แตเปนระบบที่ผสมผสานอยูในกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นใน

ภาพประกอบ 7 แสดงระบบคุณภาพ วงจร PDCA ที่สัมพันธกับระบบการประกันคุณภาพ 
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ชีวิตประจําวันนั่นเอง ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารและการทํางานนั้น จะตองคํานึงถึงเง่ือนไขสําคัญที่จะทําใหประสบความสําเร็จใน
การดําเนินงาน ซึ่งเปนผลที่ไดจากการวิจัยในสถานศึกษานํารอง ไดแก ผูบริหารจะตองมีความ
ตระหนัก เขามามีสวนสงเสริม สนับสนุนและรวมคิดรวมทํา รวมทั้งจะตองมีการทํางานเปนทีม โดย
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตองไดรับการเตรียมความพรอมใหมองเห็นคุณคา และมีความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และดําเนินการอยางตอเน่ืองรวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีการติดตาม กํากับดูแลการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในอยางเปนระบบ 
   การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยคํานึงถึงเง่ือนไขขางตน ควรมีการเตรียมการ
เพ่ือสรางความพรอมใหกับบุคลากรและจัดใหมีกลไกในการดําเนินงานในเรื่องน้ีหลังจากนั้น 
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของจึงรวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติรวมกันตรวจสอบ 
และรวมกันปรับปรุง โดยมีแนวทางการดําเนินงานในแตละขั้นตอนสรุปไดดังนี้ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543ก: 12) 
   ขั้นที่ 1 การเตรียมการ ไดแก เตรียมความพรอมของบุคลากร การสรางความตระหนักถึง
คุณคาของการประกันคุณภาพภายในและการทํางานเปนทีม การพัฒนาความรู และทักษะเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน และแตงตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ 
   ขั้นที่ 2 การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ไดแก การวางแผนปฏิบัติงาน (P) การ
ดําเนินงานตามแผน (D) การตรวจสอบประเมินผล (C) และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
(A) 
   ขั้นที่ 3 การจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป ไดแก การรวบรวมผลการ
ดําเนินงานและผลการประเมิน การวิเคราะหและสังเคราะหจําแนกตามมาตรฐานการศึกษา และการ
เขียนรายงาน 
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545: 43-44) ไดกลาวถึงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา สามารถดําเนินการไดใน 3 ลักษณะ คือ 1) ดําเนินการตรวจสอบ ติดตามทบทวน 
และประเมินผลการนําระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาใชในสถานศึกษา ทั้งในชวง
ของกอนการดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และหลังการดําเนินการ 2) ทําการปรับปรุง และพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3) นําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวงจร PDCA ซึ่ง
ประกอบดวย ขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน สามารถนําเสนอในลักษณะของแผนภาพได ดังแผนที่
ภาพประกอบ 8 ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 8 แสดงการการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
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   ไอราซินและกูลลิคซั้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543ข: 37;  
อางอิงจาก Airasin & Gullickson. 1996) ไดกลาวถึงกระบวนการทํางานของโรงเรียนที่สอดคลอง
กับกระบวนการ PDCA สรุปไดวา การประเมินตนเองของกลุมครูจะตองเร่ิมที่การสรางความ
ตระหนักถึงคุณคาของการประเมิน (awareness) การวางเปาหมายการประเมิน การวางแผนการ
ประเมิน การลงมือทําการประเมินตนเอง การตรวจสอบ ผลการดําเนินงานของตนเองโดย
สถานศึกษาตองมีการกําหนดโครงสรางสนับสนุนใหกลุมครูอาจารยสามารถประเมินตนเองได การ
ประเมินผลภายในที่ประสบผลสําเร็จ ตองมีการอบรมครูอาจารย ผูบริหารมีการพัฒนาบุคลากรและ
การมีสวนรวมของครูในการประเมินไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา กระบวนการที่สามารถนํามาใชไดทั่วไปในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษามีหลายรูปแบบ แลวแตวัตถุประสงคของผูใชวาตองการจะมุงเนนในเรื่อง
ใด กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) และกระบวนการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (RBM) 
มุงเนนไปที่การบริหารของผูบริหาร ซึ่งมีสวนสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนทั้งโรงเรียน แตวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ PDCA เปนหลักการที่สามารถนํามาประยุกตใชการบริหารและพัฒนาไดตั้งแต
รายบุคคลจนถึงระดับสถานศึกษา ซึ่งในระดับสถานศึกษาสามารถที่จะมีการบริหารและพัฒนาใน
ภาพรวมเปนวงจร PDCA ในวงรอบใหญทั้งสถานศึกษาเริ่มตั้งแต มีการวางแผนรวมกัน การ
ดําเนินการรวมกัน มีการตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนา แตละกลุมสาระการการเรียนรูสามารถที่จะ
บริหารและพัฒนาในกลุมสาระการเรียนรูของตนเองเปนวงจร PDCA เปนสวนหนึ่งในวงรอบของ
ระดับสถานศึกษา และแตละบุคคลสามารถวางแผนการบริหารและพัฒนาตนเองเปนวงจร PDCA 
เปนสวนหนึ่งในวงรอบของกลุมสาระการเรียนรู และสามารถที่จะวางแผนบริหารและพัฒนาระดับ
รายบุคคลและระดับสถานศึกษาไดเปนรายปการศึกษาและรายภาคเรียนการศึกษา ดังน้ันใน
งานวิจัยฉบับน้ีผูวิจัยจึงเลือกการบริหารงานคุณภาพ PDCA เปนหลักการในการขับเคลื่อนรูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ
ประเมินภายนอกสามารถสรุปเปนภาพรวมได ดังนี้ 
    การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการสรางความมั่นใจให
ผูรับบริการทางการศึกษาทั้งผูรับบริการโดยตรง ไดแก นักเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม 
ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมกันวางแผนวาการดําเนินงานของ
สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทําใหผูเรียนมีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนด ซึ่งจะประกอบดวยการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก สําหรับการประกันคุณภาพภายในใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
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คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งระบบการประกันคุณภาพมีการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน 
ไดแก  
       1. การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ และการพัฒนาสถานศึกษา
ใหเขาสูมาตรฐาน 
       2. การตรวจสอบมาตรฐาน เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
       3. การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 
    ดังน้ันการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนการนําภาระงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาไดดําเนินการอยูและมุงเนนไปที่คุณภาพของผูเรียน มาจัดลําดับ
ภาระของงานตามขั้นตอนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 8 ขั้นตอน 
ไดแก 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 7) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ซึ่งการดําเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สถานศึกษาจะตองมีการจัดระบบบริหารงานของสถานศึกษาใหตอเน่ืองเปนระบบ โดย
การผสมผสานแนวการดําเนินงานตามกระบวนการอยางมีคุณภาพคือ วงจร PDCA แนวทางการ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
รวมทั้งความมีภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารเปนหลักและแนวทางในการดําเนินงานพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2544 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  
   หลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน (achievement) ซึ่งขึ้นอยูกับระดับความตระหนัก (awareness) และระดับความ
พยายาม หรือ การปฏิบัติ (attempt) ในเร่ืองนั้นๆ ของบุคลากรในการพัฒนาสถานศึกษา หาก
สถานศึกษาไมบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด สถานศึกษาควรจะพิจารณา
ระดับความพยายามหรือการปฏิบัติ และความพรอม โดยเฉพาะความตระหนักถึงความสําคัญตอ
มาตรฐานนั้นๆ ของบุคคลทุกฝาย เพ่ือนําไปสูแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพอยางตอเนื่อง ดังน้ัน การปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาจึงตองเร่ิมตนดวยการสรางความ
ตระหนักตอมาตรฐานตางๆ เพ่ือใหพอแมผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู 
และบุคลากรทุกฝายทํางานดวยความเพียรพยายาม เพ่ือคุณภาพของผูเรียน เปนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั่นเอง การประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน



 

 

79 

การศึกษาจึงไดรับการออกแบบขึ้นเพ่ือสนองความตองการขอมูลและสารสนเทศอยางครอบคลุม
ครบถวน เพ่ือรองรับการกําหนดแนวทางปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 
 

2. เอกสารที่เก่ียวของกับมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   อุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2548: 1-9) 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายดานการศึกษาของรัฐที่ไดแถลง
ตอรัฐสภาตางมีอุดมการณและหลักการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหง
ความรูและเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเน่ือง
ตลอดชีวิต อันเปนเง่ือนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่พึงประสงค  
   อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุล
ระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวงมุงสราง
พ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
ความรูความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ  โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียนและสามารถตรวจสอบไดอยางม่ันใจวา การศึกษาเปน
กระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  
สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 
   เพ่ือใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาดังกลาว จึงไดกําหนด
มาตรฐานและตัวบงชี้ไว  3 มาตรฐาน และ 11 ตัวบงชี้ ไดแก 
     มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทย ที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

   มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู 
 
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทย ที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข 
   เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง คนดี และ  
มีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ตรงตามความตองการ ทั้งในดานสุขภายรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและทักษะ คุณธรรม
และจิตสํานึกที่พึงประสงค และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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              ตัวบงชี ้

1.1  กําลังกาย กําลังใจที่สมบรูณ 
               1.1.1 คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สติปญญา

เจริญเติบโตอยางสมบูรณตามเกณฑการพัฒนาในแตละชวงวัย 
1.2  ความรูและทักษะที่จําเปนและเพียงพอในการดํารงชวีิตและการพัฒนา

สังคม 
               1.2.1 คนไทยไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตนเอง 

               1.2.2 คนไทยมีงานทําและนําความรูไปใชในการสรางงานและสรางประโยชนให
สังคม 

1.3  ทักษะการเรยีนรูและการปรับตัว 
                1.3.1 คนไทยสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการเรียนรู รูทันโลก รวมทั้งมี

ความสามารถในการใชแหลงความรูและสือ่ตางๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
                       1.3.2 คนไทยสามารถปรับตวัได มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

1.4  ทักษะทางสงัคม 
                     1.4.1 คนไทยเขาใจและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสังคม มีทักษะและ
ความสามารถที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
                      1.4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ เขาใจ ยอมรับและตระหนักในคุณคาของ
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน สามารถแกปญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี 

1.5  คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
               1.5.1 คนไทยดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 

                       1.5.2 คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิ
ของความเปนคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผนดินไทยและปฏิบัติตนตามระบบ
ประชาธิปไตย เปนสมาชิกที่ดี เปนสมาชิกที่ดี เปนอาสาสมัคร เพ่ือชุมชนและสังคมในฐานะพลเมือง
ไทยและพลโลก 
 

 มาตรฐานที่  2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและ
การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
  การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเห็นแบบอยางที่ดี ไดฝกการคิด 
ไดเรียนรูจากประสบการณตรงที่หลากหลายตรงตามความตองการ และมีความสุขในการเรียนรู ครู
คณาจารยรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล เตรียมการสอนและใชสื่อที่ผสมผสานความรูสากลกับภูมิปญญา
ไทย จัดบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และพัฒนา
ความคิดของผูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรค 
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  ความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญขึ้นอยูกับ 1) ปจจัยดาน
บุคคล ไดแก ผูเรียน ครู คณาจารย ผูบริหาร ผูปกครอง และสมาชิกชุมชน และ 2) ปจจัยดานการ
บริหาร ไดแก หลักการบริหารจัดการ และหลักธรรมาภิบาล 

             ตัวบงชี ้

2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนได 
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
                   2.1.1 มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมผูเรียนทุก
ระบบสอดคลองตามความตองการของผูเรียนและทองถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
                      2.1.2 ผูเรียนมีโอกาส/สามารถเขาถึงหลักสูตรตางๆ ที่จัดไวอยางทั่วถึง 
                      2.1.3 องคกรที่ใหบริการทางการศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู มี
อาคารสถานที่ มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
                      2.1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู สื่อเพ่ือการเรียนรูและการ
ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือตอการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวน
รวม 

2.2 มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางเปน 
ระบบและมคีุณภาพ 
                     2.2.1 ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยาง
เปนระบบตอเน่ือง เพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
                      2.2.2 ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึง
พอใจในการทํางาน และผูกพันกับงานมีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง       
                       2.2.3 มีแนวโนมในการรวมตัวจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อสรางเกณฑมาตรฐาน
เฉพาะกลุมและติดตามการดําเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองคความรูที่
หลากหลาย 

2.3 มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน 
                     2.3.1 องคกร ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามทองถิ่น สภาพ
ปญหาและความตองการที่แทจริงของผูเรียน 
                     2.3.2 ผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการจัดบริการทาง
การศึกษาของสถานศึกษา 
                     2.3.3 มีการกําหนดระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษา เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ได 
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   มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู การสรางวิถี
การเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง 
    การเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคม
แหงความรู การสงเสริมและสรางกลไกเพ่ือใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัย
และเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการไดรับความรวมมือ
จากทุกภาคสวนของสังคม จะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคน
ไทยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

               ตัวบงชี ้

3.1 การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนให
เปนสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู 
                    3.1.1 สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชนที่เกี่ยวของทุกฝาย ทุก
ระดับ รวมจัดปจจัยและกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และใหบริการทางวิชาการที่เปนประโยชน
แกการพัฒนาคนในชุมชน เพ่ือใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญาและคนไทยมีการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
                      3.1.2 ชุมชนซ่ึงเปนที่ตั้งขององคกรที่ใหบริการทางการศึกษามีสถานภาพเปน
สังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู มีความปลอดภัยลดความขัดแยง มีสันติและมีการพัฒนา
กาวหนาอยางตอเน่ือง 

3.2 การศึกษาวิจยั สรางเสริม สนับสนุนแหลงการเรียนรู และกลไกการเรียนรู 
             3.2.1 ศึกษาวิจัย สํารวจ จัดหาและจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

                   3.2.2 ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความ
สะดวก ภูมิปญญาและอ่ืนๆ) และความรวมมือจากภายนอกสถานศึกษาในการสรางกลไกการเรียนรู
ทุกประเภท เพ่ือใหคนไทยสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูและสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดจริง 
                     3.2.3 ศึกษาวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมและการพัฒนาประเทศ 

3.3 การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิตขิองสังคม 
                    3.3.1 ครอบครัว ชุมชน องคกรทุกระดับและองคกรที่จัดการศึกษา มีการสรางและ
ใชความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนกลายเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 
 

   2.2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 
   เพ่ือใหการนํามาตรฐานสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงไดจัดทํา
คําอธิบายและระดับคุณภาพ พรอมทั้งเกณฑการผานมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น พ.ศ. 2554 
เพ่ือใหสถานศึกษา ตลอดจนเขตพื้นที่การศึกษาใชเปนเครื่องมือในการควบคุม ตรวจสอบ และ
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ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอไป มาตรฐานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน แบงเปน 5 
ดาน มี 15 มาตรฐาน แตละมาตรฐานมีการกําหนดตัวบงชี้ที่ครอบคลุมและใหน้ําหนักความสําคัญกับ
กระบวนการบริหารและการจัดการรอยละ 70 สวนผลของการบริหารและการจัดการคือคุณภาพ
ผูเรียนเปนรอยละ 30 มีรายละเอียดของมาตรฐานและและน้ําหนักคะแนน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2554ง: 11-16) ดังนี้ 
 
              ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (นํ้าหนัก 30 คะแนน) 
              มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (5 คะแนน) 

  1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ (0.5 คะแนน) 
  1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน (0.5 คะแนน) 
  1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความ

รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ (1 คะแนน) 
  1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม (1 คะแนน) 
  1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอ่ืน (1 คะแนน) 
  1.6 สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการตาม

จินตนาการ (1 คะแนน) 
              มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (5 คะแนน) 

  2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร (2 คะแนน) 
  2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ (1 คะแนน) 
  2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง (1 คะแนน) 
  2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (1 คะแนน) 

              มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง (5 คะแนน) 

  3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อ
ตางๆ รอบตัว (2 คะแนน) 

  3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพ่ิมเติม            
(1 คะแนน) 

  3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน (1 คะแนน) 
  3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน (1 คะแนน) 

              มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล (5 คะแนน) 

  4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง (2 คะแนน) 
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  4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (1 คะแนน) 
  4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (1 คะแนน) 
  4.4 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ (1 คะแนน) 

              มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร (5 คะแนน) 
  5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ (1 คะแนน) 
  5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ (1 คะแนน) 
  5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ (2 คะแนน) 
  5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ (1 คะแนน) 

              มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต (5 คะแนน) 

  6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ (2 คะแนน) 
  6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง (1 คะแนน) 
  6.3 ทํางานรวมกับผูอ่ืนได (1 คะแนน) 
  6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ (1 คะแนน) 

 
              ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา (นํ้าหนัก 50 คะแนน) 
              มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  (10 คะแนน) 

  7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค (1 คะแนน) 

  7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน (1 คะแนน) 

  7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา (2 คะแนน) 

  7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู (1 คะแนน) 

  7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย (1 คะแนน) 

  7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตดวยความเสมอภาค (1 คะแนน) 

  7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลใน
การปรับการสอน (1 คะแนน) 
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  7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา (1 
คะแนน) 

   7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (1 
คะแนน) 
              มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล (10 คะแนน) 

  8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน (1 คะแนน) 
  8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย

เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ (2 คะแนน) 
  8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการ (2 คะแนน) 
  8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ (2 

คะแนน) 
  8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา (1 คะแนน) 
  8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา (2 คะแนน) 
              มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (5 คะแนน) 

  9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด (2 คะแนน) 
  9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย (1 คะแนน) 
  9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา (2 คะแนน) 

              มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน (10 คะแนน) 

  10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น (2 คะแนน) 
  10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ

และความสนใจ (2 คะแนน) 
  10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการความสามารถ ความ

ถนัด และความสนใจของผูเรียน (1 คะแนน) 
  10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูได

ดวยตนเอง (1 คะแนน) 
  10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง

สม่ําเสมอ (2 คะแนน) 
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  10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน  
(2 คะแนน) 
             มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (10 คะแนน) 

 11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมร่ืน และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน   (4 
คะแนน) 

 11.2 จัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน (3 
คะแนน) 

 11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง
และ/หรือเรียนรูแบบมีสวนรวม (3 คะแนน) 
             มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง (5 คะแนน) 

 12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน) 
 12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน) 
 12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา (1 คะแนน) 
 12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา (0.5 คะแนน) 
 12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง (0.5 คะแนน) 
 12.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (1 คะแนน) 

 
             ดานที่ 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (นํ้าหนัก 10 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการ
เรียนรู (10 คะแนน) 

 13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผูที่เกี่ยวของ (5 คะแนน) 

 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ (5 คะแนน) 
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              ดานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา (นํ้าหนัก 5 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่
กําหนดขึ้น (5 คะแนน) 

  14.1 จัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา (3 คะแนน) 

  14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา (2 คะแนน) 

 
              ดานที่ 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม (นํ้าหนัก 5 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน (5 คะแนน) 

  15.1 จัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา (3 คะแนน) 

  15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย (2 คะแนน) 

 
   2.3  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
           การทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 เพ่ือนําไปสูการพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา โดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การ
เรียนการสอนในแตละระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 5 - 8) ดังนี้   

  วิสัยทัศน 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติให

เปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ
เปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

  หลักการ 
  1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรูเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พ้ืนฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 
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  2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 

  3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

  4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการ
จัดการเรียนรู 

  5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข 

มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เม่ือจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต 

 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอมมีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยาง
มีความสุข 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดังนี้ 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการ

ใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและประสบการณ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
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ตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลัก
เหตุผลและความถูกตองตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่
มีตอตนเองและสังคม 

  2. ความสามารถในการคิดเปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด
อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

  3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่
เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใช
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง การทํางาน และการอยู
รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ
ขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

  5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดาน
ตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู 
การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 
1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงม่ันใน
การทํางาน 7) รักความเปนไทย และ8) มีจิตสาธารณะ นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ิมเติมใหสอดคลองตามบริบทและจุดเนนของตนเอง 

 มาตรฐานการเรียนรู 
  การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี         
1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร 3) วิทยาศาสตร 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5) สุขศึกษา
และพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ8) ภาษาตางประเทศ 

  ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรู ปฏิบัติได มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงคเม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไก
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สําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวา
ตองการอะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมทั้งเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อ
ประกันคุณภาพดังกลาวเปนสิ่งสําคัญที่ชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนให
มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรูกําหนดเพียงใด 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูใน 8 
กลุมสาระการเรียนรูจํานวน 67 มาตรฐาน (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 12 - 20) ดังนี้ 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มี 5 สาระ ดังนี้ 
              สาระที่ 1: การอาน 

  มาตรฐาน ท 1.1: ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหาใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
              สาระที่ 2: การเขียน 

  มาตรฐาน ท 2.1: ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
              สาระที่ 3: การฟง การดู และการพูด 

 มาตรฐาน ท 3.1: สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด 
ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
              สาระที่ 4: หลักการใชภาษา 

 มาตรฐาน ท 4.1: เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และหลักของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
              สาระที่ 5: วรรณคดี และวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท 5.1: เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง
เห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
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กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมี 6 สาระ ดังนี้ 
               สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ 

  มาตรฐาน ค 1.1: เขาถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิต
จริง 

  มาตรฐาน ค 1.2: เขาถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธ
ระหวางการดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหา 

  มาตรฐาน ค 1.3: ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา 
  มาตรฐาน ค 1.4: เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช 

               สาระที่ 2 การวดั 
  มาตรฐาน ค 2.1: เขาใจพืน้ฐานเกี่ยวกบัการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด 
  มาตรฐาน ค 2.2: แกปญหาเกี่ยวกับการวัด 

               สาระที่ 3 เรขาคณิต 
  มาตรฐาน ค 3.1: อธิบายและวเิคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามามิติ 
  มาตรฐาน ค 3.2: ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial 

reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา 
               สาระที่ 4 พีชคณิต 

  มาตรฐาน ค 4.1: เขาใจและวเิคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชนั 
  มาตรฐาน ค 4.2: ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชงิคณิตศาสตร 

(mathematical model) อ่ืนๆ แทนสถานการณตางๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา 
               สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

  มาตรฐาน ค 5.1: เขาใจและใชวธิีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
  มาตรฐาน ค 5.2: ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณ

ไดอยางสมเหตุสมผล 
  มาตรฐาน ค 5.3: ใชความรูเกี่ยวกบัสถติิและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและ 

แกปญหา 
              สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

 มาตรฐาน ค 6.1: มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายในทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และมีความริเริ่มสรางสรรค 
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กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมี 8 สาระ ดังนี้ 
                สาระที่ 1: สิ่งมีชีวติกับกระบวนการดํารงชวีิต 

   มาตรฐาน ว 1.1: เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสรางและ
หนาที่ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

   มาตรฐาน ว 1.2: เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผล
ตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน 
                สาระที่ 2: ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

   มาตรฐาน ว 2.1: เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่นความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

   มาตรฐาน ว 2.2: เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับทองถิ่น ประเทศ และโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน 
                สาระที่ 3: สารและสมบตัิของสาร 

   มาตรฐาน ว 3.1: เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง
และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

   มาตรฐาน ว 3.2: เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การ
เกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
                สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่ 

   มาตรฐาน ว 4.1: เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียรมี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตองและมี
คุณธรรม 

   มาตรฐาน ว 4.2: เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 
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               สาระที่ 5: พลังงาน 
  มาตรฐาน ว 5.1: เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูป

พลังงานปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
               สาระที่ 6: กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

  มาตรฐาน ว 6.1: เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธของกระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศและสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใช
ประโยชน 
               สาระที่ 7: ดาราศาสตรและอวกาศ 

  มาตรฐาน ว 7.1: เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธภายในระบบ
สุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

  มาตรฐาน ว 7.2: เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชในการสํารวจอวกาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอม 
               สาระที่ 8: ธรรมชาติของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  มาตรฐาน ว 8.1: ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหา
ความรูการแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถ
อธิบายและจรวจสอบไดภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 

 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 

  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรมมี 5 สาระ ดังนี้ 
               สาระที่ 1: ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

  มาตรฐาน ส 1.1: รูและเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่คนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู
รวมกันอยางสันติสุข 

  มาตรฐาน ส 1.2: เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
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               สาระที่ 2: หนาที่พลเมือง วฒันธรรม และการดําเนินชีวิตในสงัคม 
  มาตรฐาน ส 2.1: เขาใจและปฏบิัตติามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม  

และธํารง   รักษาประเพณแีละวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยาง
สันติสุข 

  มาตรฐาน ส 2.2: เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา และ
ธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
               สาระที่ 3: เศรษฐศาสตร 

  มาตรฐาน ส 3.1: เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค
การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา รวมทั้งเศรษฐกิจอยางพอเพียง เพ่ือ
การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

  มาตรฐาน ส 3.2: เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธของระบบ
เศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
               สาระที่ 4: ประวตัิศาสตร 

  มาตรฐาน ส 4.1: เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร 
และสามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผลมาวิเคราะหเหตุการณ
ตางๆ อยางเปนระบบ 

  มาตรฐาน ส 4.2: เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในแง
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

  มาตรฐาน ส 4.3: เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 
              สาระที่ 5: ภูมิศาสตร 

  มาตรฐาน ส 5.1: เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพสิ่ง ซึ่งมี
ผลตอกันในระบบของธรรมชาติใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห สรุป 
และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

  มาตรฐาน ส 5.2: เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่
กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานัก และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 

  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามี 5 สาระ ดังนี้ 
              สาระที่ 1: การเจริญเตบิโตและพัฒนาการของมนุษย 

  มาตรฐาน พ 1.1: เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย 
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               สาระที่ 2: ชีวิตและครอบครัว 
  มาตรฐาน พ 2.1: เขาใจและเห็นคุณคาของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และทักษะในการ

ดําเนินชีวิต 
               สาระที่ 3: การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

  มาตรฐาน พ 3.1: เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และ
กีฬา 

  มาตรฐาน พ 3.2: รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจํา
อยางสม่ําเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 
              สาระที่ 4: การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค 

 มาตรฐาน พ 4.1: เห็นคุณคา และมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพการ
ปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
              สาระที่ 5: ความปลอดภัยในชีวติ 

  มาตรฐาน พ 5.1: ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ 
การใชยา สารเสพติด และความรุนแรง 

 
กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 

  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะมี 3 สาระ ดังนี้ 
               สาระที่ 1: ทัศนศิลป 

  มาตรฐาน ศ 1.1: สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ ความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอด ความรูสึก ความคิด ตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม 
และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

  มาตรฐาน ศ 1.2: เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศลิป ประวัตศิาสตร และวัฒนธรรมเห็น
คุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
               สาระที่ 2: ดนตรี 

  มาตรฐาน ศ 2.1: เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ 
วิจารณคุณคา ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

  มาตรฐาน ศ 2.2: เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตรและวัฒนาธรรม เห็น
คุณคาของดนตรี ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
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               สาระที่ 3: นาฏศิลป 
  มาตรฐาน ศ 3.1: เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ 

วิจารณคุณคาของนาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

  มาตรฐาน ศ. 3.2: เขาใจความสัมพันธระวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนาธรรมเห็น
คุณคา ของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนาธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีมี 4 สาระ ดังนี้ 
               สาระที่ 1: การดํารงชีวติและครอบครัว 

  มาตรฐาน ง 1.1: เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึก ในการใชพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมในการทํางาน เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 
              สาระที่ 2: การออกแบบและเทคโนโลย ี

 มาตรฐาน ง 2.1: เขาใจธรรมชาติและกระบวนการของเทคโนโลยี ออกแบบและสรางสิ่งของ
เครื่องใช หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลยีทาง
สรางสรรคตอชีวิตสังคมและมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 
             สาระที่ 3: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 มาตรฐาน ง 3.1: เขาใจ เห็นคุณคาและใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลการเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม 
             สาระที่ 4: การอาชีพ 

 มาตรฐาน ง 4.1: เขาใจ มีทักษะที่จําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีตออาชีพ 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
             สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 มาตรฐาน ต 1.1: เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความ
คิดเห็นอยางมีเหตุผล 

 มาตรฐาน ต 1.2: มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
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 มาตรฐาน ต 1.3: นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรือ่งตางๆ 
โดยการพูดและการเขยีน 
             สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน ต 2.1: เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและ
นําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 มาตรฐาน ต 2.2: เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 
             สาระที่ 3: ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

 มาตรฐาน ต 3.1: ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน
และเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 
             สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

 มาตรฐาน ต 4.1: สามารถใชภาษาตางประเทศ ตามสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา
ชุมชนและสังคม 

 มาตรฐาน ต 4.2: ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบ
อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
 

 2.4 มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(พ.ศ. 2554 - 2558) 

 การประเมินคุณภาพภายนอกในประเทศไทยประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เรียกโดยยอวา สมศ. ซึ่งมีแนวคิดและหลักการในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติโดยมุงเนนคุณภาพ
ของผูเรียนเปนหลัก เพ่ือใหความมั่นใจวาผูเรียนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกันไมวาจะ
อยูในทองถิ่นใดก็ตาม โดยมีระบบการประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยมีแนวคิดและทิศทาง หลักเกณฑการ
กําหนดตัวบงชี้ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2555: 16-18) ดังนี้  
              แนวคิดและทิศทาง 

  1. ประเมินอิงเกณฑตามจุดเนนของสถานศึกษา 
  2. ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเปนหลัก ตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ โดยใหน้ําหนักรอยละ 75 
  3. ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยใหน้ําหนักรอยละ 25 เพ่ือใหความสําคัญกับ

คณะกรรมการสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษา ครู เครื่องมือ อุปกรณ คุณภาพและความพรอมของ
ผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การบริหารจัดการที่ใชโรงเรียนเปนฐาน 
และการประกันคุณภาพภายใน 
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    4. ประเมินโดยวิธีการและขอมูลทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และพัฒนาการ โดยพิชญ
พิจารณ (Peer Review) 

    5. ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกตอง เชื่อถือได เพ่ือกระตุนให
การประกันคุณภาพภายในมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 

    6. ลดจํานวนมาตรฐานและจํานวนตัวบงชี้โดยถายโอนมาตรฐานและตัวบงชี้เกี่ยวกับ
ปจจัยนําเขาและกระบวนการใหอยูในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
              หลักเกณฑการกําหนดตัวบงชี้ 

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดตัวบงชี้เปน  
3 กลุม คือ กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ขอ 38 
ซึ่งกําหนดให สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตอไปนี้ คือ 1) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาใน
แตละระดับและประเภทการศึกษา 2) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานที่วา
ดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 4) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพ
ภายใน ดังจะเห็นความสอดคลองตามตารางที่ 5 

 
ตาราง 5 ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
 

ตัวบงชี ้
มาตรฐานตามกฎ

กระทรวงฯ 

กลุมตวับงชี้
พื้นฐาน 

1. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

มาตรฐานที่ 1 
ผลการจัดการศึกษา 

2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค 
3. ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง 
4. ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานที่ 3 
การจัดการเรียนการ

สอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ มาตรฐานที่ 2 
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ตัวบงชี ้
มาตรฐานตามกฎ

กระทรวงฯ 
พัฒนาสถานศึกษา การบริหารจัดการศึกษา 

8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและตนสังกัด 

มาตรฐานที่ 4 
การประกันคุณภาพ

ภายใน 

กลุมตวับงชีอั้ต
ลักษณ 

9. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการจัดตั้ ง
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 
ผลการจัดการศึกษา 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่
สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

กลุมตวับงชี ้
มาตรการสงเสริม 

11. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
สงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 
ผลการจัดการศึกษา 

12. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา
สูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 
การบริหารจัดการศึกษา 

 
  กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่ประเมินภายใตภารกิจของสถานศึกษา โดย

กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาตองมีและปฏิบัติได ซึ่งสามารถชี้
ผลลัพธและผลกระทบไดดีและมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน 

  กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่ประเมินผลผลิต ตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนนและ
จุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของแตละสถานศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 

  กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันชี้แนะ ปองกันและแกไขปญหา
สังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมี
เปาหมายที่แสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคม อาทิ การรักชาติ การบํารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การนอมนํา ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเปนแบบอยาง การสรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง การ
สงเสริมความรวมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม พลังงาน เศรษฐกิจ 

ตาราง 5 (ตอ) 
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สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งการแกปญหาสังคม อาทิ ความขัดแยง 
อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เปนตน 

  ตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2554-
2558) มีทั้งหมด 12 ตัวบงชี้ กําหนดคาน้ําหนักในแตละตัวบงชี้ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา. 2555: 19-76) สรุปไดดังตาราง 6 

 
ตาราง 6 มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     (พ.ศ. 2554-2558) 
 

ตัวบงชีท้ี ่ ชื่อตัวบงชี ้
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

 กลุมตวับงชีพ้ื้นฐาน 80 

1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี 10 
 1.1 ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รวมทั้ง

รูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย 
5 

 1.2 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ 5 
2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 10 
 2.1 ผูเรียนเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง 4 

 2.2 ผูเรียนเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 4 

 2.3 ผูเรียนมีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 2 

3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรยีนรูอยางตอเน่ือง 10 
 3.1 ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 
 3.2 ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืนทั้งในและนอก

สถานศึกษา 
5 

4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน  10 
 4.1 ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด 5 
 4.2 ผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม 5 
5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20 
 5.1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ใน

ระดับชั้น ป.6  ม.3 และ ม.6 

2.5 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ตัวบงชีท้ี ่ ชื่อตัวบงชี ้
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

 5.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ใน
ระดับชั้น ป.6  ม.3 และ ม.6 

2.5 

 5.3 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ในระดับชั้น ป.6  ม.3 และ ม.6 

2.5 

 5.4 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ในระดับชั้น ป.6  ม.3 และ ม.6 

2.5 

 5.5 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษาในระดับชั้น ป.6  ม.3 และ ม.6 

2.5 

 5.6 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ใน
ระดับชั้น ป.6  ม.3 และ ม.6 

2.5 

 5.7 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีในระดับชั้น ป.6  ม.3 และ ม.6 

2.5 

 5.8 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศในระดับชัน้ ป.6  ม.3 และ ม.6 

2.5 

6 ประสิทธผิลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 10 
 6.1 ประสิทธผิลการดําเนินการของสถานศึกษา 5 

 6.2 กระบวนการจัดการเรียนรูของคร ู 5 

7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5 
8 พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 5 
 กลุมตวับงชีอั้ตลักษณ  

9 ผลการพัฒนาใหบรรลตุามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวตัถุประสงค
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5 

10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา 

5 

 



 

 

102

ตาราง 6 (ตอ) 
 

ตัวบงชีท้ี ่ ชื่อตัวบงชี ้
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

 กลุมตวับงชีม้าตรการสงเสริม  

11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5 
12 ผลการสงเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสูความเปนเลศิ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5 

 
  จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานในการ

ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สามารถนํามาสรุปเปรียบเทียบเพื่อใชเปนแนวทางในการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได ดังตาราง 7 
 
ตาราง 7 เปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ มาตรฐาน 
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานในการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษา 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 
ของชาติ 

มาตรฐานการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงฯ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2554 
กระทรวงศึกษาธิการ 

(ประกอบดวย 15 มาตรฐาน) 

มาตรฐานเพื่อการประเมนิ 
คุณภาพภายนอกรอบสาม 

(ประกอบดวย 12 ตัวบงชี้หลัก) 

มาตรฐานที ่1 
คุณลักษณะของ 
คนไทยที่พึง
ประสงค  
ทั้งในฐานะ
พลเมือง 
และพลโลก 

มาตรฐานที ่1  
ผลการจัดการศึกษา 

ดานคุณภาพผูเรียน (8 มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่ 1 ผูเรยีนมีสุขภาวะที่ดีและ 
มีสุนทรียภาพ 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค 

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ 
แกปญหาไดอยางมีสติ สมเหตุผล 

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะ 
ที่จําเปนตามหลักสูตร 

มาตรฐานที่ 6 ผูเรยีนมทีักษะในการทํางาน  
รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น

ตัวบงชี้พื้นฐาน (5 ตัวบงช้ีหลัก) 

ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
ตัวบงช้ีที่ 2 ผูเรยีนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค  

ตัวบงช้ีที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรู และ
เรียนรูอยางตอเนื่อง  

ตัวบงช้ีที่ 4 ผูเรยีนคิดเปน ทํา
เปน 
ตัวบงช้ีที่ 5 ผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรยีน 
 
ตัวบงชี้อัตลักษณ (2 ตัวบงช้ี
หลัก) 
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มาตรฐาน
การศึกษา 
ของชาติ 

มาตรฐานการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงฯ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2554 
กระทรวงศึกษาธิการ 

(ประกอบดวย 15 มาตรฐาน) 

มาตรฐานเพื่อการประเมนิ 
คุณภาพภายนอกรอบสาม 

(ประกอบดวย 12 ตัวบงชี้หลัก) 

ได และมเีจตคตทิีดี่ตออาชีพสุจริต 
มาตรฐานที ่14 การพัฒนาสถานศกึษาให

บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา 
และจุดเนนที่กําหนดขึ้น 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให
ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

 

ตัวบงช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุ
ตามปรัชญา ปณิธาน  
พันธกิจ และวัตถุประสงค 
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตาม
จุดเนนและจุดเดนที่สงผล
สะทอนเปนเอกลกัษณ
ของสถาน ศึกษา 

 
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม (1 ตัว
บงชี้หลัก) 

ตัวบงช้ีที่ 11 ผลการดําเนินการ
โครงการพิเศษเพ่ือ
สงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที ่2  
แนวการจัด 
การศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 3  
แนวการสราง 
สังคมแหง     
การเรียนรู 

/สังคมแหงความรู 

มาตรฐานที่ 2  
การจัดการเรียน 

การสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

ดานคุณภาพการจัดการศึกษา (1 มาตรฐาน) 

มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 
 

ตัวบงชี้พื้นฐาน (1 ตัวบงช้ีหลัก) 

ตัวบงช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการ
จัดการเรยีนการสอนที่
เนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 

มาตรฐานที ่3  
การบริหารจัดการ 

ดานคุณภาพการจัดการศึกษา (5 มาตรฐาน) 

มาตรฐานที ่8 ผูบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธภิาพ
และเกิดประสิทธผิล 

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธภิาพ
และเกิดประสิทธผิล 

มาตรฐานที ่10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการที่
สงเสริมใหผูเรยีนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการสราง 
สงเสริม สนับสนนุ ใหสถานศึกษาเปน
สังคมแหงการเรยีนรู 

ตัวบงชี้พื้นฐาน (1 ตัวบงช้ีหลัก) 

ตัวบงช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

 
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม (1 ตัว
บงช้ีหลัก) 

ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู ความเปนเลิศที่
สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ตาราง 7 (ตอ) ตาราง 7 (ตอ) 
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มาตรฐาน
การศึกษา 
ของชาติ 

มาตรฐานการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงฯ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2554 
กระทรวงศึกษาธิการ 

(ประกอบดวย 15 มาตรฐาน) 

มาตรฐานเพื่อการประเมนิ 
คุณภาพภายนอกรอบสาม 

(ประกอบดวย 12 ตัวบงชี้หลัก) 

มาตรฐานที ่4  
การประกัน 

คุณภาพภายใน 

ดานคุณภาพการจัดการศึกษา (1 มาตรฐาน) 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบงชี้พื้นฐาน (1 ตัวบงช้ีหลัก) 

ตัวบงช้ีที่ 8 พัฒนาการของการ
ประกันคณุภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและตน
สังกัด 

 
 จากตาราง 7 พบวา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 ประกอบไปดวย 15 
มาตรฐาน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ และ
มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ซึ่งสถานศึกษาทุกแหงตองมีการจัดการเรียน
การสอนใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เม่ือพิจารณามาตรฐานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของครูและผลที่เกิดกับผูเรียนจะพบวา 
มีทั้งหมด 6 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรคตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจต
คติที่ดีตออาชีพสุจริต และมาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ดังน้ันผูวิจัยจึงใชมาตรฐานทั้ง 6 มาตรฐานนี้เปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือเปนมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู 
 

3. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
 3.1 ความหมายของรูปแบบ  
 โมเดล มาจากภาษาอังกฤษวา “Model” ภาษาไทยมีคําแปลหลายคํา เชน ตัวแบบ 
แบบจําลอง แบบแผน รูปแบบ หุนจําลอง หรือเรียกทับศัพทวา โมเดล เปนตน ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยใช
คําวา รูปแบบ เพราะเปนคําที่นิยมใชทั่วไป มีผูใหความรูปแบบไวหลายหลาย ดังนี้ 
 คีฟส (Keeves. 1988: 559-565) ไดใหความหมายรูปแบบ หมายถึง แบบแผนโครงสราง
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 เสรี ชัดแชม (2538: 52) ไดใหความหมายรูปแบบ หมายถึง แบบจําลองโครงสราง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบหรือตัวแปรของทฤษฏีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือจากแนวคิดเรื่องใด

ตาราง 7 (ตอ) 
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เรื่องหนึ่ง เพ่ือใชอธิบายทฤษฏีที่มีอยูแลวใหเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทางในการสราง
ทฤษฏีใหมตอไป 
   อุทุมพร จามรมาน (2541: 22) ไดใหความหมายรูปแบบ หมายถงึ โครงสรางของความ
เกี่ยวของของหนวยตางๆ หรือตัวแปรตางๆ ดังนั้น รูปแบบจึงนาจะมีมากกวาหนึ่งมิติ หลายตัวแปร 
และตวัแปรตางๆ มีความเกีย่วของซึ่งกันและกันในเชิงความสัมพันธและเชิงเหตุและผล  
   เยาวดี วิบูลยศรี (2544: 27) ไดใหความหมายรูปแบบ หมายถึง วิธีการที่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งไดถายทอดความคิด ความเขาใจตลอดทั้งจินตนาการที่มีตอปรากฏการณ หรือเร่ืองราวใดๆ ให
ปรากฏ โดยใชการสื่อสารในลักษณะตางๆ เชน ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผังตอเน่ือง หรือ
สมการทางคณิตศาสตร ใหสามารถเขาใจไดงาย และในขณะเดียวกันก็สามารถนําเสนอเรื่องราว 
หรือประเด็นตางๆ ไดอยางกระชับภายใตหลักการอยางมีระบบ 
   ทิศนา แขมมณี (2545: 218) ไดใหความหมายรูปแบบ หมายถึง รูปแบบเปนรูปธรรมของ
ความคิดที่เปนนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน เปนคําอธิบาย เปน
แผนผัง ไดอะแกรมหรือแผนภาพ เพ่ือชวยใหตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขาใจไดชัดเจนขึ้น 
รูปแบบเปนเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใชในการสืบสอบหาคําตอบความรู ความเขาใจใน
ปรากฏการณทั้งหลาย 

  รัตนะ บัวสนธ (2552: 124) ไดใหความหมายรูปแบบจําแนกออกเปน 3 ความหมาย ดังนี้ 
1. แผนภาพหรือภาพรางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไมสมบูรณเหมือนของจริงรูปแบบใน

ความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพทในภาษาไทยวา “โมเดล” ไดแก โมเดลบาน โมเดลรถยนต โมเดล
เสื้อ เปนตน 

2. แบบแผนความสัมพันธของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตรที่รูจักกันในชื่อที่    
  เรียกวา “Mathematical Model” 

3. แผนภาพที่แสดงถึงองคประกอบการทํางานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบใน
ความหมายนี้บางทีเรียกกันวาภาพยอสวนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เชน รูปแบบ
การสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน เปนตน 

  วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553. 3) ไดใหความหมายรูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางดาน
หลักการ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑตางๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคได 
           จากความหมายที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางดาน
หลักการ วิธีการดําเนินงาน กระบวนการทํางานที่มีความสัมพันธกัน เพ่ือใชเปนแนวทางใหเขาใจ
งายตอการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเกิดประสิทธิภาพ 
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 3.2 ประเภทของรูปแบบ 
 รูปแบบสามารถจําแนกออกไดหลายประเภท ไดมีผูจําแนกประเภทของรูปแบบ ดังนี้ 
 สมิธ และคณะ (Smith; & others. 1980: 461) จําแนกรูปแบบออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
    1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จําแนกออกเปน 
  1.1 รูปแบบคลายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบิน
จําลอง หุนไลกา หุนตามรานตัดเสื้อผา 
  1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง เชน การ
ทดลองทางเคมีในหองปฏิบัติการกอนจะทําการทดลอง เครื่องบินจําลองที่บินได หรือเครื่องฝกหัด
บิน เปนตน  
    2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) จําแนกออกเปน 
  2.1 รูปแบบขอความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Model) เปนการใชขอความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ เชน คําพรรณนาลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชาเปนตน 
  2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Model) เชน สมการ และโปรแกรมเชิงเสน เปนตน 
 คลีเวน (Keeves. 1988: 561-565) ไดจําแนกรูปแบบออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
   1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เปนรูปแบบเชิงกายภาพสวนใหญใชใน
ดานวิทยาศาสตร เชน รูปแบบโครงสรางอะตอมสรางขึ้น โดยใชหลักการเปรียบเทียบโครงสรางของ
รูปแบบใหสอดคลองกับลักษณะที่คลายกันทางกายภาพ สอดคลองกับขอมูลและความรูที่มีอยูใน
ลักษณะนั้นดวยรูปแบบที่สรางขึ้นตองมีองคประกอบชัดเจน สามารถนําไปทดสอบดวยขอมูลเชิง
ประจักษไดและสามารถนําไปใชในการหาขอสรุปของปรากฏการณไดอยางกวางขวาง เชน รูปแบบ
จํานวนนักเรียนในโรงเรียน เปรียบเทียบไดกับจํานวนนักเรียนที่เขาโรงเรียน อัตราการเกิด อัตรา
การยายเขา อัตราการรับเด็กอายุต่ํากวาเกณฑ จุดมุงหมายของรูปแบบน้ีเพ่ืออธิบายปรากฏการณ
การเปลี่ยนแปลงจํานวนนักเรียนในโรงเรียน 
 2. รูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) เปนรูปแบบที่ใชภาษาเปนสื่อในการบรรยาย 
หรืออธิบายปรากฏการณที่ศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือใหเห็นโครงสรางทางความคิด
องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนั้น และใชขอความในการอธิบาย
เพ่ือใหเกิดความกระจางมากขึ้น แตจุดออนของรูปแบบประเภทนี้คือขาดความชัดเจนแนนอน ทําให
ยากแกการทดสอบรูปแบบ แตอยางไรก็ตามไดมีการนํารูปแบบน้ีมาใชกับการศึกษามาก เชน 
รูปแบบการเรียนรูในโรงเรียน 
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 3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) เปนรูปแบบที่ใชแสดงความสัมพันธ
ขององคประกอบหรือตัวแปร โดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร ปจจุบันมีแนวโนมวาจะนําไปใชใน
ดานพฤติกรรมศาสตรมากขึ้น โดยเฉพาะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รูปแบบลักษณะนี้
สวนมากพัฒนามาจากรูปแบบเชิงขอความ 
 4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เปนรูปแบบที่เร่ิมจากการนําเทคนิคการวิเคราะห
เสนทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร รูปแบบเชิงสาเหตุนี้ทําใหสามารถศึกษา
รูปแบบเชิงขอความที่มีตัวแปรสลับซับซอนได แนวคิดสําคัญของรูปแบบนี้คือตองสรางขึ้นจาก
ทฤษฎีที่เกี่ยวของหรืองานวิจัยที่มีมาแลว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเสนตรง แตละสมการ
แสดงความสัมพันธเชิงเหตุเชิงผลระหวางตัวแปร จากน้ันมีการเก็บรวบรวมขอมูลในสภาพการณที่
เปนจริงเพ่ือทดสอบรูปแบบ 
 จากความหมายและประเภทของรูปแบบจะพบวา บางครั้งการคิดคนรูปแบบขึ้นมาใหม
นั้นมีความใกลเคียงกับการคิดทฤษฏีขึ้นมาใหม ซึ่ง ศิริชัย กาญจนวาสี (2545: 43) ไดกลาวไววา 
ทฤษฎีนั้นมีลักษณะเปนนามธรรมสูง แตศาสตรการประเมินน้ันเปนศาสตรวิชาชีพ (professional ) 
หรือเปนศาสตรเชิงการปฏิบัติ ศัพทเทคนิคทางการประเมินที่มีความหมายเทียบไดกับ “ทฤษฎี 
(theory)” จึงมักถูกกําหนดใหมีลักษณะเปนรูปธรรมมากขึ้น เชน ใชคาวา “รูปแบบ” (model) หรือ 
“วิธีแบบ” (approach) ซึ่งเปนการลดรูปทฤษฎีลงมาใหมีความชัดเจนในเชิงการปฏิบัติและเปน
รูปธรรมมากขึ้น ดังน้ัน รูปแบบมีความแตกตางกับทฤษฏีอยูบาง แตมีความสัมพันธกัน 2 ลักษณะ 
(เสรี ชัดแชม. 2538: 52-53) ดังนี้ 
  1. รูปแบบเชิงทฤษฏี (Theoretical Model) คือ รูปแบบหรือแบบจําลองที่สรางขึ้นจาก
ประสบการณ งานวิจัย หรือทฤษฏีที่มีอยูแลว เพ่ือหาขอสรุปที่ใชอธิบาย ทํานาย หรือควบคุม
ปรากฏการณของเรื่องที่ศึกษา และเม่ือทดสอบรูปแบบกับขอมูลที่เก็บรวบรวมไดแลว ถามีความ
สอดคลองกันรูปแบบก็นาเชื่อถือ อันจะนําไปสูการสรางทฤษฏีในเรื่องน้ัน ดังน้ันรูปแบบเชิงทฤษฏีจึง
เปนเพียงขั้นตอนหนึ่งของการสรางทฤษฏีใหมเทานั้น 
  2. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model) คือ รูปแบบหรือแบบจําลองที่สรางขึ้นจาก
ทฤษฏีที่มีอยูแลว เพ่ือชวยใหเขาใจทฤษฏีไดงายยิ่งขึ้น หรือเพ่ือนํามาใชอธิบาย ทํานายหรือควบคุม
ปรากฏการณที่ศึกษา ดังนั้นรูปแบบลักษณะนี้จึงเปนเพียงแบบจําลองไดจากการถายทอดจากทฤษฏี
ไปสูการปฏิบัติ 
  
  3.3 การสรางรูปแบบ 
  การศึกษาปรากฏการณทางธรรมชาติหรือสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจจะไมศึกษา
ปรากฏการณเรื่องนั้นโดยตรงก็ได แตจะศึกษาโดยวิธีการสรางรูปแบบเพื่อหาขอสรุปที่สามารถนําไป
อธิบาย ทํานาย หรือควบคุมปรากฏการณที่ศึกษา รูปแบบที่ใชศึกษาคนควาปรากฏการณทางสังคม
ตองมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ 1) มีลักษณะสอดคลองกับสภาพความจริงของปรากฏการณของเรื่อง
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ที่จะศึกษา และ2) สามารถนําไปหาขอสรุปเพ่ืออธิบาย ทํานาย หรือควบคุมปรากฏการณที่เกิดขึ้นได
อยางถูกตอง ซึ่งมีความขัดแยงกันเองกลาวคือ ถาสรางรูปแบบใหสอดคลองกับสภาพความจริงของ
ปรากฏการณมากเทาใด รูปแบบก็จะสลับซับซอนมากขึ้นทําใหการนํารูปแบบไปใชมีความยุงยาก 
ในทางตรงกันขามถาเนนความสะดวกในการนํารูปแบบไปใชอธิบายปรากฏการณก็ตองเขียน
รูปแบบใหงาย รูปแบบก็จะไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ซึ่งจะทําใหการนํารูปแบบไปใช
อธิบาย ทํานาย หรือควบคุมปรากฏการณไดจํากัด ดังนั้นการสรางรูปแบบจึงตองพยายามสรางใหได
ทั้งความสอดคลองกับสภาพความจริงของปรากฏการณใหมากที่สุดและในขณะเดียวกันก็สามารถ
นําไปใชหาขอสรุปเพ่ืออธิบาย ทํานาย หรือควบคุมปรากฏการณนั้นๆ ไดมากที่สุดดวย โดยอาจจะ
เลือกศึกษาเฉพาะองคประกอบหรือตัวแปรสําคัญๆ ของปรากฏการณนั้น การสรางรูปแบบก็มี
จุดประสงคเชนเดียวกับการตั้งสมมติฐานของการวิจัย คือ ใชเปนแนวทางในการศึกษา หรือวิจัยใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดังน้ันการเขียนรูปแบบจึงตองวิเคราะหแนวความคิดหรือทฤษฏีออกมาเปน
องคประกอบหรือตัวแปรที่เกี่ยวของ และเขียนโยงองคประกอบหรือตัวแปรออกมาเปนโครงสราง
ความสัมพันธ โดยองคประกอบหรือตัวแปรเหลานี้อาจจะไดมาจากประสบการณของผูศึกษา  
การเทียบเคียงตามหลักการของอุปมาอุปไมยผลการศึกษาวิจัยที่ทําไวหรือจากทฤษฏีที่มีอยูแลว 
(เสรี ชัดแชม. 2538: 53-55)  
  ศิริชัย กาญจนวาสี (2550: 49-50) ไดกลาวไววา การสรางรูปแบบการประเมิน ก็คือ 
การดําเนินการใหไดมาซึ่งองคประกอบของรูปแบบการประเมินน่ันเอง แตการที่จะสรางรูปแบบการ
ประเมินแตละรูปแบบขึ้นมาไดนั้น นักประเมินตองมีความเชื่อในปรัชญาทางการประเมินไมกลุมใดก็
กลุมหน่ึง ซึ่งเปนพ้ืนฐานในการทําความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศนของสิ่งตางๆ ในปรากฏการณการ
ประเมินน้ัน หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผูสรางรูปแบบการประเมินจะตองมีความเชื่อวา  
การประเมินที่ดีคืออะไร (อภิปรัชญา) และจะทําการประเมินไดอยางไร (ญาณวิทยา) เม่ือมีปรัชญา
การประเมินแลวก็สามารถดําเนินการตาม 5 ขั้นตอนของการสรางรูปแบบการประเมินได ซึ่งอาจจะมี
รายละเอียดของขั้นตอนแตกตางกันไป เสนอไว ดังนี้  
   1. ระบุมโนทัศนที่เกี่ยวของกับรูปแบบ เปนการกําหนดมโนทัศนของสิ่งตางๆ  
ที่เกี่ยวของกับรูปแบบที่จะสราง หรือความคิดเชิงนามธรรมที่แสดงถึงคุณสมบัติของสิ่งตางๆ  
ที่เกี่ยวของกับรูปแบบ  
   2. นิยามมโนทัศน เปนการกําหนดความหมายเชิงทฤษฎี และความหมายเชิง
ปฏิบัติการของมโนทัศนที่เกี่ยวของ โดย “ความหมายเชิงทฤษฎี” (theoretical or constitution 
definition) เปนการกําหนดความหมายตามการรับรูโดยทั่วไปเกี่ยวกับมโนทัศนนั้น หรืออาจกลาวได
วาเปนนิยามในเชิงความสัมพันธระหวางมโนทัศน สวน “ความหมายเชิงปฏิบัติการ” (operational 
definition) เปนการกําหนดความหมายในเชิงประจักษ ซึ่งเปนรูปธรรมที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูล
หรือสังเกตไดโดยตรง  
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   3. สรางขอเสนอ เปนการเชื่อมโยงความสัมพันธมโนทัศน ในสถานการณทั่วไป 
สมมติฐานก็จัดวาเปนรูปแบบหนึ่งของขอเสนอ โดยสมมติฐานเปนการคาดคะเนความเกี่ยวของ
สัมพันธระหวางมโนทัศนในสถานการณเฉพาะที่สามารถตรวจสอบหรือทดสอบไดดวยขอมูลเชิง
ประจักษ  
   4. จัดลําดับความสัมพันธระหวางขอเสนอ เปนการจัดลาดับขอเสนอตามองคของความ
เปนรูปธรรมสูนามธรรม และเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอเสนอเหลานั้น ดวยหลักเหตุผลและ
ขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากการสังเกต  
   5. สรางไดอะแกรมของรูปแบบ จัดทําไดอะแกรมโครงสรางความสัมพันธระหวางมโน
ทัศน ความหมายและขอเสนอ เพ่ือแสดงความสัมพันธอยางเปนระบบของสิ่งเหลานั้นในรูปแบบการ
ประเมิน  
 การสรางรูปแบบการประเมิน ควรเริ่มตนดวยการสังเกตขอเท็จจริงของเหตุการณ
ทางการประเมิน และใชจินตนาการใหกวางไกลออกไป เพ่ือเชื่อมโยงและอธิบายความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบสวนตางๆ ของการประเมิน ทําการวิเคราะหแบบแผนของปรากฏการณตางๆ 
วามีอะไรเกิดขึ้น ลองตั้งสมมติฐานวา ปรากฏการณนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร ดําเนินไปอยางไร และ
กอใหเกิดผลกระทบอะไรขึ้นมา 
 วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553: 6) ไดกลาวถึงลักษณะของรูปแบบที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
    1. รูปแบบควรประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางตัวแปรมากกวา
ความสัมพันธเชิงเสนตรงธรรมดา เน่ืองดวยความสัมพันธเชิงเสนตรงก็มีประโยชนในชวงของการ
พัฒนารูปแบบ 
    2. รูปแบบควรนําไปสูการทํานายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบไดดวยขอมูลเชิง
ประจักษโดยเม่ือทดสอบรูปแบบแลวถาปรากฏวาไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ รูปแบบน้ันตอง
ถูกยกเลิก 
   3. รูปแบบควรอธิบายโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาไดอยาง
ชัดเจน 
   4. รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสรางความคิดรวบยอด (Concept) ใหม และการ
สรางความสัมพันธของตัวแปรใหม ซึ่งจะเปนการเพิ่มองคความรู (Body of Knowledge) ในเรื่องที่
กําลังศึกษา 
   5. รูปแบบในเรื่องใด จะเปนเชนไรขึ้นอยูกับกรอบของทฤษฎีในเรื่องน้ันๆ 
 การสรางรูปแบบมีขอระมัดระวังอยู 2 ประการ (เสรี ชัดแชม. 2538: 55-56) คือ 
   1. การทําใหรูปแบบชัดเจนเกินไป เน่ืองจากในการสรางรูปแบบจะตองทําใหสิ่งที่เปน
นามธรรมหรือสลับซับซอนมีความชัดเจนขึ้น เพ่ือใหเห็นองคประกอบหรือตัวแปรที่เกี่ยวของได
ชัดเจน บางครั้งพยายามทําใหรูปแบบชัดเจนหรือเขาใจงาย โดยการกําหนดองคประกอบหรือตัว
แปรที่เกี่ยวของทั้งมากและนอยเขามาไวในรูปแบบ ทําใหรูปแบบสลับซับซอนเกินไปเพราะมีจํานวน
ตัวแปรที่เกี่ยวของมาก ไมสะดวกตอการทดสอบรูปแบบ ดังน้ัน การทําใหรูปแบบชัดเจน จึงตอง
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กําหนดขอบเขตความเกี่ยวของขององคประกอบหรือตัวแปรใหเหมาะสม โดยกําหนดเฉพาะ
องคประกอบหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธกันจริงๆ  
   2. การเนนรูปแบบหรือสัญลักษณที่ใชมากเกินไป ทําใหละเลยความสําคัญของ
องคประกอบหรือตัวแปรที่ตองนําไปทดสอบหรือตรวจสอบ อาจทําใหไมเห็นโครงสรางความสัมพันธ
ที่แทจริงขององคประกอบภายในรูปแบบ 
 
 3.4 การพัฒนารูปแบบ 
 ไดมีผูกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ ดังนี้ 
 บุญชม ศรีสะอาด (Online) ไดกลาวถึง กระบวนการวิจัยการพัฒนารูปแบบโดยไดแบง
ออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1) การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การทดสอบความเที่ยงตรงของ
รูปแบบ 
 วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553: 9-10) ไดกลาววา การพัฒนารูปแบบแบงออกเปน 2 ขั้นตอน 
ไดแก  1) การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ซึ่งแตละ
ขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 

    ขั้นตอนที่ 1 การสรางหรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะสรางหรือพัฒนารูปแบบ
ขึ้นมากอนเปนรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ผูวิจัยอาจจะศึกษารายกรณีหนวยงานที่ดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ได
เปนอยางดี ซึ่งผลการศึกษาจะนํามาใชกําหนดองคประกอบหรือตัวแปรตางๆ ภายในรูปแบบ 
รวมทั้งลักษณะความสัมพันธระหวางองคประกอบหรือตัวแปรเหลานั้น หรือลําดับกอนหลังของแตละ
องคประกอบในรูปแบบ ดังน้ัน การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะตองอาศัยหลักการของเหตุผลเปน
รากฐานสําคัญ ซึ่งโดยทั่วไปการศึกษาในขั้นตอนนี้จะมีขั้นตอนยอยๆ ดังนี้ 

    1.1  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือนําสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะห และ
สังเคราะหเปนรางกรอบความคิดการวิจัย 

    1.2  การศกึษาจากบริบทจริงในขั้นตอนนี้อาจจะดําเนินการไดหลายวธิ ีดังนี้ 
1.2.1 การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการในปจจุบันของหนวยงาน โดย

ศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการสัมภาษณ การ
สอบถาม การสํารวจ การสนทนากลุม เปนตน 

1.2.2 การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณี หนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 
หรือมีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษา เพ่ือนํามาเปนสารสนเทศที่สําคัญในการพัฒนารูปแบบ 

1.2.3 การศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการ
สัมภาษณ การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เปนตน 
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     1.3  การจัดทํารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะใชสารสนเทศที่ไดในขอ 1.1 และ1.2 มา
วิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือกําหนดเปนกรอบความคิดการวิจัย เพ่ือนํามาจัดทํารูปแบบ อยางไรก็
ตามในงานวิจัยบางเรื่องนอกจากจะศึกษาตามขั้นตอนที่กลาวมาแลว ผูวิจัยยังอาจจะศึกษาเพิ่มเติม
โดยใชกระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) หรือการสนทนากลุม (Focus Group 
Discussion) ในการพัฒนารูปแบบก็ได 

  ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที่ไดพัฒนารูปแบบในขั้นตอน
แรกแลวจําเปนที่จะตองทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกลาว เพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้นถึงแม
จะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอื่น และผลการวิจัยที่ผานมา แตก็
เปนเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจําเปนที่จะตองตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบวามีความ
เหมาะสมหรือไม เปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุงหวังหรือไม การเก็บรวบรวมขอมูลใน
สถานการณจริงหรือทดลองใชรูปแบบในสถานการณจริงจะชวยใหทราบอิทธิพลหรือความสําคัญของ
องคประกอบยอยหรือตัวแปรตางๆ ในรูปแบบผูวิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหมโดยการตัด
องคประกอบหรือตัวแปรที่พบวาไมมีอิทธิพลหรือมีความสําคัญนอยออกจากรูปแบบ ซึ่งจะทําใหได
รูปแบบที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

    การทดสอบรูปแบบอาจกระทําไดใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินตามมาตรฐานที่กําหนด การประเมินที่

พัฒนาโดย The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใตการ
ดําเนินงานของ Stufflebeam และคณะ ไดนําเสนอหลักการประเมินเพื่อเปนบรรทัดฐานของกิจกรรม
การตรวจสอบรูปแบบ ประกอบดวยมาตรฐาน 4 ดาน (สุวิมล วองวานิช. 2549: 54 - 56) ดังนี้ 
                        1.1 มาตรฐานความเปนไปได (Feasibility Standards) เปนการประเมินความ
เปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจริง 
                        1.2 มาตรฐานดานความเปนประโยชน (Utility Standards) เปนการประเมินการ
สนองตอบตอความตองการของผูใชรูปแบบ 
                        1.3 มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) เปนการประเมิน
ความเหมาะสมทั้งในดานกฎหมายและศีลธรรมจรรยา 
                        1.4 มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม (Accuracy Standards) เปนการ
ประเมินความนาเชื่อถือ และไดสาระครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยางแทจริง 

  2. การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบใน
บางเรื่องไมสามารถกระทําไดโดยขอมูลเชิงประจักษ ดวยการประเมินคาพารามิเตอรของรูปแบบ 
หรือการดําเนินการทดสอบรูปแบบดวยวิธีการทางสถิติ แตงานวิจัยบางเรื่องนั้นตองการความ
ละเอียดออนมากกวาการไดตัวเลขแลวสรุป ซึ่ง ไอสเนอร (Eisner. 1976: 192-193) ไดเสนอแนวคิด
ของการทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใชผูทรงคุณวุฒิ โดยมีแนวคิด ดังนี้ 
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                          2.1  การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ จะเนนการวิเคราะหและวิจารณอยางลึกซึ้ง
เฉพาะในประเด็นที่ถูกพิจารณา ซึ่งไมจําเปนตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจเสมอไปแตอาจจะผสมผสานกับปจจัยตางๆ ในการพิจารณาเขาดวยกันตาม
วิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหไดขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของสิ่งที่จะทําการประเมิน 
                          2.2  รูปแบบการประเมินที่เปนความชํานาญเฉพาะทาง (Specialization)  
ในเร่ืองที่จะประเมิน โดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณงานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความ
ละเอียดออนลึกซึ้ง และตองอาศัยผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย เน่ืองจากเปนการวัดคุณคาที่
ไมอาจประเมินดวยเครื่องวัดใดๆ และตองใชความรูความสามารถของผูประเมินอยางแทจริง แนวคิด
นี้ไดนํามาประยุกตใชในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะเปนองคความรูเฉพาะสาขา ผูที่
ศึกษาเรื่องนั้นจริงๆ จึงจะทราบและเขาใจอยางลึกซึ้ง ดังน้ัน ในวงการศึกษาจึงนิยมนํารูปแบบน้ีมา
ใชในเรื่องที่ตองการความลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
                          2.3  รูปแบบที่ใชตัวบุคคล คือ ผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมินโดยให
ความเชื่อถือวา ผูทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดี ทั้งน้ีมาตรฐานและเกณฑพิจารณา
ตางๆ นั้น จะเกิดขึ้นจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒินั้นเอง 
                          2.4  รูปแบบที่ยอมใหมีความยืดหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิ 
ตามอัธยาศัยและความถนัดของแตละคน นับตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญที่จะนํามาพิจารณา 
การบงชี้ขอมูลที่ตองการการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการ
นําเสนอ 

  3  การทดสอบรูปแบบโดยการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวของ มักจะ
ใชกับการพัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟาย เม่ือผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟาย
เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดทายมาจัดทําเปนแบบสอบถามที่มี
ลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) เพ่ือนําไปสํารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ 

 4  การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใชรูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดยการ
ทดลองใชรูปแบบนี้ ผูวิจัยจะนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชจริงกับกลุมเปาหมาย มีการ
ดําเนินการตามกิจกรรมอยางครบถวนผูวิจัยจะนําขอคนพบที่ไดจากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบ
ตอไป 

   ในการประเมินผลการดําเนินงานที่ไดจากการดําเนินตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้น ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ (Key Performance Indicators) ในการวัดผลการดําเนินงาน ควร
พิจารณาจากตัวชี้วัดซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพหรือความสําเร็จของการดําเนินงาน ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญควรครอบคลุมถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่ง
มีรายละเอียด (ศิริชัย กาญจวาสี. 2550: 147) ดังนี้ 
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           1. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่พึงปรารถนา นั่นคือ ผลการปฏิบัติงานไมวาจะเปนผลผลิต ผลกระทบ ผลลัพธ ไดผล
ตรงตามผลที่คาดหวังไวและเปนที่พึงพอใจของผูใชหรือผูบริโภค 

           2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถของการใชทรัพยากรและ
กระบวนการปฏิบัติงานในการสรางผลผลิต ประสิทธิภาพสามารถพิจารณาได 2 ลักษณะ ไดแก 

      2.1 ประสิทธิภาพในการประหยัด หมายถึง ความสามารถในการใชทรัพยากร
อยางประหยัด หรือใชอยางคุมคากอใหเกิดผลสูงสุด 

     2.2 ประสิทธิภาพในการผลิต หมายถึง ความสามารถในการลดคาใชจายตอหน่ึง
หนวยการผิต 

 
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวของกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปเปน
แนวทางในการสรางและพัฒนารูปแบบในงานวิจัยฉบับนี้ไดวา  
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือนําสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะห และสังเคราะหเปนรางกรอบความคิดการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในปจจุบันของหนวยงาน โดยศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ (Stakeholder) 
ซึ่งใชวิธีการสอบถาม การสํารวจ การสนทนากลุม  
 ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ โดยแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะ 1 การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ จะเนนการวิเคราะหและวิจารณอยางลึกซึ้ง
เฉพาะในประเด็นที่ถูกพิจารณา ประกอบกับหลักการประเมินเพ่ือเปนบรรทัดฐานของกิจกรรมการ
ตรวจสอบรูปแบบ ประกอบดวยมาตรฐาน 4 ดาน 1) มาตรฐานความเปนไปได (Feasibility 
Standards) 2) มาตรฐานดานความเปนประโยชน (Utility Standards) 3) มาตรฐานดานความ
เหมาะสม (Propriety Standards) 4) มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม (Accuracy Standards)  

ระยะ 2 การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใชรูปแบบนี้ ผูวิจัยจะนํารูปแบบที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใชจริงกับกลุมเปาหมายจํานวน 1 โรงเรียน และทดสอบรูปแบบดวยการศึกษา
ประสิทธิภาพของรูปแบบดวยมาตรฐาน 4 ดาน เชนดวยกับผูทรงคุณวุฒิ และทดสอบดวยการศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบ ดวยผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
    4.1 งานวิจัยในประเทศ 

  วาสนา แสงงาม (2542: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง รูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดปตตานี มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
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มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน และกรมสามัญศึกษา 2) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดปตตานี กลุมตัวอยางเปนกลุม
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดปตตานี ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม
คุณสมบัติที่กําหนด ไดแก ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน นัก
การศึกษาและกรรมการสถานศึกษา โดยใชการวิจัยเชิงอนาคต (Ethnographic Future Research : 
E F R) ซึ่งเปนเทคนิคการวิจัยที่พัฒนามาจากระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่เรียกวาการวิจัย
แบบชาติพันธุวรรณนาโดยการสัมภาษณแบบเปดและไมชี้นํา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบ
บันทึกเนื้อหาจากการศึกษาเอกสาร และแบบบันทึกการสัมภาษณ 
   ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
   1. ผลจากการศึกษาเอกสาร 
   1.1 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน และกรมสามัญศึกษา ไดดําเนินงานโดยมีแนวทางการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือใหสถานศึกษานําไปเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแตแตกตางกัน ที่
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติกระจายอํานาจการดําเนินงานใหสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอและสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนกําหนดใหสถานศึกษาดําเนินงานตามแนวทางของกรมตนสังกัด สวนกรมสามัญ
ศึกษาจะกระจายอํานาจการดําเนินงานใหเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
    1.2 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จะไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากกรม
ตนสังกัด สวนสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จะไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
จากองคกรภายนอก ซึ่งยังไมระบุชัดเจนวาเปนหนวยงานใด 
    2. แนวโนมรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดปตตานี จะประกอบดวยแนวทางในการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ
การควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา 
โดยมีแนวทางในการดําเนินงานดังตอไปน้ี 
    2.1 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะตองกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยกลุมบุคคลที่สถานศึกษาแตงตั้งขึ้น ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ผูแทน  
ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผูแทนจากชุมชน/ทองถิ่น มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดขึ้นตองมี
ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและความ
ตองการของชุมชน/ทองถิ่น และสามารถนํามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือธรรมนูญโรงเรียนระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อนํา มาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
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ลงสูการปฏิบัติมี  2 รูปแบบ คือ 1) ยึดมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดขึ้นเปนหลัก 2) ยึดภาระงาน
ของสถานศึกษาเปนหลัก 
   2.2 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมีการตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 2 รูปแบบ คือ 1) การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่ง
เปนการประเมินตนเอง 2) การตรวจสอบโดยบุคลากรจากเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษารายงานผลการดําเนินงานสูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   2.3 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะไดรับการประเมินคุณภาพภายในปละ  
1 ครั้ง กลุมผูประเมินประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ผูแทนจาก
กรรมการสถานศึกษา และผูแทนจากชุมชนภายในเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาจะตองนําผลการ
ประเมินมาวิเคราะหเพ่ือหาจุดเดน จุดดอย และปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 
    สุวิมล วองวาณิช (2543: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินภายใน
ของสถานศึกษา ดําเนินการ 4 ระยะ ดังนี้ 
    ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือกําหนดลําดับความสําคัญของมาตรฐาน
การศึกษาและตัวบงชี้ 2) เพ่ือศึกษาสภาพการประเมินภายในสถานศึกษา 3) เพ่ือทําการคัดเลือก
สถานศึกษานํารองและศึกษาลักษณะของสถานศึกษานํารอง 
    ระยะที่ 2 ขั้นพัฒนาระบบการประเมินผลภายในและการพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงค 
1) เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินภายใน 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและประเมินผลการ
ฝกอบรม 3) เพ่ือจัดทําคูมือการประเมินภายในและประเมินคุณภาพเครื่องมือ 4) เพ่ือพัฒนาระบบ
การนิเทศและใหการนิเทศสถานศึกษานํารองและประเมินผลการนิเทศ 
    ระยะที่ 3 ขั้นติดตามผลการดําเนินงาน มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาวิธีการที่สถานศึกษา
ใชในการประเมินภายในสถานศึกษา 2) เพ่ือศึกษาความสําเร็จในการประเมินภายในสถานศึกษา 
    ระยะที่ 4 ขั้นสังเคราะหระบบการประเมินภายในและแนวทางการขยายผล มีวัตถุประสงค 
1) เพ่ือสังเคราะหรูปแบบของวิธีการที่สถานศึกษาใชในการประเมินผลภายใน 2) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการขยายผล 
    การวิจัยนี้มีการเก็บขอมูลจากการสํารวจดวยแบบสอบถาม การสัมภาษณอยางไมเปน
ทางการ การสัมภาษณกลุม การสัมภาษณทางโทรศัพท การใชเทคนิคการสนทนากลุมแบบเจาะจง 
การจัดประชุมระดมความคิดโดยใชเทคนิคกลุมสมมุตินัย (NGT) การสังเกตและการตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาการวิเคราะหและตรวจสอบผลงานและเอกสารที่เปนหลักฐานปรากฏ ผลการวิจัยเฉพาะ
สวนที่เกี่ยวของกับระบบการประเมินผลภายใน ดังนี้ ระบบการประเมินภายในจากการพัฒนา
ประกอบดวยระบบยอย 5 ระบบ ไดแก ระบบการวางแผนและปฏิบัติ ระบบขอมูลและประมวล ระบบ
การตรวจสอบการประเมิน ระบบการรายงานผลการประเมิน และระบบการใชผลการประเมิน ซึ่งมี
กิจกรรมที่ดําเนินการสอดคลองกับขั้นตอนการทํางานตามวงจร PDCA เพ่ือใหการประเมินผล
ภายในเปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติ การออกแบบมีระบบ มีพ้ืนฐานแนวคิดที่ทําใหการประเมิน
ไดมาตรฐาน 4 ประการ คือ ดานการใชประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และความถูกตอง 
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และอยูบนรากฐานของการประเมินที่เกิดจากการทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานอยางตอเนื่อง 
การทํางานดวยความเขาใจและการทํางานเพื่อมุงนําผลไปใชประโยชนอยางแทจริง 
    สุวิมล วองวาณิช (2545: 45 - 56) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนามาตรฐานคุณภาพครู
และผูบริหารสถานศึกษาและการวางระบบประเมินภายใน มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนามาตรฐานซึ่ง
ประกอบดวยมาตรฐานวิชาชีพและตัวบงชี้สําหรับใชในการประเมินการปฏิบัติงานของครูและ
ผูบริหาร และวางระบบการประเมินคุณภาพครูโดยใชมาตรฐานคุณภาพที่พัฒนาเปนฐาน สรุปผลได
ดังนี้ 
   ผลการออกแบบระบบประเมินคุณภาพภายใน พบวา ผูที่เหมาะสมจะประเมินครูมากที่สุด
คือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากสถานศึกษา ผูที่เหมาะสมจะทําหนาที่ผูบริหารมากที่สุดคือ ผูบริหาร
ระดับสูง (เขตพ้ืนที่/สังกัด) ในการประเมินครูและผูบริหารควรอิงเกณฑมาตรฐานเปรียบเทียบกันเอง
ในเขตพ้ืนที่เดียวกันมากที่สุด ผูตอบประมาณรอยละ 80 เห็นดวยกับการใชการทดสอบกับตัวบงชี้ที่
เกี่ยวกับความรู ผูตอบมากกวารอยละ 65 เห็นวาควรใหน้ําหนักความสําคัญกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานและผลผลิตที่เกิดขึ้นกับผูเรียนอยางเทาเทียมกัน การวิจัยน้ีใหผลผลิต 2 สวน ผลผลิต
สวนที่ 1 คือ ระบบประเมินคุณภาพภายในสําหรับครูและผูบริหารประกอบดวยระบบยอย 5 ระบบ 
ไดแก 1) ระบบการเตรียมและพัฒนาครูเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ 2) ระบบประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของครู 3) ระบบนิเทศ วินิจฉัย กํากับการปฏิบัติงานของครู 4) ระบบพัฒนาครู และ5) 
ระบบตอบแทนครู ผลผลิตที่ 2 คือ คูมือการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวยวิธีการเก็บขอมูล 
เครื่องมือประเมินคุณภาพ และการประเมินผล ผลการทดลองใชกับสถานศึกษานํารองพบวา ระบบ
ที่พัฒนาขึ้นสามารถใหขอมูลที่แสดงผลการปฏิบัติงานของครูเปนรายบุคคล และระดับสถานศึกษา 
รายงานผลการประเมินจะแสดงจุดแข็งจุดออนของครูและผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
ผูเกี่ยวของเห็นวาระบบดังกลาวมีประโยชนตอการพัฒนาครูในระดับมาก 
    ผลการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา ไดขอสรุป
ดังตอไปน้ี 
      1. ความตองการจําเปนในการพัฒนาครู ความรูความสามารถในการจัดการศึกษาใน
แนวการปฏิรูปการเรียนรู ทักษะที่จําเปนสําหรับคนยุคใหม/ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ความรูดานภาษาตางประเทศ การทําวิจัยในชั้นเรียน 
      2. ความตองการจําเปนในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
โดยรวมถึงการประเมินผลผูเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ความสามารถและทักษะที่จําเปนสําหรับ
คนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และความรูดานภาษาตางประเทศ การ
สงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนโดยรวมถึงการประเมินผลผูเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาอีกดวย    
      สามารถ สืบสําราญ (2545: บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง การศึกษาการปฏิบัติและปญหาการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตนแบบการประเมินภายในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการปฏิบัติและปญหาการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
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โรงเรียนตนแบบการประเมินภายในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผลการวิจัย
พบวา 1) ขั้นการเตรียมการ ไดแก การเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรโดยการสรางความตระหนัก 
การพัฒนาความรูและทักษะ และขั้นการแตงตั้งคณะกรรมการ 2) ขั้นการดําเนินการตามวงจรบริหาร
คุณภาพ ไดแก ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นการดําเนินการตามแผน (Do)ขั้นการตรวจสอบ
ประเมินผล (Check) ขั้นการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Action) และ 3)ขั้นการรายงาน
ประเมินตนเองหรือรายงานประจําป โดยภาพรวม พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทุกขั้นตอน 
สวนระดับปญหาการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนตนแบบ การประเมิน
ภายใน ตั้งแตขั้นการเตรียมการ ขั้นการดําเนินการตามวงจรบริหารคุณภาพ PDCA และขั้นการ
รายงาน โดยภาพรวม พบวา มีปญหาการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับ
นอยทุกขั้นตอน 
   ชาคริต ชมชื่น (2546: 23-25) ทําการวิจัยเร่ือง การวิจัยรูปแบบการเสริมสรางประสิทธิผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
เสริมสรางประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ศึกษา
ประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และวิเคราะหถึงปจจัยที่
สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สรุป
ผลการวิจัย ไดดังนี้ 
     1. ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาพบวา รูปแบบการเสริมสรางประสิทธิผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบดวย แนวคิดของรูปแบบ ซึ่งใชกรอบแนวคิดการวิจัย
และพัฒนา (research & development) การพัฒนาเชิงระบบ (system approach) การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (school-based management) และการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (whole school 
approach) โดยมีเปาประสงคสําคัญ คือ สถานศึกษามีคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและคุณภาพมาตรฐาน 3 ดาน คือ ดานการบริหารการจัดการ ดานการจัดการ
เรียนรูของครู และดานคุณภาพนักเรียน 
     ขั้นตอน/กิจกรรมการดําเนินงาน แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับหนวยงานสงเสริมสนับสนุน
และระดับสถานศึกษาที่เร่ิมจาก 1) การกําหนดกรอบแนวคิดการดําเนินงานเสริมสรางระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษา 2) ระบุปญหา เปาหมายและยุทธศาสตรการดําเนินงานเสริมสรางระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษา 3) รวมวิเคราะหและประเมินระบบประกันคุณภายในสถานศึกษา 4) เสริมสราง
จิตลักษณะที่เอ้ือตอการพัฒนางาน และความตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกบุคลากรแกนนําของสถานศึกษา 5) เสริมสรางความรู ความเขาใจในการปฏิรูปการ
บริหาร การจัดการเรียนรูและ การประเมินผลตามกรอบงานประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร
ของโรงเรียน 6) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาคุณภาพในวงจรคุณภาพ PDCA ตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 7) นิเทศติดตาม ประเมินผลการพัฒนาระบบ
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ประกันคุณภาพของสถานศึกษา 8) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษากอนที่จะ
เสนอใหสถานศึกษาเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก 
      2. ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพพื้นฐานและขอมูลปฏิบัติการของสถานศึกษา 
    2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพพื้นฐานของโรงเรียนกลุมตัวอยาง พบวา 
      2.1.1 โรงเรียนกลุมตัวอยางในการวิจัย 20 โรงเรียน เปนโรงเรียนที่เปดสอน
ตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 10 โรงเรียน และเปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล   
1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 10 โรงเรียน โรงเรียนสวนใหญเกือบทั้งหมด (19 โรง) ในเบื้องตน
มีครูครบชั้นเรียนและมีความพอเพียงตามเกณฑ ซึ่งสามารถจัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตามรูปแบบที่พัฒนาได และมี 1 โรงเรียน ที่เปนโรงเรียนขนาดเล็กมาก มี 8 ชั้นเรียน มีครู
เพียง 3 คน ซึ่งคอนขางมีปญหาในการจัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
      2.1.2 ในดานขอมูลเกี่ยวกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรทองถิ่นในเขตบริการ
ของโรงเรียน พบวา เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตชุมชนชนบทที่ประชากรในเขตบริการเปนชนพื้นราบ
ทั่วไป 10 โรงเรียน โรงเรียนที่ตั้งอยูในชุมชนที่ประชากรในเขตบริการ สวนใหญ เปนกลุมชนตาง
วัฒนธรรม คือ กระเหรี่ยง ลีซอ ไทยใหญ จีนฮอ ซึ่งมี 10 โรงเรียน ซึ่งตางก็มีความตื่นตัวความ
รวมมือ การมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอย 
      2.1.3 ในดานระบบการบริหาร การจัดการภายในสถานศึกษาของโรงเรียนกลุม
ตัวอยาง พบวา ในเบื้องตนมีเพียง 1 โรงเรียนใน 20 โรงเรียน ที่เร่ิมมีการจัดการระบบบริหาร การ
จัดการภายในสถานศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      2.1.4 ในดานหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา พบวา มีโรงเรียนที่เปน
โรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2544 จํานวน 2 โรงเรียน ซึ่งมีการ
จัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษาในปการศึกษา 2545 สวนอีก 18 โรงเรียนไดดําเนินการในป
การศึกษา 2546 ซึ่งสภาพพื้นฐานของโรงเรียนกลุมตัวอยางในการใชหลักสูตร พบวา เกือบทุก
โรงเรียน (19 โรงเรียน) ครูผูสอนเกือบทุกคนในโรงเรียน ไมมีการจัดระบบการเรียนการสอนและการ
จัดกระบวนการเรียนรูตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
       2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลปฏิบัติการจัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
      2.2.1 รายการที่โรงเรียนกลุมตัวอยางสวนใหญ (15 โรงเรียน) ไมคอยให
ความสําคัญ คือ การเสริมสรางจิตลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษาใหเอ้ือตอการพัฒนางาน และ
การสรางความตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และการเสริมสรางความรู 
ความเขาใจการปฏิรูปการบริหาร การจัดการเรียนรูและการประเมินผลในระบบประกันคุณภาพ 
      2.2.2 รายการที่โรงเรียนกลุมตัวอยางสวนใหญดําเนินการไดดี และไมคอยมี
ปญหา คือ การวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การวิเคราะหภารกิจ และกําหนด
เปาหมายการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา หรือปรับปรุงแผนงาน/โครงการของ
โรงเรียน และการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
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      2.2.3 รายการที่โรงเรียนกลุมตัวอยางสวนใหญ (18 โรงเรียน) มีปญหาในการ
ดําเนินการ และดําเนินการไดไมคอยสมบูรณ ถูกตอง คือ การจัดระบบการประเมินภายใน และการ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนของครูตามแนวปฏิรูป 
     3. ผลการวิเคราะหประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
   3.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวม พบวาโรงเรียนที่มีคุณภาพของรายการสวนใหญใน
การดําเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีการพัฒนาสูง การดําเนินงานและผลการ
ดําเนินงานสวนใหญอยูในระดับดี มี 13 โรงเรียน (รอยละ 65) โรงเรียนที่มีคุณภาพในการดําเนินงาน
และผลการดําเนินงานมีการพัฒนานอย หรือต่ํา การดําเนินงานและผลการดําเนินงานสวนใหญ อยู
ในระดับพอใช/ปรับปรุง มี 7 โรงเรียน (รอยละ 35) 
   3.2 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
     3.2.1 คุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พบวา การจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนกลุมตัวอยาง หลังจากใชรูปแบบการ
เสริมสรางแลว โรงเรียนมีการดําเนินการในทุกรายการในระดับดี 
     3.2.2 คุณภาพมาตรฐานดานผูบริหาร ครูผูสอนและคุณภาพดานผูเรียน 
    1) คุณภาพมาตรฐานดานผูบริการ พบวา หลังการใชรูปแบบแลวโรงเรียน
กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยคุณภาพเพิ่มขึ้นในทุกรายการ ทั้งคุณภาพมาตรฐานดานปจจัย และดาน
กระบวนการโดยรายการสวนใหญมีคุณภาพในระดับพอใช 
    2) คุณภาพมาตรฐานดานครูผูสอน พบวา หลังการใชรูปแบบโรงเรียนกลุม
ตัวอยาง มีคาเฉลี่ยระดับคุณภาพเกี่ยวกับครูผูสอนในระดับดีทุกรายการ 
    3) คุณภาพมาตรฐานดานผูเรียน พบวา คุณภาพมาตรฐานดานคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มาตรฐานดานการคิดและสัมฤทธิผลทางการเรียน มาตรฐานดาน
ทักษะการแสวงหาความรูและทักษะการทํางานและมาตรฐานดานสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต
และสุนทรียภาพ ดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา พบวาหลังการใชรูปแบบโรงเรียนกลุมตัวอยาง มี
คาเฉลี่ยระดับคุณภาพในทุกรายการเพิ่มขึ้น 
     4. ปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา พบวาประกอบดวยปจจัยดานคุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งเปน
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา และคุณลักษณะและจํานวนครูในสถานศึกษา ปจจัยดาน
กระบวนการทํางานเชิงระบบ ปจจัยดานการสนับสนุน การกระตุนจากหนวยงานตนสังกัด/หนวยงาน
ภายนอก และปจจัยดานสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 
    วิเชียร พันธเครือบุตร (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยไดดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ซึ่งไดแก 1) ขั้น
การศึกษาวิเคราะหระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งเปนการ
วิเคราะหจากเอกสาร และศึกษาจากการสัมภาษณและสังเกตในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จํานวน 



 

 

120

6 แหง 2) ขั้นรางระบบตนแบบดวยวิธีการเดลฟาย จากผูเชี่ยวชาญดานประกันคุณภาพจํานวน 18 
คน 3) ขั้นศึกษาความเปนไปไดและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในตนแบบของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน ดวยวิธีการสนทนากลุม จากผูปฏิบัติการจํานวน 8 คนของสมาคมโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  
     ผลการศึกษา พบวา ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ประกอบดวย 3 ระบบยอยคือ ระบบการบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการคุณภาพ และ
ระบบปฏิบัติการคุณภาพ โดยระบบการบริหารและระบบการจัดการ เปนระบบสนับสนุน
ระบบปฏิบัติการ ซึ่งเปนระบบที่เปนภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ระบบปฏิบัติการคุณภาพ ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ องคประกอบ
ดานบริบทและปจจัยนําเขา องคประกอบดานกระบวนการ และองคประกอบดานผลผลิต ผลลัพธ  
1) องคประกอบดานบริบทและปจจัยนําเขา มี 6 ประเด็น ไดแก ปรัชญาและการวางแผนโครงสราง
การบริหาร งบประมาณและการจัดบุคลากร หลักสูตร อาจารย และนักเรียน 2)องคประกอบดาน
กระบวนการ มี 5 ประเด็น ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการพัฒนา
นักเรียน การพัฒนาการเรียนการสอนความสัมพันธกับหนวยงานภายนอก และ 3)องคประกอบดาน
ผลผลิต ผลลัพธ มี 2 ประเด็น ไดแก ผลผลิตของโรงเรียน และความมีชื่อเสียงของโรงเรียน 
     ชนมชกรณ วรอินทร (2549: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน: การประเมินแบบเสริมพลัง  
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง กลุมตัวอยางในระยะที่ 1 คือ ผูบริหาร ครูผูสอน 
จํานวน 670 คน บุคลากรทางการศึกษาจํานวน 20 คน ระยะที่ 2 ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญระดับสูง
จํานวน 5 คน ผูเชี่ยวชาญทางดานการประเมินและการประกันคุณภาพทางการศึกษาจํานวน 22 คน 
ระยะที่ 3 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาของโรงเรียนวัดลาดเคา “ประชารัฐวิทยา” จํานวน 20 คน 
การเก็บรวบรวมขอมูลใชการสอบถาม การสัมภาษณ การวิเคราะห การสังเกตแบบมีสวนรวม และ
การบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติบรรยาย ไดแก การแจกแจงความถี่  
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล สถิติอนุมาน ไดแก 
การทดสอบดวยคาที สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา  
    ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่เหมาะสม ประกอบดวย 3 มิติหลัก ไดแก มิติคุณลักษณะหรือเกณฑการประเมิน มิติ
ลักษณะ/วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมิติการประเมิน ซึ่งแตละมิติมีสวนประกอบที่
สัมพันธกัน โดยมียุทธวิธีดําเนินการ คือ 1) การฝกอบรม 2) การใหคําปรึกษา และ 3) การอํานวย
ความสะดวก  
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    ผลการประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของผูเชี่ยวชาญ พบวา โครงสรางขององคประกอบมีความเหมาะสมในระดับมากสุด เม่ือพิจารณา
องคประกอบยอยดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความชัดเจน ความงายตอการนําไปใชอยูใน
ระดับมากถึงมากที่สุด 
    ผลการประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จากการนําไปทดลองใช พบวา รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีความเปนประโยชน มีความเปนไปได มีความเหมาะสม มีความถูกตอง และบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการศึกษามีความพึงพอใจตอรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน 
ระดับมาก 
    อุดม พุมจันทร (2549: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มีความมุงหมาย เพ่ือ
ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน 6 ดาน คือ ดานการศึกษาและการเตรียมการ 
ดานการวางแผนประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ ดาน
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดานการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน และดานการเตรียมการรับ การประเมินจากหนวยงานภายนอก และเพื่อ
เปรียบเทียบผลของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน 6 ดานดังกลาว จําแนก
ตามตําแหนง และขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จํานวน 288 คน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) เทากับ 0.954 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคาที (t-test) และการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
     ผลการวิจัยพบ 
      1. ผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก  
      2. การเปรียบเทียบผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมจําแนกตามตําแหนง พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
      3. การเปรียบเทียบผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู 
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เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมจําแนกตามขนาด
โรงเรียน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
    น้ําออย เดชจุย (2551: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเร่ือง การประเมินสภาพการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอสามพราน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต 2 มีความมุงหมาย เพ่ือประเมินสภาพการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอสามพราน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 ใน 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมการ การดําเนินการ และ
การรายงานผลในภาพรวมและแตละขั้นตอน เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จําแนกตาม กลุมการปฏิบัติงาน ประสบการณในการ
ทํางาน สถานภาพการประเมินภายนอก และขนาดของสถานศึกษา และเพื่อสรุปปญหา อุปสรรค 
และนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และครูผูสอนโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอสามพราน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 
จํานวน 159 คน 
     ผลการวิจัยพบวา 
       1. การประเมินสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอสามพราน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแตละขั้นตอนพบวา การเตรียมการ การ
ดําเนินการ และการรายงานผลมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้ง 3 ขั้นตอน 
       2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอสามพราน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐมเขต 2 เปนดังนี้ 
        2.1 เม่ือจําแนกตามกลุมการปฏิบัติงานที่ตางกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมและแต
ละขั้นตอนไมแตกตางกัน 
        2.2 เม่ือจําแนกตามประสบการณในการทํางานที่ตางกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมและแต
ละขั้นตอนไมแตกตางกัน 
        2.3 เม่ือจําแนกตามสถานภาพการประเมินภายนอกที่ตางกัน ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยรวมและขั้นตอนการเตรียมการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
        2.4  เม่ือจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาที่ตางกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมและแต
ละขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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        3. ผลการสรุปปญหา อุปสรรค ที่พบมากที่สุดในแตละขั้นตอนคือ ปญหา อุปสรรค ที่
พบมากในขั้นตอนการเตรียมการ คือ บุคลากรมีไมเพียงพอ ปญหา อุปสรรคที่พบมากในขั้นตอน
การดําเนินการ คือ บุคลากรทุกคนไมสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจ ปญหา อุปสรรคที่พบมาก
ในขั้นตอนการรายงานผล คือ ขาดความชัดเจนและขอเสนอแนะในการแกไขปญหา 
     สมคิด พรมจุย (2552: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของจังหวัดนนทบุรี” มีวัตถุประสงค เพ่ือสังเคราะหระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของจังหวัดนนทบุรี และเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของจังหวัดนนทบุรี ดําเนินการวิจัยโดยแบงเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 
ขั้นตอนแรก การสังเคราะหระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สํารวจความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเกี่ยวของจานวน 40 คน สัมมนาผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบและวิพากษความเปนไปได ความ
เหมาะสม ความชัดเจน และความงายตอการนําไปใช จํานวน 50 คน ขั้นที่สอง ประเมินผลการใช
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของจังหวัดนนทบุรี ดําเนินการทดลองในสถานศึกษา
จํานวน 6 โรงเรียน โดยดําเนินการประเมินในดานความเปนประโยชน ความเปนไปได ความ
เหมาะสม ความถูกตอง และความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีและการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  
        1. การจัดโครงสรางองคการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา พบวา เขตพ้ืนที่การศึกษาควรแตงตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพ่ือสงเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ โดยที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษา มีบทบาทหนาที่กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมคุณภาพ
การศึกษา จัดทํามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา การสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ป ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  
         2. ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของจังหวัดนนทบุรี ประกอบดวย 
องคประกอบของการสรางความตระหนัก การเตรียมความพรอม การดําเนินการพัฒนางาน ระยะที่ 
1 การประเมินความกาวหนา การดําเนินการพัฒนางาน ระยะที่ 2 และการประเมินเพ่ือรับรอง
คุณภาพการจัดการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีความ
เหมาะสม ความเปนไปได ความชัดเจน และความงายตอการนาไปใช อยูในระดับมาก  
         3. การประเมินผลการใชระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของจังหวัด
นนทบุรี พบวา ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเปนไปไดสามารถนาไป
ปฏิบัติงานไดจริง เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน งายตอการทาความเขาใจ มีความเหมาะสม ผู
ทดลองใชระบบการประกันคุณภาพภายในมีความพึงพอใจระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในระดับมาก ผลการเรียนรูพบวา ผูทดลองใชระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง



 

 

124

สถิติที่ระดับ 0.01 ผูทดลองใชระบบการประกันคุณภาพภายในไดรับการฝกอบรมพัฒนาความรูที่
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมาก ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาภาพรวมมีความเปนประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม 
และความถูกตองในระดับมาก 

    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555 : 2 - 19) ไดทําการวิจัยเร่ือง แนว
ทางการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูการปฏิบัติและมโนทัศนของผูเกี่ยวของ สรุปผลการวิจัย 
พบวา 

       1.  แนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูการปฏิบัติของสถานศึกษา  
      1.1 การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา 

สถานศึกษาสวนใหญไดรับรูประกาศกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
การศึกษา พ.ศ.2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยชองทางที่ไดรับรูขอมูลขาวสารสูงสุด คือ
เว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รองลงมา คือ การประชุมผูบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาสวนใหญรับรู ประกาศกฎกระทรวงวา
ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันการศึกษา พ.ศ.2553 จํานวน 2 ชองทางมากที่สุด สวนการ
รับรูขาวสารเกี่ยวกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาไดรับรูขาวสาร จํานวน 1 ชองทาง
มากที่สุด 

      1.2 การดําเนินการหลังไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา พบวา สถานศึกษาสวนใหญมีการดําเนินการหลังไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เร่ือง การประกาศใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยขั้นตอนที่ดําเนินการมากที่สุด คือจัดประชุมชี้แจง และสราง
ความตระหนักรับผิดชอบรวมกัน รองลงมา คือ การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและการแจงใหนักเรียน ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผูที่
เกี่ยวของทุกฝายทราบตามลําดับ 

       1.3 การจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาสวนใหญ
ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยศึกษาวิเคราะหมาตรฐานและตัวบงชี้วา
ดวยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชมากที่สุด 
รองลงมา คือ การศึกษา วิเคราะหจุดเนน นโยบายของตนสังกัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใชในการ
กําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา เม่ือพิจารณาจํานวนขั้นตอนที่สถานศึกษาไดดําเนินการจัดทํา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษามีการดําเนินการจัดทํามาตรฐานจํานวน 5 
ขั้นตอนมากที่สุด รองลงมา คือ ดําเนินการจํานวน 4 ขั้นตอน 
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         1.4 การจัดทํามาตรฐานการศึกษา/ตัวบงชี้ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเพิ่มเติมจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พบวา สถานศึกษา
ไดจัดทํามาตรฐาน/ตัวบงชี้เพ่ิมเติมจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใช โดยภาพรวมพบวา ตองการเพิ่มในมาตรฐาน/ตัวบงชี้จากมากสุดถึงนอยสุดเรียงเปนราย
ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการศึกษา และดานอัตลักษณ 

          1.5 แหลงขอมูล/เอกสารสําหรับใชในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา พบวา สถานศึกษาใชแหลงขอมูล/เอกสารในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษามากที่สุด คือ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา รองลงมา คือ มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          1.6 ผูมีสวนรวมและระยะเวลาจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
พบวา ผูมีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามากที่สุด คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา รองลงมา คือ ครู สําหรับจํานวนผูมีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา พบวา มีผูมีสวนรวมจาก 5 ฝาย มากที่สุด รองลงมา คือ ผูมีสวนรวมจาก 4 ฝาย  
โดยสถานศึกษาสวนใหญใชระยะเวลาในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามากกวา  
1 เดือน 

           1.7 การกําหนดอัตลักษณในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวา 
สถานศึกษาสวนใหญมีการกําหนดอัตลักษณในมาตรฐานการศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค รองลงมา คือ ดานความรูความสามารถและทักษะของผูเรียน 

           1.8 สาระอัตลักษณที่สถานศึกษาเพิ่มเติมในมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา พบวา สถานศึกษากําหนดสาระอัตลักษณดานความรู ความสามารถและทักษะเพิ่มใน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเกี่ยวกับตนเองมากที่สุด รองลงมา คือ ผูเรียนมีความสามารถ
ดานกีฬา ศิลปะดนตรีพ้ืนบาน เชน ฟุตบอล กลองยาว สถานศึกษากําหนด สาระอัตลักษณ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค เพ่ิมในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เกี่ยวกับผูเรียน มีความรู คูคุณธรรม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด 
รองลงมา คือ ผูเรียนมีกริยามารยาท การไหว ยิ้มเกง พูดจาทักทาย เดินอยางสุภาพ แตงกายสะอาด 
การรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของโรงเรียนสถานศึกษากําหนดสาระอัตลักษณ
ดานอ่ืนๆ เพ่ิมในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คือ พัฒนาแหลงเรียนรู ทองถิ่น วิทยาการและ
ทรัพยากรในชุมชนมากที่สุด รองลงมา คือ การจัดสภาพภูมิทัศนภายในและภายนอกหองเรียนได
เหมาะสม 

            1.9 การกําหนดคาเปาหมายของมาตรฐาน/ตัวบงชี้ของสถานศึกษา พบวา 
สถานศึกษาสวนใหญมีการกําหนดคาเปาหมายของมาตรฐาน/ตัวบงชี้ของสถานศึกษา โดยใชผลการ
ประเมินยอนหลังของสถานศึกษาจํานวน 1–3 ปมากที่สุด รองลงมา คือ ระดมความคิดเห็นจากครู/ผู
ที่เกี่ยวของ เพ่ือกําหนดเปนคาเปาหมายรวมกัน สําหรับการดําเนินการกําหนดคาเปาหมายของ
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาดําเนินการทั้ง 3 ขอมากที่สุด รองลงมา คือ 
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ดําเนินการ 1 ขอ สวนการประกาศคาเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแก
ผูเกี่ยวของ พบวา สถานศึกษาสวนใหญมีการประกาศคาเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแกผูเกี่ยวของ โดยวิธีการประชุมผูปกครอง/กรรมการสถานศึกษามากที่สุด รองลงมา 
คือ การแจงผานนักเรียน สําหรับจํานวนวิธีการประกาศคาเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแกผูเกี่ยวของ พบวา สถานศึกษาดําเนินการ 1 วิธี มากที่สุด รองลงมา คือ ดําเนินการ 
2 วิธี 

           1.10 การประชาพิจารณมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแกผูที่เกี่ยวของ 
พบวา สถานศึกษาสวนใหญมีการประชาพิจารณมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแกผูที่
เกี่ยวของ โดยใชวิธีการประชุมชี้แจงผูที่เกี่ยวของและใหเสนอความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา คือ 
จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ สําหรับจํานวนวิธีการประชาพิจารณ พบวา 
ดําเนินการ 1 วิธี มากที่สุด รองลงมา คือ ดําเนินการ 2 วิธี 

           1.11 การไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกี่ยวกับการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูการปฏิบัติ พบวา สถานศึกษาสวนใหญไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการนํามาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสูการปฏิบัติ สวนวิธีการสงเสริมและสนับสนุน พบวา เปนการจัดประชุมชี้แจง การนํา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูการปฏิบัติใหแกสถานศึกษามากที่สุด รองลงมา ไดแก การแจง
ประชาสัมพันธ ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหสถานศึกษาทราบ 

           1.12 การดําเนินการขับเคลื่อนการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
พบวา สถานศึกษาสวนใหญดําเนินการขับเคลื่อนการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให
เกิดคุณภาพอยางเปนรูปธรรม โดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดรับกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและมาตรฐานของสถานศึกษาที่เปนปจจุบัน รองลงมา ไดแก จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่
เนนคุณภาพตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้ของมาตรฐานสถานศึกษา 

           1.13 ปจจัยที่สงผลตอการนํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดความสําเร็จ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาปจจัยที่สงผลตอการ
นํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติใหเกิดความสําเร็จ อยูในระดับมากที่สุดสูงสุด 
ไดแก ดานภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ ดานความ
ตระหนักและการเห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และดานความตอเนื่อง
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกเวนดานความรูความเขาใจของบุคลากรเกี่ยวกับการนํา
มาตรฐานการศึกษาสูการปฏิบัติที่อยูในระดับมากสูงสุด 

             2 สภาพการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอสภาพการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอยูในระดับมากในทุกขอคําถาม โดยการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ดวยการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษา
อยางเปนระบบและใชขอมูลตามสภาพจริงซึ่งมีคารอยละของความพึงพอใจในระดับมากสูงสุด 
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รองลงมา คือ การนําแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา และกิจกรรมโครงการ
ที่กําหนดไว และกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายโดยมุงเนนที่คุณภาพผูเรียนที่สะทอน
คุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม ตามลําดับ 

               3 ปจจัยสนับสนุน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการนํามาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูการปฏิบัติ 

         3.1 ปจจัยสนับสนุนในการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสูการปฏิบัติ
ภายในสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ พบวา สถานศึกษาเห็นวาการใหความรวมมือและตระหนัก
ถึงความสําคัญของการนํามาตรฐานสูการปฏิบัติของผูเกี่ยวของทุกฝายเปนปจจัยที่มีความสําคัญ
มากที่สุด รองลงมา คือ การบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

             3.2 ปญหาอุปสรรคในการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูการปฏิบัติ
ภายในสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาเห็นวาปญหาอุปสรรคดานบุคลากรขาดความตระหนัก ขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี
ความสําคัญมากที่สุดรองลงมา คือ สถานศึกษาไมใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการอยาง
แทจริง 
 
    4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
   รัดด และเดวี (Rudd; & Davies. 2000) ทําการวิจัยในชวงป ค.ศ. 1999 – 2000 เร่ืองการ
ประเมินงานประเมินตนเองของโรงเรียน (evaluating school self – evaluation) จุดมุงหมายของ
การวิจัย เพ่ือตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา ใหขอเสนอแนะเชิง
นโยบายที่เนนกิจกรรม การประเมินตนเอง ตรวจสอบวาอะไรคือประโยชนหรือจุดแข็งของการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา และอะไรควรที่จะทบทวนแกไข การประเมินตนเองของสถานศึกษา
มีการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมหรือไม อยางไร มีวิธีวิจัยประกอบดวย การทบทวนเอกสารที่สําคัญ 
(review of key documents) และรายงานที่เกี่ยวของกับการประเมินตนเองของสถานศึกษา การ
ทบทวนตนเอง (self - review) การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การศึกษารายกรณีโดยใชการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกกับคณะกรรมการประเมินของ LEA (Local Education Authority) ทีมบริหารจัดการ
อาวุโส และคณะครูในสถานศึกษาที่อยูในกระบวนการประเมินของสถานศึกษา ผลการวิจัยสรุปได
ดังนี้ 
   มุมมองของ LEA ตอการประเมินตนเองของสถานศึกษา จากรายงานและการสัมภาษณ
มุมมองในเชิงบวกของการประเมินตนเอง สรุปดังน้ี 1) การประเมินตนเองของสถานศึกษาและการ
กํากับติดตาม ชวยให LEA สามารถติดตอเชื่อมโยงกับสถานศึกษาไดอยางใกลชิด ทําใหการ
ประเมินเปนประโยชนโดยตรงตอการเรียน 2) การทําการประเมินตนเองของสถานศึกษาชวยให 
LEA มองเห็นภาพวาสถานศึกษากําลังทําไรอยู คณะกรรมการ LEA ไดแสดงบทบาทในการพัฒนา
วิชาชีพโดยเขาไปทํางานรวมกับสถานศึกษาชวยฝกคณะทํางานในสถานศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเก็บ
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รวบรวมขอมูล การวิเคราะหผลการประเมิน 3) กระบวนการประเมินตนเองของสถานศึกษาชวยให
ความสะดวกสําหรับการพัฒนาการทํางานที่เปนความสัมพันธในเชิงบวกระหวาง LEA กับ
สถานศึกษา 4) การประเมินตนเองของสถานศึกษาชวยเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษาระดับชาติสู
การปฏิบัติแผนพัฒนาระดับสถานศึกษา และ5) การประเมินตนเองของสถานศึกษาชวยสนับสนุน
กระบวนการตรวจสอบจากภายนอก  
   มุมมองของสถานศึกษาเกี่ยวกับการประเมินตนเองของสถานศึกษาในเชิงบวก สรุปได
ดังนี้     1) การประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ชวยสรางและขยาย
การดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการสอนการเรียนรู การวิเคราะหขอมูล 2) ชวยพัฒนาวิชาชีพครู 
เน่ืองจากครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับเพ่ือนหรือผูมีความเชี่ยวชาญ มีโอกาสฝกอบรมหรือมี
การเรียนรูจากคูมือสําเร็จรูป 3) ใหสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาหรือ
ทําใหสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 4) สถานศึกษาสามารถพัฒนาประเด็นสาระ
สําหรับการประเมินตนเอง ชวยใหครูสามารถบรรลุจุดเนนของสถานศึกษาสําหรับการพัฒนา ครูรูสึก
เปนเจาของในกิจกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ5) ชวยสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชน ผูปกครอง รัฐบาล และสามารถใหขอมูลยอนกลับซึ่งชวยใหสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง 
   ปางซันคุง (Pang Sun Keung. 2000: 137-155) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและการประกัน
คุณภาพ (Performance Indicators and Quality Assurance) ไดอธิบายการปฏิรูปคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในฮองกง จากรายงานคณะกรรมการการศึกษา ฉบับที่ 7 ไดใหคําแนะนํา
คุณภาพของโรงเรียนควรจะใชการประกัน 2 แบบ การควบคุมภายนอกใชการตรวจโรงเรียนทั้งหมด
โดยผูประกันคุณภาพและการประเมินภายในโรงเรียน การปฏิบัติงานของโรงเรียนจะถูกตรวจดวย
ตัวชี้วัดที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ งานวิจัยครั้งน้ีบอกถึงที่มา หนาที่ หมวดหมู คุณลักษณะ
ของตัวชี้วัด (PIs) และขอดี ขอเสียของการใชตัวชี้วัด (PIs) ในการประกันคุณภาพการศึกษา การ
พัฒนาการศึกษาในฮองกงอยูในชวงการตรวจสอบ สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ในฮองกงควรจะสงเสริมโดยการประเมินภายในโรงเรียนมากกวาควบคุมภายนอกใชการตรวจ
โรงเรียนโดยผูประกันคุณภาพในระยะยาว 
   สเตลา (Stella. 2004: 143-160) ไดทําวิจัยเร่ือง การประกันคุณภาพในการศึกษาทางไกล
ในกรณีการแขงขันในเขตที่อยูอาศัย (Quality Assurance in Distance Education: The 
Challenges to Be Addressed) การรวมของเทคโนโลยีในรูปแบบทางการศึกษามีชองวางระหวาง
นักเรียนเรียนในสถานศึกษาและนักเรียนเรียนนอกสถานศึกษา และมีผลตอการใชมาตรฐานในการ
กระจายการเรียนรู ดังน้ันการเรียนทางไกลเปนหนวยยอยของการกระจายการเรียนรู โดยเนนที่
นักเรียนอาจจะแบงเปนชวงเวลา ระยะทางของนักเรียนและผูสอน รูปแบบใหมและความหมายที่
ไดมาเปนการรวมกันของการเรียนรูแบบด้ังเดิมและผลกระทบจากโลกแหงการแขงขัน เปนเหตุใหมี
ความกังวลในรัฐบาลและหนวยงานประกันคุณภาพทั่วโลกเกี่ยวกับระบบความมั่นคงของชาติ การ
ทําตามกฎหมายของผูใหบริการ การปองกันจากผูใหบริการปลอม คุณภาพที่ใหบริการ และอ่ืนๆ 
องคประกอบโดยทั่วไป คือ ความกังวลในคุณภาพ หลายหนวยงานประกันคุณภาพตองตอบสนอง
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ถึงสิ่งที่จําเปนและพิจารณาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทางไกล หลายความคิดที่คิดวา
การประกันคุณภาพการศึกษาทางไกลเหมือนกันการใชการศึกษาแบบดั้งเดิม หลายขอโตแยงที่วา
การทดสอบสมมุติฐานการศึกษาทางไกลและกลไกการประกันคุณภาพในปจจุบันยังไมเพียงพอกับ
คุณภาพของการศึกษาทางไกล งานวิจัยครั้งน้ีเนนดานการศึกษาทางไกลทํามาอยางชัดเจนจากที่
ปฏิบัติมาหลายรอยป และขอโตแยงการประกันคุณภาพการศึกษาทางไกลที่มีทิศทางที่ตางกัน 
   เกนดา (Glenda. 2006: 1-2) ไดทําวิจัยเร่ือง การประกันคุณภาพในการศึกษาของครูดวย
โปรแกรมการประกันคุณภาพ (Quality Assurance in Teacher Education: Warranty Programs) 
การเตรียมครูมากกวาทศวรรษที่ผานมาเพิ่มขึ้น มาจากหลายมหาวิทยาลัยสวนมากไดริเร่ิมปฏิรูปรัฐ 
และเปนผลมาจากความสนใจในรายงานนานชาติที่เรียกรองใหดําเนินการ งานวิจัยนี้ไดสอบถาม
หลายวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยถึงบทบาทสําคัญในการเตรียมครู ในป 2010 จะตองมีครูใหมเกือบ 
2.5 ลานคน เฉลี่ยแลวมีมากกวา 200,000 คนตอป ในความพยายามที่ผูใหคําปรึกษาและการเก็บ
รักษาครูใหมไวใหอยูในชั้นเรียนทําใหเกิดความจริงวา หน่ึงในสามของครูทั้งหมดออกจากอาชีพครู
หลังจากสอนได 3 ป และเกือบครึ่ง(46.2%)ออกจากอาชีพครูหลังจากสอนได 5 ป 
   ความกลัวงานในการเตรียมกลุมคุณสมบัติของครูใหม ซึ่งอยูในการพิจารณาการใช
มาตรฐานการสอน การใหคําปรึกษา การฝกสอน โปรแกรมหลักสูตรใบอนุญาตเรงรัด P-16 
Councils และโรงเรียนพัฒนาอาชีพ (Professional Development Schools) ซึ่งการประกันคุณภาพ
ตามพื้นที่ รัฐไดใชรูปแบบการปรับตําแหนง การสอบระดับชาติ และการประกันคุณภาพครู จาก
ประสบการณของความพยายามใน 2 ที่ ในหลุยเซียนาและเทนเนสซีไดอธิบายประโยชนของ
โปรแกรมการประกันคุณภาพครู 
   โปรแกรมการประกันคุณภาพครูในหลุยเซียนาเปนของความสําเร็จปฏิรูปครอบคลุมทั้งรัฐ
จากความพยายามในการเปลี่ยนในประเภทใบอนุญาต ปฏิรูปโปรแกรมหลักการสอนครู การประเมิน
อยางหนัก และคูมือรายงาน ระบบมหาวิทยาลัยในหลุยเซียนาทุกแหงมีโปรแกรมการประกัน
คุณภาพครูที่ไดริเร่ิมเปนครั้งแรกโดยมหาวิทยาลัยหลุยเซียนาตะวันออกเฉียงใต (Southeastern 
Louisiana University) ในป 2000 ตอมาสถาบันเดียวในระบบมหาวิทยาลัยเทนเนสซีมีการริเริ่ม
โปรแกรมการประกันคุณภาพครูในเดือนมกราคม ป2003 วันนี้เปนสถาบันมหาชนในรัฐเทนเนสซีที่
เสนอโปรแกรมการประกันคุณภาพครู 
   การยอมรับการประกันครูคุณภาพ โปรแกรมการประกันคุณภาพ และการรับประกัน
ความสามารถครูเร่ิมในป 1985 ที่โรงเรียนเคอรี (Curry School) ในมหาวิทยาลัยเวอรจิเนียเริ่มใช
โปรแกรมการประกันคุณภาพครู และความพยายามที่คลายกันในโปรแกรมการประกันคุณภาพใน 
รัฐตางๆ อีก 20 รัฐ 

  ยุโรปสมาคมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ENQA. 2009: 16-22) ได
กลาวถึง มาตรฐานและแนวทางในการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป ประกอบดวย ดังนี้ 
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   1. มาตรฐานและแนวทางในการประกนัคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาในยโุรป 
ประกอบดวย 

1.1 นโยบายและวิธีการในการประกันคุณภาพ  
       มาตรฐาน สถาบันอุดมศึกษาควรจะมีขั้นตอนการกําหนดนโยบายและเชื่อมโยงกับการ

ประกันคุณภาพ และมาตรฐานของการใหรางวัล นอกจากนี้ ยังควรตระหนักถึงวัฒนธรรมในองคกร
และคุณภาพในการทํางาน เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จ สถาบันอุดมศึกษาควรจะพัฒนาและใชกลยุทธ
สําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง กลยุทธและนโยบายควรเปนทางการและเปดเผยตอ
สาธารณะและรวมถึงบทบาทสําหรับนักเรียนและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ใหรับทราบ 

       วิธีการ ขอกําหนดของนโยบายจะตองประกอบดวย 
- ความสัมพันธระหวางการเรยีนการสอนและการวิจัยในสถาบัน 

- กลยุทธของสถาบันมีคุณภาพและมาตรฐาน 

- การจัดระบบการประกันคณุภาพ 

- การรับผิดชอบของหนวยงาน, โรงเรียน,คณาจารยและองคกรอ่ืน ๆ  
หนวยงานและบุคคลสําหรบัการประกันคุณภาพ 

- การมีสวนรวมของนักเรียนในการประกันคุณภาพ 

- นโยบายในการดําเนินการคิดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข  

1.2 ระบบการติดตามและตรวจสอบ และการใหรางวัลเปนระยะ 
       มาตรฐาน สถานบันอุดมศึกษาควรมีระบบการติดตามและตรวจสอบ และการใหรางวัล

เปนระยะ 
       วิธีการ ความเชื่อม่ันของนักเรียนและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ในสถานบันอุดมศึกษามี

แนวโนมที่จะสรางและการบํารุงรักษา โดยผานกิจกรรมการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทํา
ใหใหม่ันใจวากระบวนการที่มีการออกแบบมาอยางดี มีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอและระยะ ระบบ
การประกันคุณภาพและการใหรางวัลจะตองประกอบดวย 

- การพัฒนาและตีพิมพผลการเรียนรูที่มีเปาหมายชัดเจน 

- ความเอาใจใสและระมัดระวังหลักสูตรและการออกแบบโปรแกรมและ 

เน้ือหา 

- ความตองการเฉพาะเจาะจงของแตละบุคคล (เชน ทํางานเวลาเต็ม ทํางาน 

นอกเวลา) และประเภทของการศึกษาระดับอุดมศึกษา (เชน นักวิชาการสายอาชีพ) 
- มีทรัพยากรการเรียนรูที่เหมาะสม 

- ขั้นตอนเห็นชอบอยางเปนทางการโดยโปรแกรมอื่นๆ สัดสวนกวาการเรียน 

การสอนที่โปรแกรม 

- ตรวจสอบความคืบหนาและความสําเร็จของนักเรียนเปนระยะปกติ (รวมทั้ง 

สมาชิกโดยละเอียดภายนอก) 
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- ขอเสนอแนะจากปกตินายจาง ผูแทนของตลาดแรงงานและอื่นๆ องคกรที ่
เกี่ยวของ 

- การมีสวนรวมของนักเรียนในกิจกรรมการประกันคุณภาพ 

1.3 การประเมินนักเรียน 
      มาตรฐาน นักเรียนควรไดรับการประเมินโดยใชขอบังคับเกณฑการตีพิมพและวิธีการที่

จะใชอยางตอเน่ือง 
      วิธีการ การประเมินผลของนักเรียนเปนหนึ่งในองคประกอบที่สําคัญที่สุดของการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาผลของการประเมินมีผลอยางลึกซึ้งตออาชีพในอนาคตของนักศึกษา มันเปนการ
ประเมินที่สําคัญจึงจะดําเนินการอยางมืออาชีพตลอดเวลาและวาคํานึงถึงความรูที่กวางขวางที่มีอยู
เกี่ยวกับการทดสอบและการตรวจสอบกระบวนการ การประเมินนี้ยังใหขอมูลที่มีคุณคาสําหรับ
สถาบันเกี่ยวกับประสิทธิผลของการเรียนการสอนและการสนับสนุนของผูเรียน ขั้นตอนการประเมิน
นักเรียนจะตองประกอบดวย 

- การออบกแบบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการบรรลุวัตถุประสงค 
ของโครงการอื่นๆ 

- การประเมินวัตถุประสงคระหวางเทอมหรือสิ้นเทอม 

- มีเกณฑที่ชัดเจนและมีการเผยแพรเพ่ือนําไปปฏิบัติ 
- ประเมินผลโดยผูที่มีความเขาใจบทบาทของการประเมินความกาวหนาของ 

นักเรียนที่มีตอความสําเร็จของความรูและทักษะ 

- ที่เปนไปไดไมจําเปนตองใชการตัดสินใจของผูตรวจสอบเดียว 

- คํานึงถึงถึงผลทั้งหมดที่อาจเกิดจากการตรวจสอบขอกําหนด 

- มีขอกําหนดที่ชัดเจน ครอบคลุมการขาดเรียนของนักเรียนจากการเจ็บปวย 

และอ่ืน ๆ ที่จะชวยลดสถานการณลง 

- ตรวจสอบใหแนใจวาแบบประเมินจะดําเนินการอยางรัดกุมตามของสถาบัน 

การดังกลาว 

- จะเปนเรื่องที่ผูตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาการบริหารความถูกตองของ 

กระบวนการ 

1.4 การประกันคุณภาพการสอนของครู 
      มาตรฐาน สถาบันอุดมศึกษาควรจะมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

ที่เกี่ยวของกับการการเรียนการสอนของนักเรียนที่ มีคุณภาพและความสามารถที่จะทําได  
จะสามารถใชความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกและขอเสนอแนะในรายงานการประเมิน 

      วิธีการ ครูเปนทรัพยากรการเรียนรูที่สําคัญที่สุดสําหรับนักเรียนมากที่สุดมันเปนสิ่ง
สําคัญที่ผูที่สอนมีความรู เต็มและความเขาใจของเร่ืองที่พวกเขาสอนมีทักษะที่ จําเปนและ
ประสบการณของพวกเขาในการสงความรูและความเขาใจอยางมีประสิทธิภาพใหกับนักเรียนในชวง
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ของการเรียนการสอนในบริบท และสามารถเขาถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
ตัวเอง สถาบันอุดมศึกษาควรจะใหม่ันใจวากระบวนการของการสรรหาและแตงตั้งบุคลากร 
ประกอบดวยวิธีการทําบางอยางวาครูใหมมีอยางนอยไมต่ํากวาระดับที่จําเปนของความสามารถ 
การเรียนการสอนของครูควรจะไดรับโอกาสในการพัฒนาและขยายกําลังการผลิตของพวกเขาและ
การเรียนการสอนควรจะสงเสริมใหคาทักษะของพวกเขา สถาบันอุดมศึกษาควรจะใหครูยากจนมี
โอกาสที่จะพัฒนาทักษะของพวกเขา เพ่ือในระดับที่ยอมรับไดและควรมีการถอดออกจากหนาที่การ
สอนหากจัดการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพ 

1.5 แหลงการเรียนรูและการบริการนักศึกษา 
       มาตรฐาน สถาบันอุดมศึกษาควรจะใหม่ันใจวาทรัพยากรที่มีอยูสําหรับการสนับสนุน

ของนักเรียนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมกับในแตละโปรแกรมที่เปดสอน 
       วิธีการ นอกจากครูและนักเรียนที่เปนทรัพยากรในการเรียนรู แลวยังมีทรัพยากรทาง

กายภาพ เชน หองสมุดหรือหองคอมพิวเตอร เพ่ือการสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน การจัด
แหลงเรียนรูควรจะสามารถเขาถึงนักเรียน ไดรับการออกแบบที่มีความตองการของพวกเขาในใจ
และตอบสนองตอการตอบรับจากผูที่ใชใหบริการ สถาบันควรตรวจสอบทบทวนและปรับปรุง
ประสิทธิผลของการใหบริการสนับสนุนที่มีใหนักเรียน 
 1.6 ระบบสารสนเทศ 

       มาตรฐาน สถาบันอุดมศึกษาควรจะตรวจสอบใหแนใจวามีการเก็บรวบรวม วิเคราะห
และใชขอมูลที่เกี่ยวของสําหรับการจัดการที่มีประสิทธิภาพของโปรแกรมการศึกษาและกิจกรรมอ่ืนๆ  

       วิธีการ ความสัมพันธของระบบขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพที่ตองการขึ้นอยูกับบริบท
ของสถาบันน้ันๆ แตอยางนอยจะตองประกอบไปดวย 

- ความกาวหนาของนักเรียนและอัตราความสําเร็จ 

- การจางงานของผูสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอประสิทธิผลของครูในการจัดการเรียน 

การสอน 

- แฟมสะสมงานของนักเรียน 

- แหลงการเรียนรูที่มีอยูและคาใชจาย 

- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของสถานบัน 

1.7 การรายงาน 
       มาตรฐาน สถานบันควรมีการรายงานขอมูลสารสนที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับขอมูลตางๆ 

และวัตถุประสงคของสารสนเทศทั้งเชิงปริมารและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับหลักสูตรและการไดรางวัล 
       วิธีการ ในการเติมเต็มบทบาทของประชาชนในสถาบันอุดมศึกษามีความรับผิดชอบใน

การใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่พวกเขาจะนําเสนอ การเรียนรูตั้งใจผลลัพธของการเหลานี้มี
คุณสมบัติที่ไดรับรางวัลที่พวกเขาวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลการใชและโอกาสการ
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เรียนรูสําหรับนักเรียนของพวกเขา ขอมูลที่เผยแพรอาจรวมถึงมุมมองและการจางงานของ
สถานศึกษาที่ผานมาและรายละเอียดของนักศึกษาปจจุบัน ขอมูลน้ีควรจะมีความถูกตองเปนกลาง 
วัตถุประสงคและเขาถึงไดอยางงายดายและไมควรใชเปนเพียงโอกาสทางการตลาด สถาบันควร
ตรวจสอบวาเปนไปตามความคาดหวังของตัวเองในแงของความเปนธรรมและความเที่ยงธรรม 

   2 มาตรฐานและแนวทางในการประกันคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป 
ประกอบดวย 
                2.1 การใชกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

        มาตรฐาน ขั้นตอนการประกันคุณภาพภายนอกควรคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการการประกันคุณภาพภายในที่อธิบายไวในขอ 1 ของมาตรฐานยุโรปและแนวทาง 

        วิธีการ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในกลาวไวในขอ 1 เปนขอมูลพื้นฐาน
สําหรับกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก มันเปนสิ่งสําคัญที่สถาบัน นโยบายภายในของตัวเอง
และวิธีการไดรับการประเมินอยางระมัดระวังในหลักสูตรของภายนอกขั้นตอนในการกําหนดขอบเขต
ที่มาตรฐานที่ถูกพบหากสถาบันอุดมศึกษาจะตองสามารถแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการภายในของตัวเองที่มีประกันคุณภาพและถากระบวนการเหลานั้นไดมาอยางถูกตอง
ม่ันใจคุณภาพและมาตรฐานแลวกระบวนการภายนอกอาจจะมีความเขมขนนอยกวาการประกัน
คุณภาพภายใน 
  2.2 กระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพภายนอก 

        มาตรฐาน มีจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของกระบวนการการประกันคุณภาพควรจะ
กําหนดกอนกระบวนการที่มีการพัฒนาตัวเองโดยผูที่รับผิดชอบทั้งหมด (รวมถึงสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา) และควรจะตีพิมพกับคําอธิบายของขั้นตอนในการถูกนํามาใช 

         วิธีการ เพ่ือสรางความมั่นใจความชัดเจนของวัตถุประสงคและความโปรงใสของ
ขั้นตอนการประกันคุณภาพภายนอก ควรจะออกแบบและพัฒนาผานกระบวนการที่เกี่ยวของกับผูมี
สวนไดเสียรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา ขั้นตอนที่เปนที่สุดตกลงควรเผยแพรและควรมีคําสั่งที่ชัดเจน
ของจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของกระบวนการเชนเดียวกับคําอธิบายของขั้นตอนที่จะใชเปน
ประกันคุณภาพภายนอกทําใหความตองการกับสถาบันที่เกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบ
เบื้องตนควรจะดําเนินการเพื่อใหม่ันใจวาขั้นตอนในการถูกมาใชมีความเหมาะสมและไมรบกวนเกิน
กวาที่จําเปนกับการทํางานปกติของสถาบันอุดมศึกษา 
  2.3 เกณฑในการตัดสิน 

       มาตรฐาน อยางเปนทางการใดๆ ในการตัดสินใจทําเปนผลมาจากกิจกรรมการประกัน
คุณภาพภายนอกควรเปนไปตามเกณฑที่ตีพิมพอยางชัดเจนที่จะใชอยางตอเน่ือง 

       วิธีการ การตัดสินใจอยางเปนทางการจากหนวยงานที่ทําประกันคุณภาพมีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญเม่ือสถาบันการศึกษาและโปรแกรมที่ไดรับการตัดสิน อยูในความสนใจของผูถือหุน
และความนาเชื่อถือในการตัดสินใจควรจะขึ้นอยูกับเกณฑการตีพิมพและการตีความในลักษณะที่
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สอดคลองสรุปผลการวิจัยควรจะขึ้นอยูกับหลักฐานที่บันทึกไวและหนวยงานที่ควรจะมีอยูในสถานที่
วิธีการดูแลขอสรุป 
 2.4 กระบวนการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค 

      มาตรฐาน ทุกกระบวนการการประกันคุณภาพภายนอกควรไดรับการออกแบบ
โดยเฉพาะเพื่อใหแนใจวาไดมีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
วิธีการ มีองคประกอบที่สําคัญดังน้ี 

- ยืนยันไดวาผูเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพภายนอกมีทักษะที่เหมาะสมและ 

มีความรูความสามารถในการดําเนินการงาน 

- กระบวนการในการเลือกผูเชี่ยวชาญ 

- การจัดหาชี้แจงที่เหมาะสมหรือการฝกอบรมสําหรับผูเชี่ยวชาญ 

- การใชผูเชี่ยวชาญระดับชาต ิ

- การมีสวนรวมของนักเรียน 

- ม่ันใจวาขั้นตอนการใหความคิดเห็นมีเพียงพอที่จะใหเพียงพอสําหรับหลักฐานที ่
สนับสนุนผลการวิจัยและขอสรุป 

- การใชการใชรูปแบบ เชน การประเมินตนเอง การเยี่ยมสถานศึกษา รางรายงาน  
รายจากการตีพิมพเผยแพร และการติดตาม ในการรวบรวมขอมูล 

- การไดรับการยอมรับจากสถาบันเปนสิ่งสําคัญของการปรับปรุงและการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพของสถาบันนโยบายเปนองคประกอบพื้นฐานในการประกันคุณภาพของสถาบัน 

2.5 การรายงาน 
     มาตรฐาน รายงานควรจะเผยแพรและควรจะเขียนในรูปแบบที่เปนที่ชัดเจนและสามารถ

เขาถึงผูอานตั้งใจ ตัดสินใจใดๆ หรือคําประกาศแนะนํามีอยูในรายงานควรจะงายสําหรับผูอาน 
     วิธีการ โดยทั่วไปรายงานควรจะมีโครงสรางเพ่ือใหครอบคลุมคําอธิบายและการ

วิเคราะห (รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวของ) ขอสรุป คําประกาศ และคําแนะนํา ควรมีเปนคําอธิบาย
เบื้องตนเพียงพอที่จะใหผูอานขาใจวางวัตถุประสงครีวิวแบบของตนและเกณฑที่ใชในการตัดสินใจ 
คนพบที่สําคัญ ขอสรุปและขอเสนอแนะควรจะไดอยางงายดายโดยผูอาน  
              2.6 ขั้นตอนการติดตาม 

     มาตรฐาน กระบวนการการประกันคุณภาพซึ่งประกอบดวยคําแนะนําสําหรับการ
ดําเนินการหรือที่ตองจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาควรจะมีขั้นตอนการติดตามที่กําหนดไวซึ่ง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง 

    วิธีการ การประกันคุณภาพไมสวนใหญเกี่ยวกับบุคคลภายนอกตรวจสอบขอเท็จจริง
เหตุการณที่เกิดขึ้นมันควรอยางตอเนื่องจะเกี่ยวกับพยายามที่จะทํางานที่ดีขึ้น การประกันคุณภาพ
ภายนอกไมไดจบดวยการตีพิมพของรายงานและควรรวมถึงขั้นตอนการติดตามโครงสรางเพ่ือให
แนใจวาคําแนะนําที่จะจัดการกับความเหมาะสมและดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนตองใชแผนดึงขึ้นมา
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และดําเนินการ นี้อาจเกี่ยวของกับการประชุมอีกดวยสถาบันหรือผูแทนโปรแกรม วัตถุประสงคคือ
เพ่ือใหแนใจวาพื้นที่ที่ระบุไวสําหรับปรับปรุงการรับมือกับรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพตอไปวา
ไดรับการสนับสนุน 
 2.7 การรวบรวมความคิดเห็นเปนระยะ 

       มาตรฐาน การประกันคุณภาพภายนอกของสถาบันและ/หรือโปรแกรมควรจะ
ดําเนินการเกี่ยวกับพ้ืนฐานวงจร ความยาวของวงจรและกระบวนการทบทวนเพื่อที่จะใชควรจะ
กําหนดไวอยางชัดเจนและตีพิมพในลวงหนา 

       วิธีการ การประกันคุณภาพไมคงที่ แตกระบวนการจะตองมีการขับเคลื่อน มันควรจะ
เปนอยางตอเน่ืองและไม "ครั้งเดียวในชีวิต" มันไมไดจบลงดวยการทบทวนครั้งแรกหรือดวยความ
สมบูรณของขั้นตอนการติดตามอยางเปนทางการ มันจะตองมีการตออายุเปนระยะ ภายหลัง
ภายนอกความคิดเห็นควรคํานึงถึงความคืบหนาบัญชีที่ไดรับการสรางขึ้นตั้งแตเหตุการณกอนหนานี้
กระบวนการที่จะนํามาใชในความคิดเห็นภายนอกทั้งหมดควรจะกําหนดไวอยางชัดเจนจาก
ภายนอกหนวยงานประกันคุณภาพและความตองการของสถาบันไมควรจะสูงกวานี้ที่จําเปนสําหรับ
การบรรลุวัตถุประสงคของ 
 2.8 การวิเคราะหทั้งระบบ 

       มาตรฐาน หนวยงานประกันคุณภาพควรรายงานสรุปตอนสิ้นสุดปการศึกษา อธิบาย
และวิเคราะหคนพบโดยทั่วไปของความคิดเห็นของการประเมินผลการประเมิน 

      วิธีการ ทุกหนวยงานประกันคุณภาพภายนอกเก็บความมั่งคั่งของขอมูลเกี่ยวกับบุคคล 
โปรแกรมและ/หรือสถาบันการศึกษาและนี้ใหวัสดุสําหรับการวิเคราะหโครงสรางทั่วทั้งระบบ
การศึกษาที่สูงขึ้น การวิเคราะหดังกลาวสามารถใหประโยชนมากขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและ
แนวโนมการปฏิบัติที่ดีที่เกิดขึ้นใหมและพื้นที่ของถาวรความยากลําบากหรือความออนแอและจะ
กลายเปนเครื่องมือที่มีประโยชนสําหรับการพัฒนานโยบายและคุณภาพการเพิ่มพูน หนวยงานควร
พิจารณารวมถึงการวิจัยและการพัฒนาฟงกชั่นภายในกิจกรรมของพวกเขาเพื่อชวยใหพวกเขาไดรับ
สิทธิประโยชนสูงสุดจากงานของพวกเขา 

     สฮอกเรสฟาส (Shokraiefard A. 2011: 3) ไดทําการวิจัยเร่ือง การปรับปรุงคุณภาพ
อยางตอเน่ืองในระดับอุดมศึกษากรณีศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมของโบรัสมหาวิทยาลัย 
วิทยานิพนธฉบับน้ีไดพิจารณา "คุณภาพในระดับอุดมศึกษา" จากจุดที่แตกตางกันในมุมมองของ
จุดมุงหมายคือ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองกรณีศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมของ
โบรัสมหาวิทยาลัย เพ่ือที่จะปรับปรุงคุณภาพเกณฑคุณภาพและความหมายในระดับอุดมศึกษาจะ
กลาวถึง วิธีการปรับปรุงที่แตกตางกันที่ไดรับการใชประสบความสําเร็จในการปรับปรุงคุณภาพใน
ระบบการศึกษาไดแก วงจร PDCA และ EFQM (ยุโรปมูลนิธิเพ่ือการจัดการคุณภาพ) วิธีการเหลานี้
จะนําไปใชในโรงเรียนวิศวกรรมของโบรัสมหาวิทยาลัย เพ่ือหาสาเหตุของปญหาและอุปสรรคหลักใน
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การปรับปรุงคุณภาพและมีบางสวนที่แตกตางกัน การแกปญหา ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
เพ่ือที่จะใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะในแผนกนี้  

   วรัสเสก และคณะ (Walasek; et al.  2011: 56-61) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประกัน
คุณภาพของโครงการ e-learning ผานทางวิธีการ PDCA มีวัตถุประสงค เพ่ือนําเสนอรูปแบบที่ใชใน
การจัดการในโครงการ e-learning ของมหาวิทยาลัยเซนสโตโค ซึ่งวิธีการที่เปนระบบและถูก
นํามาใชทั่วไปเพื่อใหม่ันใจในคุณภาพและความเปนเนื้อเดียวกันของการดําเนินการของหลักสูตร
ออนไลน รูปแบบวงจร PDCA สําหรับการจัดการโครงการ e-learning ไดรับการนําเสนอ รูปแบบถูก
นํามาใชประสบความสําเร็จในการวางแผนอธิบายสรางดําเนินการและประเมินผลการเรียนในวิชา 
28 สาย เอกสารการออกแบบใหสอดคลองกับวงจรเดมมิง ซึ่งไดนํามาใชเพ่ือใหแนใจวาหลักสูตรที่มี
คุณภาพสูงและตอบสนองความเกณฑของมาตรฐานมหาวิทยาลัย 

   กลุมวิจัย GLAT ( GIAT Research Group. 2012: 61-70) ไดทําการวิจัยเร่ือง รูปแบบ
วงจร PDCA ใน T-learning และการประยุกตใชแบบโตตอบของดิจิตอล TV โทรทัศนดิจิตอล (DTV) 
มีขอดีสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา DTV จะนําเสนอเปนสิ่งแปลกใหมสําหรับผูชมและเกี่ยวของ
กับการการศึกษา, การสื่อสารโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ตในสภาพแวดลอมที่ไมซ้ํากัน เทคโนโลยี
นี้จะชวยใหการพัฒนาแพลตฟอรมแบบโตตอบการศึกษาที่รูจักกันเปนแพลตฟอรม T-learning 
ปจจุบันมีไมกี่รุนที่คอนขางที่อธิบายกระบวนการที่เกี่ยวของใน T-learning เปนบทความนี้แสดง
รูปแบบวงจรซึ่งจะนําเขาบัญชีความคิดเห็นของกระบวนการและขอกําหนดอื่นๆ มันยังแสดงกรอบ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ T-learning มันอธิบาย PDCA t-learning การนําเสนอรูปแบบ (PDCA คือ
แผนทําตรวจสอบและการกระทํา) ที่ไดรับการดําเนินการในการสรางตนแบบของโมดูล (พ้ืนฐาน
เครือขายไรสาย) บนพ้ืนที่ของการสื่อสารโทรคมนาคม โปรแกรมนี้ไดรับการทดสอบในโทรทัศนทั่ว
โลกดิจิตอล (DTTV หรือ DTT) หองปฏิบัติการ   

  อีลาซี่ (Elassy N. 2013: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองรูปแบบการมีสวนรวมของนักเรียน
การประกันคุณภาพระดับสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางรูปแบบทางทฤษฎีของการมีสวนรวม
ของนักเรียนในกระบวนการประกันคุณภาพของสถาบัน รูปแบบที่แนะนําในบทความนี้ไดรับการ
สรางและพัฒนาจากการตรวจสอบที่สําคัญของวรรณคดีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสียในการตัดสินใจและกระบวนการประกันคุณภาพที่แตกตางกันเกี่ยวกับการสาขาวิชา พบวา 
รูปแบบทางทฤษฎีของการมีสวนรวมของนักเรียนในการประกันคุณภาพสถาบันที่มีมิติประเภทและ 
20 ขั้นจากกิจกรรมนักศึกษา มันแสดงใหเห็นคํานิยามของคําสวนรวมของนักเรียนเก่ียวกับการมี
สวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพที่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ความสําคัญของการที่
เกี่ยวของกับการเรียนในขั้นตอนการประกันคุณภาพที่ไดรับการกลาวถึง บทความใหประสบการณ
ระหวางประเทศบางอยางเกี่ยวกับการมีสวนรวมของนักเรียนในสถาบัน QAP ขึ้นอยูกับประเภทของ
กิจกรรมการมีสวนรวมของนักเรียนที่บงบอกวาในรูปแบบทางทฤษฎี และพบวารูปแบบที่ครอบคลุม
ของการมีสวนรวมของนักเรียนที่ชวยใหความเขาใจอยางเต็มรูปแบบของขอบเขตและลักษณะของ
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กิจกรรมที่นักศึกษาเปนผูดําเนินการเองเมื่อพวกเขามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพที่
สถาบันการศึกษาของพวกเขา 
    จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศ พบวา ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาในตางประเทศมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยผูประเมินคุณภาพ
ภายในประเมินโดยบุคลากรภายในสถานศึกษา สวนการประเมินคุณภาพภายนอกประเมินโดย
หนวยงานภายนอกที่เปนหนวยงานกลาง ซึ่งวิธีการประเมินจะมีความคลายคลึงกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย แตในตางประเทศจะเนนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยมุงเนนใหความสําคัญกับการประเมินครู จะพบวา มีการประกันคุณภาพการสอนของครู เพราะ
ครูเปนทรัพยากรการเรียนรูที่สําคัญที่สุดสําหรับนักเรียนมากที่สุดเปนสิ่งสําคัญที่ผูสอนมีความรูเต็ม
และความเขาใจของเรื่องที่สอน มีทักษะที่จําเปนและประสบการณในถายทอดความรูและความเขาใจ
อยางมีประสิทธิภาพใหกับนักเรียนในชวงของการเรียนการสอนในบริบท และสามารถเขาถึงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของตนเอง 
    การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีหลายรูปแบบดวยกัน สามารถ
สรุปได ดังนี้  
      1. รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
      2. ระบบประเมินคุณภาพภายในสําหรับครูและผูบริหารประกอบดวยระบบยอย 5 ระบบ 
ไดแก 1) ระบบการเตรียมและพัฒนาครูเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ 2) ระบบประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของครู 3) ระบบนิเทศ วินิจฉัย กํากับการปฏิบัติงานของครู 4) ระบบพัฒนาครู  
และ5) ระบบตอบแทนครู 
      3. รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในขั้นตอน/กิจกรรมการดําเนินงาน 
แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับหนวยงานสงเสริมสนับสนุนและระดับสถานศึกษาที่เร่ิมจาก  
1) การกําหนดกรอบแนวคิดการดําเนินงานเสริมสรางระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา  
2) ระบุปญหา เปาหมายและยุทธศาสตรการดําเนินงานเสริมสรางระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
3) รวมวิเคราะหและประเมินระบบประกันคุณภายในสถานศึกษา 4) เสริมสรางจิตลักษณะที่เอ้ือตอ
การพัฒนางาน และความตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรแกน
นําของสถานศึกษา 5) เสริมสรางความรู ความเขาใจในการปฏิรูปการบริหาร การจัดการเรียนรูและ 
การประเมินผลตามกรอบงานประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรของโรงเรียน 6) สถานศึกษา
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพในวงจรคุณภาพ PDCA ตามองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 7) นิเทศติดตาม ประเมินผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา  
8) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษากอนที่จะเสนอใหสถานศึกษาเขารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
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     4. รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย 3 ระบบยอยคือ ระบบ
การบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการคุณภาพ และระบบปฏิบัติการคุณภาพ 
    และมีการตรวจสอบรูปแบบโดยใชหลักการประเมินมาตรฐาน 4 ดาน 1) มาตรฐานความ
เปนไปได (Feasibility Standards) 2) มาตรฐานดานความเปนประโยชน (Utility Standards)  
3) มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) 4) มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม 
(Accuracy Standards) 
    จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถสรุปเปนภาพรวมได ดังนี้ 
    การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการสรางความมั่นใจให
ผูรับบริการทางการศึกษาทั้งผูรับบริการโดยตรง ไดแก นักเรียน และผูปกครอง และผูรับบริการ
ทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม วาการดําเนินงานของสถานศึกษา
จะมีประสิทธิภาพและทําใหผูเรียนมีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
ที่กําหนด สําหรับการประกันคุณภาพภายในใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งระบบการประกันคุณภาพมีการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ไดแก  
    1. การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ และการพัฒนาสถานศึกษาให
เขาสูมาตรฐาน 
    2. การตรวจสอบมาตรฐาน เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
    3. การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 
   จึงสรุปไดวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบมาตรฐาน และการประเมิน
คุณภาพที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 
   ดังน้ัน การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนการนําภาระงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาไดดําเนินการอยูและมุงเนนไปที่คุณภาพของผูเรียน มาจัดลําดับ
ภาระของงานตามขั้นตอนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาประมวลเปนภาพรวม สามารถกําหนดกรอบของ
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยไดกําหนดกรอบขั้นตอนของการประเมินโดยประยุกตกับหลักในการ
บริหารตามกระบวนการ PDCA มีขั้นตอนการดําเนินงาน  ประกอบดวย 
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       ข้ันวางแผน (P) ประกอบดวย 
1. แตงตั้งคณะทํางานในระดับสถานศึกษาและระดับกลุมสาระการเรียนรู 
2. วิเคราะหบริบทระดับสถานศึกษาและระดับกลุมสาระการเรียนรู 
3. กําหนดจุดเนน/เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละป 
4. วางแผนดําเนินการในแตละปในระดับสถานศึกษาและระดับกลุมสาระการเรียนรู 

       ข้ันดําเนินการตามแผน (D) ประกอบดวย 
5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

       ข้ันตรวจสอบคุณภาพ (C) ประกอบดวย 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานครึ่งปการศึกษา 
7. ประเมินผลการทํางานสิ้นปการศึกษา 
8. รายงานผลประจําปในระดับสถานศึกษาและระดับกลุมสาระการเรียนรู 

       ข้ันปรับปรุงคุณภาพ (A) ประกอบดวย 
9. ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนในปตอไป 
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บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
   วิธีวิจัยในการศึกษาครั้งน้ี เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมี
กระบวนการวิจัยเพ่ือสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดแบงขอบเขตของการวิจัยออกเปน 3 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 การสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการ
เรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  ตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ตอนท่ี 1 การสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  การศึกษาในตอนที่ 1 นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงศึกษากับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกรุงเทพมหานครที่มีการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดี และผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองในระดับดีหรือดีมาก 
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จํานวน 37 
โรงเรียน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) จากโรงเรียนทั้งหมด 
125 โรงเรียนที่ผานเกณฑขางตน โดยใชขนาดโรงเรียนเปนชั้นในการสุม 
   ผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูอํานวยการ หัวหนาฝายประกันคุณภาพ และหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู โรงเรียนละ 10 คน รวมทั้งหมด 370 คน แบงเปนกลุมผูใหขอมูล
เชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามจํานวน 330 คน จาก 33 โรงเรียน และผูใหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใช
เทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group Interview) จํานวน 40 คน จาก 4 โรงเรียน ซึ่งไดจากการ
เลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ โดยมีเกณฑ
ในการคัดเลือกกลุมตัวอยางตองเปนโรงเรียนที่สมัครใจเขารวมโครงการวิจัย ผูบริหารมีความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และบุคลากรในโรงเรียนมี
ความยินดีและใหความรวมมือในการดําเนินการตามโครงการวิจัย สุมกลุมตัวอยางแตละชั้นโดย
กําหนดรอยละ 30 ของประชากร ไดดังตาราง 8  
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ตาราง 8 จํานวนโรงเรียนประชากรและกลุมตัวอยางแยกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน ประชากร  กลุมตวัอยาง  
เล็ก 1 1 
กลาง 18 5 
ใหญ 42 12 

ใหญพิเศษ 64 19 
รวม 125 37 

 
มีวิธีดําเนินการเพื่อใหไดรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการ

เรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 
            วิธีดําเนินการ 
 1. รางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     1.1 ศึกษาแนวทางการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เพ่ือนํามาวิเคราะหแนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
     1.2 ศึกษาสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและความคิดเห็น
ในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู โดยใชแบบสอบถาม
สภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและความคิดเห็นในการปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูกับโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพ่ือ
นํามาจัดทํารางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    1.3 นําขอมูลจากการวิเคราะห ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และจากการศึกษาสภาพการ
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการ
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูที่ไดจากแบบสอบถามและ
จากการสนทนากลุม (Focus Group) มาสังเคราะหรวมกัน และจัดทํารางรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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    2. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       นํารางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 3 คน 
ผูเชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษาจํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญการวัดและประเมินผลการศึกษา
จํานวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความชัดเจน และ
ความงายตอการนําไปใช  
 
               เครื่องมือที่ใชในการศึกษาตอนที่ 1 การสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   เครื่องมือที่ใชในการสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแก 1) แบบสอบถามสภาพการปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในปฏิบัติการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู และ 2) แบบประเมินรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1. แบบสอบถามสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู 
มีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 

   1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2544 สวนที่เกี่ยวของกับแนวทางการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน นํามาสังเคราะหเปนรางหลักการ ขั้นตอน วิธีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือนํามากําหนดกรอบประเด็น ในการสรางแบบสอบถามใน
แตละประเด็น และเขียนขอคําถามในแตละประเด็น แบงเปน 2 ตอน ไดแก 
    ตอนที่ 1 สภาพในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดําเนินการ
อยูในปการศึกษาที่ผานมา มีลักษณะเปนแบบคําถามปลายเปดถามสภาพการปฏิบัติการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ผานมา และแบบตรวจสอบรายการถามสภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่มีความสอดคลองกับประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและอธิบาย
ลักษณะการปฏิบัติ จํานวน 6 ขอ 
    ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู มีลักษณะเปนคําถามปลายเปดถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู ในเรื่องการ
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จัดระบบบริหารและสารสนเทศ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
        1.2 ตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม ผูวิจัยนํา
แบบสอบถามสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางในปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูที่สรางขึ้นไปให
ผูเชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณาเรื่องภาษาและการสื่อความหมาย ซึ่งผูเชี่ยวชาญใหแกไขตอนที่ 1 และ
ตอนที่ 2 ในเรื่องการใชภาษาและการสื่อความหมายของคําในขอคําถามใหมีความกระชับขึ้นและ
เขาใจงาย และใหมีการวางกรอบคําถามโดยการกําหนดกรอบการตอบใหครบทุกหัวขอของการ
ปฏิบัติในการปรกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามตอบไดตรงประเด็น 
ผูวิจัยแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
        1.3 จัดพิมพเปนฉบับเพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

 

ตัวอยาง 
แบบสอบถามสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางในปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู 

 
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาและสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ภายในโรงเรียนวามีความสอดคลองกับประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู  

 ตอนที่ 1 สภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
1. ที่ผานมาโรงเรียนของทานมีการดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาอยางไร (โปรดอธิบายอยางละเอียด) 
การเตรียมการ 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
การวางแผน 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
การดําเนินการ 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
การประเมินผลการทํางาน 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................  
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การปรับปรุงคุณภาพ 
................................................................................................................................. 

          .................................................................................................................................. 
2. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมสงเสริม/พัฒนาครูหรือสนับสนุนใหครูเขาอบรม

สัมมนา/พัฒนาตนเองในดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญหรือไม อยางไร  
O ไมมี             
O มี การดําเนินการ คือ 
............................................................................................................................

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

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

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

. 
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรู 

ทานจะมีวิธีการในขั้นตอนตอไปนี้อยางไร ในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือใหสอดรับกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (โปรดอธิบายหรือยกตัวอยางประกอบ) 
1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
. 

 
 
 2. แบบประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู

ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    จากรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ

โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับราง) ไดกําหนดเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

2.1 กําหนดกรอบและประเด็นในการประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับราง)  
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ทั้ง 9 ขั้นตอน ในประเด็นดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความชัดเจน และความงายตอการ
นําไปใช 

2.2 เขียนขอคําถามตามกรอบการประเมินในประเด็นของวิธีดําเนินการ ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ และเครื่องมือในการเก็บขอมูล มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ปรับปรุง
แกไขในดานภาษาและการสื่อความหมายจากที่ปรึกษาปริญญานิพนธ  

2.3 จัดพิมพเปนฉบับแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบจํานวน 9 คน 
 

ตัวอยาง 

 

แบบประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู 
ของโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

          คําชี้แจง   ขอใหทานพิจารณารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความชัดเจน และความงายตอการ
นําไปใช โดยทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพ่ือใหไดขอมูลนําไปปรับปรุงใหมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น  

  รายการ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความชัดเจน ความงายตอการ

นําไปใช 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ขั้นตอนในรูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ กษาระดั บก ลุ ม
ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู ข อ ง
โรงเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ไดแก 
   1.1 แตงตั้งคณะทํางาน
ในระดับสถานศึกษาและ
ระดับกลุมสาระการเรียนรู 

                    

2. วิธีดําเนินการในแตละ
ขั้นตอน 

                    

3. ชวงระยะเวลาในการ
ดําเนินการในแตละขั้นตอน 

                    

4 .  เครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมู ล ในแตละ
ขั้นตอน 
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              วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
   การสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 ระยะ ไดแก 1) การศึกษา
สภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางใน
การปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู และ 2) การตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1. การศึกษาสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการ
เรียนรู มีวิธีการเก็บรวบรวมดังนี้ 
        1.1 เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณในการศึกษาสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น สงใหกับโรงเรียนที่เปน
กลุมตัวอยางจํานวน 33 โรงเรียน ในแตละโรงเรียนจะมีแบบสอบถามจํานวน 10 ชุด ประกอบดวย 
แบบสอบถามสําหรับผูอํานวยการ หัวหนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู 
        1.2 เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือตองการขอมูลที่ครอบคลุม โดยใชเทคนิคการ
สนทนากลุม (Focus Group Interview) กับโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางที่ไดคัดเลือกไวจํานวน  
4 โรงเรียน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาด
ใหญพิเศษ โดยมีเกณฑในการคัดเลือกคือ เปนโรงเรียนที่สมัครใจเขารวมโครงการวิจัย ผูบริหารมี
ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และบุคลากรใน
โรงเรียนมีความยินดีและใหความรวมมือในการดําเนินการตามโครงการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้  
        1.2.1 ติดตอผูอํานวยการโรงเรียนเพ่ือถามความสมัครใจในการเขารวม
โครงการวิจัย โดยผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยและรายละเอียดของการเขารวมโครงการวิจัย  
       1.2.2 ทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะหจากสถานศึกษาที่
สมัครใจเขารวมโครงการวิจัย ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย 
       1.2.3 ผูวิจัยติดตอประสานงานกับหัวหนาฝายประกันคุณภาพของสถานศึกษา
เพ่ือนัดวันและเวลาในการสนทนากลุม (Focus Group Interview) ผูเขารวมในการสนทนากลุม 
ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนาฝายประกันคุณภาพ และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม
สาระการเรียนรู โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสนทนากลุมดวยตนเอง 
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     2. การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม
สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 นํารางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแบบประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร
และการสอน จํานวน 3 คน ผูเชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษาจํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญการ
วัดและประเมินผลการศึกษาจํานวน 3 คน พิจารณารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในดานความเหมาะสม ความ
เปนไปได ความชัดเจน และความงายตอการนําไปใช ผูวิจัยนําผลการพิจารณามาปรับปรุงและแกไข
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไดรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการ
เรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนําไปทดลองใช 
 
                 การวิเคราะหขอมูล 
     1. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามและการสนทนากลุมในการศึกษาสภาพการ
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการ
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู นํามาวิเคราะหขอมูลดังนี้  
  1.1 ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามในแตละฉบับแลวนํามาแจก
แจงเพ่ือหาความถี่ และสรุปเปนประเด็น 
  1.2 นําประเด็นที่ไดจากการสนทนากลุม (Focus Group) มาสังเคราะหและจัด
หมวดหมู   
  1.3 นําประเด็นที่ไดจากแบบสอบถามและการสนทนากลุมมาสรุปภาพอนาคต
ในทางที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด ในดานของวิธีการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เปนปญหาและอุปสรรค หรือแนวการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปนแนวปฏิบัติ
ที่ดี และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม
สาระการเรียนรู เพ่ือนํามาวิเคราะหแนวโนมของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2. การวิเคราะหแบบประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม
สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ นํามา
วิเคราะหดังนี้ 
  2.1 นําขอมูลในการประเมินมาตรประมาณคา 5 ระดับ ประเมินในประเด็นดาน
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความชัดเจน และความงายตอการนําไปใช มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย
เลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีเกณฑในการแปลความหมายดังนี้  
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4.51 – 5.00    หมายถึง   มีความเหมาะสม ความเปนไปได ความชัดเจน และความงายตอ
การนําไปใชของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในระดับมากที่สุด 

3.51 – 4.50    หมายถึง   มีความเหมาะสม ความเปนไปได ความชัดเจน และความงายตอ
การนําไปใชของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในระดับมาก  

2.51 – 3.50    หมายถึง   มีความเหมาะสม ความเปนไปได ความชัดเจน และความงายตอ
การนําไปใชของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในระดับปานกลาง 

1.51 – 2.50    หมายถึง   มีความเหมาะสม ความเปนไปได ความชัดเจน และความงายตอ
การนําไปใชของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในระดับนอย 

1.00 – 1.50    หมายถึง   มีความเหมาะสม ความเปนไปได ความชัดเจน และความงายตอ
การนําไปใชของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในระดับนอยที่สุด 

  2.2 พิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคลองกัน เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

ตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยนํารูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปทดลองกับโรงเรียน
ลาดปลาเคาพิทยาคม ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑในการคัดเลือกคือ เปนโรงเรียนที่
สมัครใจเขารวมโครงการวิจัย ผูบริหารมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และบุคลากรในโรงเรียนมีความยินดีและใหความรวมมือในการดําเนินการตาม
โครงการวิจัย มีวิธีดําเนินการดังนี้ 
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              วิธีดําเนินการ 
    1. นํารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปทดลองใชจริงกับโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม โดยมี
ระยะเวลาในการทดลองตั้งแต ส.ค. 54 - ก.ย. 55 มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังตาราง 9 
  
ตาราง 9 ขั้นตอนการดําเนินงานทดลองใชรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม 
     สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ขั้นตอน การดําเนินงาน ชวงดําเนินการ 
1 ทําหนังสือขอความรวมมือในการใชสถานศึกษาเปนโรงเรียนทดลอง 

ซึ่งผูอํานวยการโรงเรียนยินดีใหความรวมมือ โดยมอบหมายใหรอง
ผูอํานวยการฝายวิชาการเปนผูประสานงาน 

ส.ค. 54  
 

2 ติดตอประสานงานกับรองผูอํานวยการฝายวิชาการในการสรางความ
เขาใจในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการ
เรียนรู โดยการชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดของโครงการวิจัย 
และเชิญวิทยากรมาใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือใหบุคลากรภายในโรงเรียนไดเกิดความตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพื่อ
ขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัยตลอดโครงการ  

ก.ย. - ต.ค 54 

3 โรงเรียนเริ่มดําเนินการตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

พ.ย. 54 - ก.ย. 55 
 

4 ติดตามสังเกตการณปฏิบัติงานตามรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งที่ 1 กอนการสอบกลางภาคเรียน 1/2555 

ก.ค. 55 
 
 

5 ติดตามสังเกตการณปฏิบัติงานตามรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งที่ 2 กอนสอบปลายภาคเรียน 1/2555 

ส.ค. 55 

6 นําแบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไปเก็บขอมูลกับบุคลากรภายในโรงเรียน 

ก.ย. 55 
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    2. ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลังจากการนํารูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาทดลองใชกบั
สถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 1 โรงเรียน  
 
                 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

   เครื่องมือที่ ใชในการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของการใชรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน 4 มิติ ไดแก ความเปนประโยชน ความเปนไปได ความ
เหมาะสม และความถูกตอง โดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 
  1.1 กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบประเมินประสิทธิภาพของการใชรูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ใน 4 มิติ ไดแก ความเปนประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และความถูกตอง  
  1.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฏี หลักการ ขั้นตอน ของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  1.3 เขียนรายการในการประเมินประสิทธิภาพของการใชรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน 4 มิติ ไดแก 
ความเปนประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และความถูกตองมีลักษณะเปนแบบมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ  
    1.4 ตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนของแบบประเมินประสิทธิภาพของการใชรูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน แลวตรวจสอบแบบประเมิน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ของเนื้อหา ความครอบคลุม และความสอดคลองตามหลักของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การใชภาษาและการสื่อความหมาย ปรับปรุงขอคําถามที่ไมเหมาะสมตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ ไดขอคําถามที่มีดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.67 – 1.00  
    1.5 จัดพิมพเปนฉบับและนําไปใหกับบุคลากรภายในสถานศึกษาตอบแบบประเมิน
หลังจากการทดลองใชรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ตัวอยาง 

แบบประเมนิประสิทธิภาพของการใชรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คําชี้แจง   แบบสอบถามฉบับน้ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู ทานเห็นดวยกับขอความ
ตอไปน้ีมากนอยเพียงใด โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานมาก
ที่สุด 

ขอท่ี รายการประเมิน 
ระดับ มาก            นอย 

5 4 3 2 1 
 ความเปนประโยชน      

01 รูปแบบการประกันคุณภาพชวยจัดระบบการปฏิบัติงาน      
02 รูปแบบการประกันคุณภาพมิไดเพ่ิมภาระงาน      
 ความเปนไปได      

03 รูปแบบการประกันคุณภาพสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง      
04 รูปแบบการประกันคุณภาพสามารถทําความเขาใจไดงายไม

ยุงยากและซับซอนจนเกินไป 
     

 ความเหมาะสม      

05 รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองและ
ตอบสนองนโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

     

06 รูปแบบการประกันคุณภาพมีความสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 

     

 ความถูกตอง      

07 รายงานการประเมินตนเองของกลุมสาระการเรียนรูมีความถูกตอง
ตรงกับการปฏิบัติงานจริง 

     

08 รูปแบบการประกันคุณภาพชวยใหทราบผลการปฏิบัติงานของ
กลุมสาระการเรียนรูและครูในกลุมสาระการเรียนรู 

     

 

 
              วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
   ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาหลังจากการปฏิบัติตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือศึกษาผลการใช
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการนําแบบประเมินประสิทธิภาพของการใชรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใหผูบริหาร 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู และครูในโรงเรียนประเมินผลการใชรูปแบบการ
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ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หลังจากสิ้นภาคเรียนที่ 1/2555 ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน ก.ย. 55 
 
              การวิเคราะห ขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบประเมินประสิทธิภาพของการใชรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอ
คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้ 

  4.51 – 5.00    หมายถึง   มีความเปนประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และ     
  ความถูกตองในการใชในรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูในระดับมากที่สุด 

  3.51 – 4.50    หมายถึง   มีความเปนประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และ 
  ความถูกตองในการใชในรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูในระดับมาก  

  2.51 – 3.50    หมายถึง   มีความเปนประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และ 
  ความถูกตองในการใชในรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูในระดับปานกลาง 

  1.51 – 2.50    หมายถึง   มีความเปนประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และ 
  ความถูกตองในการใชในรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูในระดับนอย 

  1.00 – 1.50    หมายถึง   มีความเปนประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และ   
  ความถูกตองในการใชในรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูในระดับนอยที่สุด 

 

ตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการนํารูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทดลองใชกับโรงเรียน
ลาดปลาเคาพิทยาคม ซึ่งเปนโรงเรียนเดียวกันกับการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
วิธีดําเนินการดังนี้ 
 
 



 
 

153

            วิธีดําเนินการ 
  1. นํารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาทดลองใชกับสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 1 โรงเรียน ซึ่งเปน
โรงเรียนเดียวกันกับการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   2. ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลังจากทดลองการใชรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสร็จ
สิ้นแลว 
 
              เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
    เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนแบบรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) รายบุคคลและระดับกลุมสาระการเรียนรู มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ดังนี้ 
    1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา ในการเก็บขอมูลสารสนเทศ การวิเคราะหมาตรฐานการศึกษา  
  1.2 รางแบบการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคลและระดับกลุมสาระ
การเรียนรู มี 2 ฉบับ คือ รูปแบบการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล และรูปแบบการ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับกลุมสาระการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้ 
 รูปแบบการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล ประกอบดวย 4 สวน 
ไดแก สวนที่ 1 ประวัติ สวนที่ 2 หนาที่รับผิดชอบ สวนที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน และสวนที่ 4 ผลการ
ดําเนินงาน 
 รูปแบบการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับกลุมสาระการเรียนรู 
ประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป และสวนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน 

               ในสวนของผลการปฏิบัติงานทั้งรายบุคคลและระดับกลุมสาระการเรียนรู 
พิจารณาจากมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เลือกเฉพาะมาตรฐานที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนการสอนของครูและผลที่เกิดกับผูเรียน ซึ่งตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 15 มาตรฐาน มาตรฐานที่
เกี่ยวของกับครูและผูเรียนมีทั้งหมด 6 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมที่พึงประสงค มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
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เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปน
ระบบ คิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต และมาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
  1.3 ตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนของแบบแบบการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
รายบุคคลและระดับกลุมสาระการเรียนรู ผูวิจัยนําแบบการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
รายบุคคลและระดับกลุมสาระการเรียนรู ที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหา ความครอบคลุม และความสอดคลองตามหลักของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาการใชภาษาและการสื่อความหมาย ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
  1.4 จัดพิมพเปนฉบับและนําไปใชกับครูในกลุมสาระการเรียนรูและระดับกลุมสาระ
การเรียนรู 
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ตัวอยาง 
 

รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล 
สวน 1 ประวัติ 
สวน 2 หนาท่ีรับผิดชอบ 
หนาท่ีหลัก 

• การสอน 

วิชาที่สอน วิชา................................................ ชั้น......................... จํานวนนักเรียน.............. คน 
  วิชา................................................ ชั้น......................... จํานวนนักเรียน.............. คน 
  วิชา................................................ ชั้น......................... จํานวนนักเรียน.............. คน 
หนาท่ีพิเศษ 

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

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

 
สวน 3 ผลการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (2 คะแนน) 
ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย
ท่ีตั้งไว 

วิธีการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน
ท่ีได 

เอกสาร
ประกอบ 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามหลักสูตร (2 คะแนน) 

     

2.2 เ อ้ืออาทรผูอื่นและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ (1 คะแนน) 

     

2 . 3  ย อ ม รั บ ค ว า ม คิ ด แ ล ะ
วัฒนธรรมที่แตกตาง (1 คะแนน) 

     

2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม  
(1 คะแนน) 

     

รวม      
 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 
........................................................................................................................................................... 
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
........................................................................................................................................................... 
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สวน 4 ผลการดําเนินงาน 
หนาท่ีหลัก 

วิชา ชั้นป จํานวน 
นร. 

จํานวนนักเรียน 
0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

1.           
2.           

  
หนาท่ีพิเศษ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จ ผลการบรรลุความสําเร็จ หมายเหตุ 
1.    
2    

 
ตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 

 

ตัวบงชี้ คาคะแนนที่ได 

  

  

  

รวม  
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ตัวอยาง 
 

รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับกลุมสาระการเรียนรู 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 จํานวนบุคลากร 
 ขาราชการครู.......... คน  

พนักงานราชการ ........... คน  
อัตราจาง  ....... คน   
รวม ...... คน 

 จํานวนรายวิชาที่สอน 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้นป จํานวน
นักเรียน 

ผูสอน 

      
      

สวน 2 ผลการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (2 คะแนน) 
ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมา
ยที่ตั้งไว 

วิธีการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน
ท่ีได 

เอกสาร
ประกอบ 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักสูตร (2 คะแนน) 

     

2.2 เอ้ืออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ (1 คะแนน) 

     

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกตาง (1 คะแนน) 

     

2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม  
(1 คะแนน) 

     

รวม      
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 
........................................................................................................................................................... 
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
........................................................................................................................................................... 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน 

ตัวบงชี้ คาคะแนนที่ได 

  

  

  

รวม  
 

 
             วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
   1. ผูวิจัยไดชี้แจงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคลและระดับกลุม
สาระการเรียนรูที่สรางขึ้นกอนเริ่มทดลองใชรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือใหครูและกลุมสาระการเรียนรูได
กําหนดคาเปาหมายที่ตั้งไวตั้งแตตนปการศึกษา 1/2555  
   2. หลังจากทดลองการใชรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสร็จสิ้นแลว ครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล ในระยะครึ่งปการศึกษาหลังจากจบภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2555  
   3. นําผลการดําเนินงานในมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากครูในแตละ
กลุมสาระการเรียนรูมาเฉลี่ยเปนคาผลการดําเนินงานในระดับกลุมสาระการเรียนรูใหครบทั้ง 8 กลุม
สาระการเรียนรู 
   4. นําผลการดําเนินงานเฉลี่ยของแตละกลุมสาระการเรียนรูมารวบรวม เพ่ือใหจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของกลุมสาระการเรียนรูในระยะครึ่งปการศึกษาหลังจากจบภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ซึ่งผูวิจัยติดตามเพื่อใหคุณภาพของการเขียนรายงานสมบูรณ 
ดําเนินการในชวง ก.ย. 55 และรวบรวมใหเปนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของกลุมสาระการ
เรียนรู 

 
              การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลโดยใชหลักการเดียวกันกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 1. นําคาเปาหมายที่ตั้งไวเทียบกับผลการดําเนินงานในแตละมาตรฐานของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับครูและผูเรียนมีทั้งหมด 6 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 2 
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มาตรฐานที่ 4 ผู เรียนมี
ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 
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มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน 
รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต และมาตรฐานที่ 7 ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ของแตละกลุมสาระการ 
เรียนรู   

  2. นําผลของการประเมินตามมาตรฐานจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
มาเปรียบเทียบระหวางคาเปาหมายที่ตั้งไวกับผลการดําเนินงาน เพ่ือสรุปผลของการดําเนินงาน
ภายในกลุมสาระการเรียนรู ถาผลการดําเนินงานสูงกวาคาเปาหมายที่ตั้งไวแสดงวามีประสิทธิผล 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีผลการวิเคราะห
ขอมูลครั้งนี้นําเสนอเปนลําดับ ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 ผลการสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการ
เรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        1. รางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ตอนที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.  ผลการนํารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการ
เรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปทดลอง 

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   ตอนที่ 3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
    ซึ่งมีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  
 

ตอนที่ 1 ผลการสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม
สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   1. รางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถ
สรุปเปนแนวทางในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

      จากการวิเคราะหเอกสารนํามาสังเคราะห ไดแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะตองมีการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้  
1) การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาสถานศึกษาใหเขาสู
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มาตรฐาน 2) การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด 3) การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดย
หนวยงานที่กํากับดูแลในเขตพ้ืนที่ และหนวยงานตนสังกัดในสวนกลาง   

      ตามที่กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
2553 ไดกําหนดใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว 8 ขอ ดังตอไปน้ี 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

      เครื่องมือในการบริหารคุณภาพทางการศึกษาใหเปนตามหลักการประกันคุณภาพและ
ตามกฎกระทรวงฯ ที่สามารถทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไดขับเคลื่อน
อยางมีระบบและมีคุณภาพในแตละรอบปการศึกษาก็คือ วงจร PDCA (plan-do-check-act) เพราะ
ระบบคุณภาพคือ การกําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายที่โรงเรียนตองการพัฒนา และการวาง
แผนการดําเนินงานของโรงเรียนซึ่งตรงกับขั้นการวางแผน (plan=p) การควบคุมคุณภาพ คือ การที่
โรงเรียนกําหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสูเปาหมายหรือมาตรฐานที่กําหนดไว 
กระบวนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในขั้นนี้ คือ ขั้นกระทํา (do=d) การตรวจสอบหรือการ
ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตรงกับขั้นการตรวจสอบ (check=c) และการนําผลการ
ประเมินไปใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพก็ตรงกับขั้นการปฏิบัติ (act=a) เพ่ือปรับปรุงงาน ทั้งน้ีกระบวนการ
ดําเนินงานทั้งหมดตองทําเปนวงจรตอเนื่องสมํ่าเสมอ และมีการปรับปรุงทั้งระบบคุณภาพการ
ควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพใหดียิ่งขึ้น  

       จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปเปนความเชื่อมโยงไดดังนี้ 
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ตาราง 10 สรุปความเชื่อมโยงของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากการวิเคราะหเอกสาร 

 
    1.2 สภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
    จากการศึกษาสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู โดย
การสงแบบสอบถามไดรับแบบสอบถามตอบกลับมา 29 แหง จาก 33 แหง คิดเปนรอยละ 87.88 
แบงเปนผูอํานวยการ 29 คน หัวหนาหรือผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 29 
คน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 232 คน และเก็บขอมูลเชิงลึกโดยใชเทคนิคการสนทนากลุม 

หลักการของการ
ประกันคุณภาพ 

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
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วงจรคณุภาพ PDCA 

1. การควบคมุคุณภาพ 
เปนการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพและ
การพัฒนาสถานศึกษา
ใหเขาสูมาตรฐาน 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษา 
1. การวางแผน (P) คือ การที่
โรงเรียนกําหนดมาตรการและ
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู
เปาหมายหรือมาตรฐานที่
กําหนดไว 

2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาทีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารสารสนเทศ 

4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

2. ดําเนินการตามแผน (D) 
คือ การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

2. การตรวจสอบ
คุณภาพ เปนการ
ตรวจสอบและติดตาม
ผลการดําเนินงานให
เปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด 

5. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

3. ตรวจสอบคุณภาพ (C) คือ 
การตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินงานของโรงเรียน 

3. การประเมินคุณภาพ 
เปนการประเมิน
คุณภาพของ
สถานศึกษา  

6. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

4. ปรับปรุงคุณภาพ (A) คือ 
การนําผลการประเมินไปใช
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
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(Focus Group Interview) จํานวน 4 แหง รวมทั้งสิ้น 33 แหง แหงละ 10 คน รวมทั้งหมด 330 คน 
ผลการศึกษาเปนดังนี้ 

   ตอนที่ 1 สภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
     สอบถามจากผูอํานวยการและหัวหนาหรือผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจํานวน 29 คน ไดผลการศึกษาดังนี้ 
       1. การดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผานมา 
  การเตรียมการ สรุปไดวา ในแตละรอบปการศึกษาสถานศึกษาจะมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเปนผูรับผิดชอบในแตละมาตรฐาน และจะมี
การใหความรู สรางความตระหนักเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหกับบุคลากร
ภายในโรงเรียนโดยการจัดอบรมเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู 
  การวางแผน  สรุปไดวา เม่ือสถานศึกษาไดมีการแตงตั้งใหมีคณะกรรมการในการ
ดูแลรับผิดชอบแตละมาตรฐานแลวนั้น จะมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา มีการจัดทําแผนการ
ศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยการกําหนดโครงการใหสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  การดําเนินการตามแผน สรุปไดวา เม่ือมีการวางแผนการดําเนินงานแลว แตละคน
จะปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาที่วางไว มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในเก็บ
รวบรวมขอมูลการดําเนินงาน 
  การตรวจสอบคุณภาพ สรุปไดวา สถานศึกษาบางแหงมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถานศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากผลการประเมิน 
แตสถานศึกษาบางแหงใหคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนผูประเมินผลการจัด
การศึกษาของครู และมีบางโรงเรียนไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการแตใชระบบสายบังคับบัญชาใน
การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของครู โดยใหครูทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานรายงานตอ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูรายงานตอรองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
  การปรับปรุงคุณภาพ สรุปไดวา สถานศึกษาจะมีการนําผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมในแตละป มาวิเคราะหและปรับปรุงในปตอไป แตโดยสวนใหญจะ
เปนโครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจําทุกป   
       2. การสงเสริม พัฒนาครูหรือสนับสนุนใหครูเขาอบรมสัมนาพัฒนาตนเองในดานการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียน 
  จากแบบสอบถามคิดเปนรอยละ 100 พบวา ผูบริหารมีการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมสงเสริมใหครูเขาอบรมสัมนาพัฒนาตนเองในดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยมีวิธีดังนี้ มีการจัดอบรมโดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู หรือสงเสริม สนับสนุนใหครู
ไดรับการอบรมจากหนวยงานภายนอก ซึ่งจะมีการทําแผนพัฒนาอบรมสัมมนาครูกอนเปดภาคเรียน 
หรือบางแหงใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แลวมีการตรวจสอบ นิเทศ 
การจัดทําแผนใหมีความถูกตองสมบูรณ  
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       3. การประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครู 
 จากแบบสอบถามคิดเปนรอยละ 96.97 พบวา โรงเรียนมีการประเมินแผนการ

จัดการเรียนรูของครู โดยมีการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครูภาคเรียนละ 2 ครั้ง ซึ่งจะ
ประเมินโดยนักเรียนประเมินการสอนของครู และหัวหนากลุมสาระเปนผูประเมินครูในกลุมสาระและ
ตรวจสอบและรายงานใหรองผูอํานวยการฝายวิชาการเปนผูตรวจและรายงานผลใหผูอํานวยการ 

       4. การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู 
 จากแบบสอบถามคิดเปนรอยละ 100 พบวา โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู สามารถสรุปได 3 วิธี ดังนี้ 
   4.1 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ จัดประชุมและรับรายงานจากหัวหนากลุมสาระ

การเรียนรู จากนั้นผูอํานวยการจะเปนผูนิเทศ ติดตาม จากการประชุมครูอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
   4.2  มีการนิเทศโดยครูในกลุมสาระการเรียนรูและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
   4.3 จัดใหมีการนิเทศภายใน 3 ระดับ คือ เพ่ือนครูนิเทศ หัวหนากลุมสาระการ

เรียนรูนิเทศ รองผูอํานวยการฝายวิชาการนิเทศ 
       5. การสอบทานการประเมินผลการเรียนรูของครู 

 จากแบบสอบถามคิดเปนรอยละ 100 พบวา โรงเรียนมีการดําเนินการสอบทาน
การประเมินผลการเรียนรูของครู สามารถสรุปได 3 วิธี ดังนี้ 

   5.1 มีการวิเคราะหขอสอบของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูและรองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการจะเปนผูติดตามและรายงานผล 
   5.2 ครูในกลุมสาระการเรียนรูจับคูกันสอบทานการใหคะแนนและการตัดเกรด 

   5.3 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูตรวจวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูและการตัด
เกรดของครูในกลุมสาระการเรียนรู จากนั้นหัวหนางานวัดผลตรวจสอบผลการตัดเกรดอีกครั้ง 

       6. การนําผลจากการนิเทศ กํากับ ติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูไป
สงเสริมหรือพัฒนาครูแตละคน 

 จากแบบสอบถามคิดเปนรอยละ 100 พบวา โรงเรียนมีการนําผลจากการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูไปสงเสริมหรือพัฒนาครูแตละคน โดยหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูสรุปผลการนิเทศใหกับรองผูอํานวยการฝายวิชาการเพื่อใหครูมีการปรับปรุง
แกไขและพัฒนาตนเองแลวนําผลการนิเทศไปประเมินครู โดยการชี้แจงในการประชุมครู และ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูเนนย้ําในการประชุมกลุมการสาระการเรียนรู แลวนําผลนิเทศมาหา
ขอบกพรองของครูเพ่ือจัดอบรมพัฒนาครู 
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     ขอคิดเห็นเพิ่มเติม  
    จากผลการสนทนากลุมและแบบสอบถามสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษานอกจากที่กลาวมาแลวขางตน ยังพบวา ในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ผานมานั้น สถานศึกษาแตละแหงจะเริ่มจากการแตงตั้งหัวหนางานประกันคุณภาพให
เปนผูรับผิดชอบและขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปญหาที่พบคือ สวนใหญจะ
ไมมีผูรับผิดชอบหัวหนางานประกันคุณภาพ เนื่องจากจะมองวาเปนการเพิ่มภาระงานจากงาน
ประจําและจะตองเปนผูรับผิดชอบทั้งโรงเรียนประกอบกับยังไมคอยมีความรู ความเขาใจในการ
ประกันคุณภาพเทาที่ควรจึงทําใหเปนงานที่คอนขางลําบากและยุงยาก จากนั้นจะมีการแบงผูดูแล
รับผิดชอบแตละมาตรฐานและตัวชี้วัดโดยแบงไปตามกลุมสาระการเรียนรู บางครั้งในการแบงอาจจะ
สอดคลองกับงานประจําที่รับผิดชอบแตบางครั้งก็อาจจะไมเกี่ยวของกับงานประจําเนื่องจากกลุม
สาระการเรียนรูมีเพียง 8 กลุมสาระการเรียนรูแตมาตรฐานและตัวชี้วัดมีจํานวนมากกวาจํานวนกลุม
สาระการเรียนรู ปญหาที่พบคือ เม่ือมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละมาตรฐานและตัวชี้วัด
ใหแตละคนเปนผูดูแลงานทั้งโรงเรียน ทําใหผูที่ไมถูกแตงตั้งไมมีสวนรวมในความรับผิดชอบเพราะ
ถือวาไมใชหนาที่ของตนเอง สวนผูที่ถูกแตงตั้งทําใหเกิดความไมสมยอมเนื่องจากเปนการเพิ่มภาระ
งานใหกับตนเอง ดังนั้นทําใหการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเกิดความไมตอเน่ืองเพราะเนื่องจาก
จะตองเปลี่ยนผูรับผิดชอบเปนประจําหรือหาผูรับผิดชอบไมได จากปญหาดังกลาวสงผลใหการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาถูกแยกสวนจากการปฏิบัติงานประจําของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา   

   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู 

   การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ สรุปไดวา ในการจัดระบบบริหารและสารสนเทศนั้น 
ควรศึกษาเอกสารและเกณฑการประเมินในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อาจจะเชิญ
วิทยากรภายนอกมาใหความรู และจากนั้นใหทุกกลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู จัดทําขอมูล
สารสนเทศใหเปนปจจุบัน เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

   การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สรุปไดวา การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะตองจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีการกําหนดงาน/โครงการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา จากนั้นดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวอยางเปนระบบ 

   การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สรุปไดวา การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาใหครูทุกคนตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองและรายงานตอหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูตรวจสอบและรายงานผลตอรองผูอํานวยการฝายวิชาการตรวจสอบและรายงานตอ
ผูอํานวยการ สิ้นปการศึกษาจัดทํา SAR และมีการประเมินคุณภาพภายใน   
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        การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สรุป
ไดวา ใหมีระบบการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหครูทุกคนตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของตนเองและรายงานตอหัวหนากลุมสาระการเรียนรูตรวจสอบและรายงานผลตอรองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการตรวจสอบและรายงานตอผูอํานวยการ แลวมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดประเมินภายในโดยสลับกันในหนวยงานของโรงเรียนและจาก
บุคลากรภายนอกโรงเรียน เชน สพม. เปนตน 

         การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง สรุปไดวา การจัดใหมีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องนั้นจะตองมีการวิเคราะหผลการประเมินการปฏิบัติงานแลว
นําผลมาพัฒนา ปรับปรุง แกไขใหดียิ่งขึ้น โดยมีการวางแผนเปนแผนระยะยาวอาจจะเปน
แผนพัฒนาการศึกษา 3 ป  
   
              1.3 จัดทํารางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  จากการศึกษาและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและจากการศึกษา
สภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือใหทราบถึงปญหาหรือแนวทางที่ดี
ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดตางๆ โดยผนวกใหเปน 
การทํางานปกติของบุคลากรในสถานศึกษาและไมเปนการเพ่ิมภาระงาน ตามหลักการที่วา  
1) การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนที่ตองปฏิบัติงานตามภารกิจที่แตละคนไดรับ
มอบหมาย 2) การประกันคุณภาพมุงพัฒนาการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของตนใหมีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น เพราะผลการพัฒนาของแตละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา 3) การประกัน
คุณภาพเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง ไมใชทําเพื่อเตรียมรับการประเมินเปนครั้งคราวเทานั้น 4) การประกัน
คุณภาพตองเกิดจากความรวมมือของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมสามารถวาจางหรือขอใหบุคคล
อ่ืนๆ ดําเนินการแทนได 5) การประกันคุณภาพตองเกิดจากการยอมรับและนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวา ในการ
บริหารการจัดการอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ 
วงจร PDCA ประกอบกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2553 จึงได รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับราง) มี 9 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตาราง 11 รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน 
     ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับราง) 
 

ข้ันตอน วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา เครื่องมือ 

การวางแผน 
(P) 
1. แตงตั้ง
คณะทํางานใน
ระดับ
สถานศึกษาและ
ระดับกลุมสาระ
การเรียนรู 

 
1. ประชุมชี้แจง สรางความเขาใจและใหความรูเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหกับบุคลากรภายใน
โรงเรียน 
2. แตงตั้งคณะทํางานในระดับสถานศึกษาและระดับกลุมสาระ
การเรียนรู โดยใหครูทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

มี.ค.   

2. วิเคราะห
บริบทระดับ
สถานศึกษาและ
ระดับกลุมสาระ
การเรียนรู  

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมกันในการทบทวนและกําหนด
วิสัยทัศนและทิศทางของโรงเรียน  
2. ศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในป
การศึกษาที่ผานมา เพ่ือหาจุดเดน จุดดอย ที่ควรพัฒนาและ
สงเสริม 
3. รวมกันวิเคราะหบริบทระดับสถานศึกษาและระดับกลุมสาระ
การเรียนรู โดยใชหลักการ SWOT Analysis  
4. รวมกันกําหนดยุทธศาสตรของโรงเรียนและแผนพัฒนา
สถานศึกษาระยะ 5 ป 

มี.ค.  1. แบบ
วิเคราะห 
SWOT 
Analysis 
2. แบบ
แผน
ยุทธศาสตร 

3. กําหนด
จุดเนน/
เปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในแต
ละป 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมกันกําหนดจุดเนน/เปาหมายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละประดับสถานศึกษา 
2. กําหนดจุดเนน/เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
แตละปในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยมีสวนผลักดัน
เปาหมายของสถานศึกษาและกําหนดเปาหมายเพิ่มเติมในสวน
ของงานประจําที่ตองพัฒนา 
2. จัดทําเอกสาร คูมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

มี.ค. – 
เม.ย.  

1. แบบ
แผน
ปฏิบัติการ
ประจําป 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

ข้ันตอน วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา เครื่องมือ 
4. วางแผน
ดําเนินการในแต
ละปในระดับ
สถานศึกษาและ
ระดับกลุมสาระ
การเรียนรู 

1. แตละกลุมสาระการเรียนรูกําหนดโครงการ/กิจกรรม ในแต
ละปใหสอดคลองกับจุดเนน/เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในแตละป 
2. กําหนดเปาหมายระดับบุคคลโดยใหสอดคลองกับเปาหมาย
ของกลุมสาระการเรียนรู พัฒนางานประจําของครูแตละคน และ
งานที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
3. จัดทําและเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

มี.ค. – 
เม.ย. 

1. 
แผนปฏิบัติ
การ
ประจําป
ระดับกลุม
สาระการ
เรียนรู 

เนินการตาม
แผน (D) 
5. ดําเนินการ
ตามแผนปฏิบตัิ
การ 

 
 
1. ปฏิบัตติามแผนปฏิบัตขิองสถานศึกษาที่วางไว 
2. เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานตามแผนที่วางไว 

 
พ.ค. – 
ก.พ.  

 
1. รายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน 
2. แบบ
บันทึกผล
การสอนใน
แผนการ
สอน 

ตรวจสอบ
คุณภาพ (C) 
6. ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ครึ่งปการศึกษา 

 
 
1. ครูแตละคนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครึ่งป
การศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย 
2. กลุมสาระการเรียนรูแตละกลุมรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ครึ่งปการศึกษา 
3. มีระบบนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดาํเนินงานตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ก.ย. 

 
1. รูปแบบ
รายงานการ
ประเมิน
ตนเอง 
(SAR) 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

ข้ันตอน วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา เครื่องมือ 
 7. ประเมินผล
การทํางานสิ้นป
การศึกษา 

1. ครูแตละคนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สิ้นป
การศึกษา 
2. กลุมสาระการเรียนรูแตละกลุมรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) สิ้นปการศึกษา 
3. สถานศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป 

ก.พ.  1. รูปแบบ
รายงานการ
ประเมิน
ตนเอง 
(SAR) 

8. รายงานผล
ประจําปในระดับ
สถานศึกษาและ
ระดับกลุมสาระ
การเรียนรู 

1. รายงานผลประจําปในระดับสถานศึกษาและระดับกลุมสาระ
การเรียนรู 

ก.พ  1. รูปแบบ
รายงาน
ประจําป 

ปรับปรุง
คุณภาพ (A) 
9. ปรับปรุง
คุณภาพและ
วางแผนในป
ตอไป 

 
 
1. นําผลการประเมินงานตามโครงการ/กิจกรรม มาวิเคราะห
และปรับปรุงในปตอไป 

 
มี.ค. 

 
1. แบบ
วิเคราะหผล
การ
ปฏิบัติการ
ประจําป 

 
 จากตาราง 11 สรุปไดวา  รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ

การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับราง) มี 9 ขั้นตอน มีกระบวนการตามวงจร 
PDCA ดังน้ี ขั้นการวางแผน (P) ประกอบดวย 1) แตงตั้งคณะทํางานในระดับสถานศึกษาและระดับ
กลุมสาระการเรียนรู 2) วิเคราะหบริบทระดับสถานศึกษาและระดับกลุมสาระการเรียนรู 3) กําหนด
จุดเนน/เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละป 4) วางแผนดําเนินการในแตละปใน
ระดับสถานศึกษาและระดับกลุมสาระการเรียนรู ขั้นดําเนินการตามแผน (D) ประกอบดวย  
5) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ขั้นตรวจสอบคุณภาพ (C) ประกอบดวย 6) ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานครึ่งปการศึกษา 7) ประเมินผลการทํางานสิ้นปการศึกษา 8) รายงานผลประจําปในระดับ
สถานศึกษาและระดับกลุมสาระการเรียนรู ขั้นปรับปรุงคุณภาพ (A) 9) ปรับปรุงคุณภาพและ
วางแผนในปตอไป และข้ันตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนไปตามวงจร 
PDCA และแตละวงจรเปนกระบวนการที่บุคลากรภายในกลุมสาระการเรียนรูตองรวมกันปฏิบัติใน
แตละปการศึกษา    
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   2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการ
เรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใชแบบประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ ประเมินในประเด็นดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความชัดเจน และ
ความงายตอการนําไปใช โดยผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 3 คน ผูเชี่ยวชาญ
ทางการบริหารการศึกษาจํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญการวัดและประเมินผลการศึกษาจํานวน  
3 คน ไดผลการประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 
ตาราง 12 ผลการประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู 
     ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในดานความเหมาะสมและความเปนไปได 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเปนไปได 

คาเฉลีย่ SD ระดับ คาเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ขั้นตอนในรูปแบบ 9 
ขั้นตอน ไดแก 
   1.1 แตงตั้งคณะทํางานใน
ระดับสถานศกึษาและระดับ
กลุมสาระการเรียนรู 

 
 
4.89 

 
 
0.33 

 
 
มากที่สุด 

 
 
4.89 

 
 
0.33 

 
 
มากที่สุด 

   1.2 วิเคราะหบริบทระดบั
สถานศึกษาและระดับกลุม
สาระการเรียนรู 

4.78 0.67 มากที่สุด 4.78 0.67 มากที่สุด 

   1.3 กําหนดจุดเนน/
เปาหมายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในแตละป 

4.89 0.33 มากที่สุด 4.89 0.33 มากที่สุด 

   1.4 วางแผนดําเนินการใน
แตละปในระดบัสถานศึกษา
และระดับกลุมสาระการเรียนรู 

4.89 0.33 มากที่สุด 4.89 0.33 มากที่สุด 

   1.5 ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 

4.78 0.67 มากที่สุด 4.78 0.67 มากที่สุด 

   1.6 ประเมินผลการ 4.67 0.50 มากที่สุด 4.67 0.50 มากที่สุด 
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รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเปนไปได 

คาเฉลีย่ SD ระดับ คาเฉลีย่ SD ระดับ 
ปฏิบัติงานครึง่ปการศึกษา 
   1.7 ประเมินผลการทํางาน
สิ้นปการศึกษา 

4.89 0.33 มากที่สุด 4.89 0.33 มากที่สุด 

   1.8 รายงานผลประจําปใน
ระดับสถานศกึษาและระดับ
กลุมสาระการเรียนรู 

4.89 0.33 มากที่สุด 4.89 0.33 มากที่สุด 

   1.9 ปรับปรุงคุณภาพและ
วางแผนในปตอไป 

4.78 0.67 มากที่สุด 4.78 0.67 มากที่สุด 

2. วิธีดําเนินการในแตละ
ขั้นตอน 

4.89 0.33 มากที่สุด 4.89 0.33 มากที่สุด 

3. ชวงระยะเวลาในการ
ดําเนินการในแตละขั้นตอน 

4.89 0.33 มากที่สุด 4.89 0.33 มากที่สุด 

4. เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในแตละขั้นตอน 

4.89 0.33 มากที่สุด 4.89 0.33 มากที่สุด 

รวม 4.84 0.15 มากที่สุด 4.56 0.12 มากที่สุด 
  

 จากตาราง 12 พบวา รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการ
เรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 9 ขั้นตอน วิธีการดําเนินการในแตละประเด็น ชวง
ระยะเวลาในการดําเนินการในแตละขั้นตอนและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละขั้นตอนมี
ความเหมาะสม (คาเฉลี่ยเทากับ 4.84) และความเปนไปได (คาเฉลี่ยเทากับ 4.56) อยูในระดับมาก
ที่สุด 

 

ตาราง 13 ผลการประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู 
     ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในดานความชัดเจนและความงายตอการนําไปใช 
 

รายการประเมิน 
ความชัดเจน ความงายตอการนําไปใช 

คาเฉลีย่ SD ระดับ คาเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ขั้นตอนในรูปแบบ 9 
ขั้นตอน ไดแก 
   1.1 แตงตั้งคณะทํางานใน
ระดับสถานศกึษาและระดับ
กลุมสาระการเรียนรู 

 
 

4.67 

 
 

0.50 

 
 

มากที่สุด 

 
 

4.67 

 
 

0.50 

 
 

มากที่สุด 

ตาราง 12 (ตอ) 
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รายการประเมิน 
ความชัดเจน ความงายตอการนําไปใช 

คาเฉลีย่ SD ระดับ คาเฉลีย่ SD ระดับ 
   1.2 วิเคราะหบริบทระดบั
สถานศึกษาและระดับกลุม
สาระการเรียนรู 

4.67 0.50 มากที่สุด 4.67 0.50 มากที่สุด 

   1.3 กําหนดจุดเนน/
เปาหมายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในแตละป 

4.67 0.50 มากที่สุด 4.67 0.50 มากที่สุด 

   1.4 วางแผนดําเนินการใน
แตละปในระดบัสถานศึกษา
และระดับกลุมสาระการเรียนรู 

4.67 0.50 มากที่สุด 4.67 0.50 มากที่สุด 

   1.5 ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 

4.44 0.53 มาก 4.67 0.50 มากที่สุด 

   1.6 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานครึง่ปการศึกษา 

4.22 0.44 มาก 4.00 0.71 มาก 

   1.7 ประเมินผลการทํางาน
สิ้นปการศึกษา 

4.67 0.50 มากที่สุด 4.67 0.50 มากที่สุด 

   1.8 รายงานผลประจําปใน
ระดับสถานศกึษาและระดับ
กลุมสาระการเรียนรู 

4.67 0.50 มากที่สุด 4.67 0.50 มากที่สุด 

   1.9 ปรับปรุงคุณภาพและ
วางแผนในปตอไป 

4.67 0.50 มากที่สุด 4.67 0.50 มากที่สุด 

2. วิธีดําเนินการในแตละ
ขั้นตอน 

4.44 0.53 มาก 4.44 0.53 มาก 

3. ชวงระยะเวลาในการ
ดําเนินการในแตละขั้นตอน 

4.67 0.50 มากที่สุด 4.67 0.50 มากที่สุด 

4. เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในแตละขั้นตอน 

4.67 0.50 มากที่สุด 4.44 0.53 มาก 

รวม 4.59 0.02 มากที่สุด 4.57 0.06 มากที่สุด 
 

  จากตาราง 13 พบวา รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการ
เรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.44) และขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการปฏิบัติงานครึ่งปการศึกษา (คาเฉลี่ยเทากับ 

ตาราง 13 (ตอ) 
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4.22) มีความชัดเจนอยูในระดับมาก สวนในขั้นตอนอ่ืนมีความชัดเจนอยูในระดับมากที่สุด 
วิธีดําเนินการในแตละขั้นตอน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.44) มีความชัดเจนอยูในระดับมาก ชวงระยะเวลา
ในการดําเนินการในแตละขั้นตอน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.65) และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
แตละขั้นตอน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.65) มีความชัดเจนในระดับมากที่สุด 
   รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการปฏิบัติงานครึ่งปการศึกษา (คาเฉลี่ยเทากับ 
4.00) มีความงายตอการนําไปใชอยูในระดับมาก สวนในขั้นตอนอ่ืนมีความงายตอการนําไปใชใน
ระดับมากที่สุด วิธีดําเนินการในแตละขั้นตอน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.44) และเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในแตละขั้นตอน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.44) มีความงายตอการนําไปใชอยูในระดับมาก 
สวนชวงระยะเวลาในการดําเนินการในแตละขั้นตอน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.67) มีความงายตอการ
นําไปใชอยูในระดับมากที่สุด  
   นอกจากนี้ มีขอปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ ดังนี้  
 

 ตาราง 14 ประเด็นแกไขรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู 
      ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับราง) จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 

ข้ันตอน ประเด็นแกไข 

การวางแผน (P) 
1. แตงตั้งคณะทํางานในระดับสถานศึกษาและ
ระดับกลุมสาระการเรียนรู 

 
1. การสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูขอบขาย
ของงานควรแตงตั้งคณะทํางานในระดับกลุมสาระ
การเรียนรู โดยการมุงเนนเนื้อหาเฉพาะเจาะจงใน
ระดับกลุมสาระการเรียนรูเทานั้น 
2. ตองมีการสรางความตระหนักและความเขาใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหกับบุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษา 

2. วิเคราะหบริบทระดับสถานศึกษาและระดับกลุม
สาระการเรียนรู  

1. การสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูขอบขาย
ของงานควรวเิคราะหบรบิทมุงเนนเนื้อหา
เฉพาะเจาะจงในระดับกลุมสาระการเรียนรูเทานั้น  
2. ควรรวมกนักําหนดมาตรฐานการจัดการศึกษา
และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ 5 ป 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ข้ันตอน ประเด็นแกไข 
3. กําหนดจุดเนน/เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในแตละป 

 1. การกําหนดจุดเนนและเปาหมายของงานควร
มุงเนนเนื้อหาเฉพาะเจาะจงในระดับกลุมสาระการ
เรียนรูเทานั้น  

4. วางแผนดําเนินการในแตละปในระดับ
สถานศึกษาและระดับกลุมสาระการเรียนรู 

1. วางแผนดําเนินการในแตละปควรมุงเนนเนื้อหา
เฉพาะเจาะจงในระดับกลุมสาระการเรียนรูเทานั้น 
2.  พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนระบบประกัน
คุณภาพใหครอบคลุมฐานขอมูลระดับกลุมสาระ
การเรียนรูใหเชื่อมโยงกับระดับสถานศึกษา 

ดําเนินการตามแผน (D) 
5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 
1. ตองมีการกํากับติดตาม นิเทศ แลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพในระดับกลุม
สาระการเรียนรู อยางตอเน่ือง 

ตรวจสอบคุณภาพ (C) 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานครึ่งปการศึกษา 

 
1. รวมขั้นตอนที่ 6 และ 7 เปนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีทั้งการประเมินการปฏิบัติงานใน
ครึ่งปการศึกษาและสิ้นปการศึกษา เปนสองวงรอบ 
2. ให มี ร ะบบนิ เทศ  กํ ากั บ  ติ ดตามผลการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

7. ประเมินผลการทํางานสิ้นปการศึกษา 2. ควรรวมกับขั้นตอนที่ 6 
8. รายงานผลประจําปในระดับสถานศึกษาและ
ระดับกลุมสาระการเรียนรู 

1. การรายงานผลประจําปควรมุงเนนเนื้อหา
เฉพาะเจาะจงในระดับกลุมสาระการเรียนรูเทานั้น 
ดังนั้นมุงเนนการรายงานในระดับกลุมสาระการ
เรียนรู 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ข้ันตอน ประเด็นแกไข 

ปรับปรุงคุณภาพ (A) 
9. ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนในปตอไป 

 
1. เพ่ิมกระบวนการจัดสัมมนาผูเกี่ยวของเพื่อชี้นํา
ทิศทางการพัฒนางานในปตอไป บนพื้นฐานของ
ผลการประเมินตามมาตรฐานการจัดการศึกษาและ
ระดับกลุมสาระการเรียนรู 
2. กําหนดรายการโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง
กับผลการประเมินและขอเสนอแนะจากการ
สัมมนาผูเกี่ยวของ 

 
 

    จากตาราง 14 ไดประเด็นการแกไขมาปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
สรุปในภาพรวมวา ควรรวมขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนขั้นตอนเดียวกันแตประเมิน
สองครั้งตอนกลางปการศึกษาและสิ้นปการศึกษาและขอบขายของงานควรมุงเนนเนื้อหา
เฉพาะเจาะจงในระดับกลุมสาระการเรียนรูเทานั้น จึงไดรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวิธีการแบงเปน 
3 ขั้นตอน คือ  

  ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ ประกอบดวย  
           การวางแผน (P) มีขั้นตอนยอย ไดแก 1) แตงตั้งคณะทํางานในระดับกลุมสาระการเรียนรู 
2) วิเคราะหบริบทระดับกลุมสาระการเรียนรู 3) กําหนดจุดเนน/เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในแตละป 4) วางแผนดําเนินการในแตละปในระดับกลุมสาระการเรียนรู 
   ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการ ประกอบดวย 
   การดําเนินการตามแผน (D) มีขั้นตอนยอย ไดแก 5) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
   การตรวจสอบคุณภาพ (C) มีขั้นตอนยอย ไดแก 6) ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ข้ันตอนที่ 3 การรายงาน ประกอบดวย  
   การปรับปรุงคุณภาพ (A) มีขั้นตอนยอย ไดแก 7) รายงานประจําปในระดับกลุมสาระการ
เรียนรู 8) ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนในปตอไป  

  มีเหตุผลและความเห็นประกอบในแตละขั้นตอน ดังนี้ 
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ตาราง 15 เหตุผลและความเห็นประกอบในแตละขั้นตอนของรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ข้ันตอน เหตุผล/ความเห็นประกอบ 

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ 
1. แตงตั้งคณะทํางานใน
ระดับกลุมสาระการเรียนรู 

 
การแตงตั้งคณะทํางานในระดับกลุมสาระการเรียนรูเพ่ือใหมี
ผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลจากครูในกลุมสาระการเรียนรู 
ไมใชเปนผูดําเนินการทั้งหมดในกลุมสาระการเรียนรู สวนการ
ดําเนินงานทั้งหมดจะเปนหนาที่ของครูทกุคนในกลุมสาระการเรียนรู 
โดยเปนการปฏิบัติหนาทีใ่นการจัดการเรียนการสอนตามปกติ เม่ือสิ้น
ปการศึกษาสงขอมูลรายงานมายังผูที่รับผิดชอบในกลุมสาระการเรียนรู 
ซึ่งคณะทํางานในระดับกลุมสาระการเรียนรูอาจจะแตงตั้งหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูหรือครูทานอ่ืนในกลุมสาระการเรียนรูก็ไดขึ้นอยูความ
เหมาะสมและบริบทของแตละโรงเรียน    

2. วิเคราะหบริบทระดับกลุม
สาระการเรียนรู 

ในการวิเคราะหบริบทของกลุมสาระการเรยีนรู เพ่ือใหกลุมสาระการ
เรียนรูนั้นไดทราบถึงสภาพบริบทของกลุมสาระการเรียนรูวายังมี
จุดเดน จุดดอย โอกาส อุปสรรค อยางไรบาง แลวนํามากําหนดเปน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุมสาระการเรียนรู 
เพ่ือใหเกิดเปนแนวปฏิบตัิในการพัฒนาผูเรียนในทศิทางเดียวกันทั้ง
กลุมสาระการเรียนรูและสอดคลองกับสถานศึกษา 

3. กําหนดจุดเนน/เปาหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในแตละป 

เม่ือทราบถึงสภาพบริบทของกลุมสาระการเรียนรูของตนเองที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษา ใหนํามากําหนดจุดเนน/
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละป วาในแตละปนัน้
จะพัฒนาผูเรียนในดานเนื้อหาสาระและทกัษะใดบาง เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติและเปนเปาหมายเดียวกันในการจดัการเรียนการ
สอนของครูในกลุมสาระการเรียนรูที่จะสงเสริมศักยภาพของผูเรียนให
เปนไปในทศิทางเดียวกัน 

4. วางแผนดําเนินการในแต
ละปในระดับกลุมสาระการ
เรียนรู 

เม่ือมีการกําหนดจุดเนน/เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
แตละปแลว กลุมสาระการเรยีนรูนําจุดเนน/เปาหมายมาวางแผน
ดําเนินการวาในแตละปจะมีการจัดการเรียนการสอนระดับรายบุคคลใน
แตละรายวิชาอยางไร โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการเสริมอะไรบาง  
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

ข้ันตอน เหตุผล/ความเห็นประกอบ 

ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการ 
5. ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิ
การ 

 
ในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น ครูในกลุมสาระการเรียนรู
นอกจากจะดําเนินการตามแผนที่วางไวแลว ยังตองมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนระยะ ถามีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตองมีการ
ประเมินผลของการจัดโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ดวย ในการจัดการเรียน
การสอนก็ตองมีการประเมินผลผูเรียน บนัทึกหลังการสอนเปนระยะๆ 
ดวย 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูในกลุมสาระการเรยีนรูนั้น ให
รายงานสองระยะคือ ครึ่งปการศึกษานําผลมาปรับปรุงพัฒนาในภาค
เรียนถัดไปและรายงานเมื่อสิ้นปการศึกษา เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาใน
ปการศึกษาถดัไป โดยใชมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเลือกเฉพาะมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอนและใชเกณฑการประเมินแบบเดียวกันกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพ่ือสามารถใชเปนการประเมินการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาไดเลยโดยที่ไมตองมาทําการประเมินใหม  
เปนการลดขัน้ตอนและลดภาระงานของครูผูสอน 

ข้ันตอนที่ 3 การรายงาน 
7. รายงานประจําปในระดับ
กลุมสาระการเรียนรู 

 
เม่ือสิ้นปการศึกษาครใูนกลุมสาระเรียนรูจัดทํา SAR ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองซึ่งเปนการรายงานผลการดําเนินงานของตนเอง
ในแตละปการศึกษา รายงานใหคณะทํางานในระดับกลุมสาระการ
เรียนรูรวบรวบขอมูลของครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรู มาจัดทําเปน 
SAR ของกลุมสาระการเรียนรู และเม่ือทุกกลุมสาระการเรียนรูมา
รวมกันก็จะไดเปน SAR ของสถานศึกษา โดยที่ทุกคนมีสวนรวมใน
การดําเนินการและเปนการทํางานตามปกต ิ

8. ปรับปรุงคุณภาพและ
วางแผนในปตอไป 

จากการรายงาน SAR ของกลุมสาระการเรียนรู จะทําใหทราบถึงการ
ดําเนินงานตลอดทั้งปการศึกษาวามีปญหาหรืออุปสรรคอยางไรบาง ก็
นํามาปรับปรุงคุณภาพและวางแผนการปฏิบัติงานในปตอไป 
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  สามารถเปรียบเทียบหลักการประกันคุณภาพการศึกษากับรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ไดดังตาราง 15 
 

ตาราง 16 เปรียบเทียบหลักการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงฯ กับรูปแบบการประกัน 
     คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  
  จากตาราง 16 สรุปไดวา รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ

การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสอดคลองกับหลักการประกันคุณภาพและ
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 ดังน้ี การ
ควบคุมคุณภาพสอดคลองตามกฎกระทรวงฯ ประกอบดวย 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษา 2) จัดทํา

หลักการของ
การประกัน
คุณภาพ 

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

2553 

หลัก PDCA รูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการ

เรียนรูของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การควบคุม
คุณภาพ 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษา 

การวางแผน 
(P) 

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ 
1. แตงต้ังคณะทํางานในระดับกลุม
สาระการเรียนรู 

2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

2. วิเคราะหบริบทระดับกลุมสาระการ
เรียนรู 

3. จัดระบบบริหารสารสนเทศ 3. กําหนดจุดเนน/เปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละป 
4. วางแผนดําเนินการในแตละปใน
ระดับกลุมสาระการเรียนรู 

4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ดําเนินการ
ตามแผน (D) 

ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการ 
5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

การตรวจสอบ
คุณภาพ 

5. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตรวจสอบ

คุณภาพ (C)  

6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมิน
คุณภาพ 

6. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

ปรับปรุง
คุณภาพ (A) 

ข้ันตอนที่ 3 การรายงาน 
7. รายงานผลประจําปในระดับกลุม
สาระการเรียนรู 

8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 

8. ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนในป
ตอไป 
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แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
3) จัดระบบบริหารสารสนเทศ 4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สอดคลองกับรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ ประกอบดวย การวางแผน (P) มีขั้นตอน
ยอย ไดแก 1) แตงตั้งคณะทํางานในระดับกลุมสาระการเรียนรู 2) วิเคราะหบริบทระดับกลุมสาระ
การเรียนรู 3) กําหนดจุดเนน/เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละป 4) วางแผน
ดําเนินการในแตละปในระดับกลุมสาระการเรียนรู และขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการ ประกอบดวย 
การดําเนินการตามแผน (D) มีขั้นตอนยอย ไดแก 5) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การตรวจสอบ
คุณภาพสอดคลองตามกฎกระทรวงฯ ประกอบดวย 5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา สอดคลองกับรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการ ประกอบดวย การตรวจสอบ
คุณภาพ (C) มีขั้นตอนยอย ไดแก 6) ประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณภาพสอดคลองตาม
กฎกระทรวงฯ ประกอบดวย 6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 7) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในขั้นตอนที่ 3 การรายงาน 
ประกอบดวย การปรับปรุงคุณภาพ (A) มีขั้นตอนยอย ไดแก 7) รายงานประจําปในระดับกลุมสาระ
การเรียนรู 8) ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนในปตอไป 
   รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี 8 ขั้นตอน มีการขับเคลื่อนในแตละวงรอบ ดังนี้  
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ภาพประกอบ 9 การขับเคลื่อนของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ 
      การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบคณุภาพ (C) 

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ 
1. แตงตั้งคณะทํางานระดับกลุมสาระการเรียนรู 

2. วิเคราะหบริบทของกลุมสาระการเรียนรู 

3. กําหนดจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละป 

4. วางแผนดําเนินการในแตละป 

ข้ันตอนที่ 2 การ

ดําเนินการ 

5. ดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการ 

ข้ันตอนที่ 3 การรายงาน 

7. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

8. ปรับปรุงคุณภาพและ

วางแผนในปถัดไป 

การวางแผน (P) ดําเนินการตามแผน (D) 

ปรับปรุงคุณภาพ (A) 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบคุณภาพ (C) 
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 ในแตละขั้นตอนมี รายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้ 
 
ตาราง 17 รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน 
     ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

หลัก 
PDCA 

ข้ันตอน วิธีการดําเนินการ 

ข้ันตอนที่ 
1 การ
เตรียมการ 
 
การ
วางแผน 
(P) 

1. แตงตั้ง
คณะทํางาน
ในระดับลุม
สาระการ
เรียนรู 

1. ประชุมชี้แจง สรางความตระหนัก ความเขาใจและใหความรูเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหกบับุคลากรภายในโรงเรียน โดยการ
เชิญวทิยากรภายนอกมาใหความรูหรือเปนที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. แตงตั้งคณะทํางานในระดับกลุมสาระการเรียนรู โดยเปนผูรวบรวมขอมูล
จากครูในกลุมสาระการเรียนรู และใหครทูุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
อาจจะแตงตั้งหัวหนากลุมสาระการเรียนรูหรือครูทานอ่ืนในกลุมสาระการ
เรียนรูและสามารถแตงตั้งไดมากกวาหนึ่งคนขึ้นอยูความเหมาะสมและ
บริบทของแตละโรงเรียน 

2. วิเคราะห
บริบทระดับ
กลุมสาระการ
เรียนรู  

1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ รวมกันในการทบทวนวิสยัทศันและทิศทางของ
โรงเรียน  
2. ศึกษาผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา 
เพ่ือหาจุดเดน จุดดอย ที่ควรพัฒนาและสงเสริม 
3. รวมกันวิเคราะหบริบทระดับกลุมสาระการเรียนรู โดยใชหลักการ SWOT 
Analysis  
4. รวมกันกําหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 5 ป ของกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของโรงเรียน  

3. กําหนด
จุดเนนในการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาใน
แตละป 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการรวมกันกําหนดจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในแตละปของกลุมสาระการเรียนรู 
2. กําหนดจุดเนนในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในแตละปในแตละกลุม
สาระการเรียนรู โดยมีสวนผลักดันเปาหมายของสถานศึกษาและกาํหนด
เปาหมายเพิ่มเติมในสวนของงานประจําที่ตองพัฒนา 
3. จัดทําเอกสาร คูมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

หลัก 
PDCA 

ข้ันตอน วิธีการดําเนินการ 

 4. วางแผน
ดําเนินการใน
แตละป 

1. แตละกลุมสาระการเรียนรูกําหนดโครงการ/กิจกรรม ในแตละปให
สอดคลองกับจุดเนน/เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในแตละป 
2. กําหนดเปาหมายระดับบุคคลโดยใหสอดคลองกับเปาหมายของกลุมสาระ
การเรียนรู พัฒนางานประจําของครูแตละคน และงานที่ไดรับมอบหมายเปน
พิเศษ 
3.จัดทําและเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศตามแผนปฏบิัติการประจําป 

ข้ันตอนที่ 
2 การ

ดําเนินการ 
 

ดําเนินการ
ตามแผน 

(D) 

5. ดําเนินการ
ตาม
แผนปฏิบัติ
การ 

1. ปฏิบัตติามแผนปฏิบัติการของกลุมสาระการเรียนรูทีว่างไว 
2. จัดใหมีการกํากับติดตาม นิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพฒันา
คุณภาพในระดับกลุมสาระอยางตอเน่ือง 
3. เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานตามแผนที่วางไว ซึ่งตองมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนระยะ ถามีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตองมีการ
ประเมินผลของการจัดโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ดวย ในการจัดการเรียนการ
สอนก็ตองมีการประเมินผลผูเรียน บันทึกหลังการสอนเปนระยะๆ ดวย 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

หลัก 
PDCA 

ข้ันตอน วิธีการดําเนินการ 

ตรวจสอบ
คุณภาพ 

(C) 

6. ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน 

1. ศึกษามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา เลือกเฉพาะ
มาตรฐานที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนการสอนของครู ใชเปนมาตรฐานใน
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูและใชเกณฑการประเมินเดียวกับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. ครูแตละคนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานในขอ 1 ของ
ครึ่งปการศึกษาตามที่ไดรบัมอบหมายสงขอมูลใหกับคณะทํางานระดับกลุม
สาระการเรียนรูเปนผูรวบรวม 
3. คณะทํางานระดับกลุมสาระการเรียนรูนําผลการดําเนินงานของครูในกลุม
สาระการเรียนรูมารวมเปนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของกลุมสาระ
การเรียนรูครึง่ปการศึกษา 
4. มีระบบนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
5. นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการดําเนินงานในครึ่งป
การศึกษาหลงั 
6. ครูแตละคนในกลุมสาระการเรียนรูและกลุมสาระการเรียนรูแตละกลุม
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สิ้นปการศึกษา 
7. ครูแตละคนรายงานการปฏิบัติงานเสนอตอหัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนากลุม
สาระเรียนรูรวบรวมและรายงานตอรองผูอํานวยการฝายวิชาการ รองผูอํานวยการฝาย
วิชาการรวบรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูเสนอตอผูอํานวยการ 

ข้ันตอนที่ 
3 การ
รายงาน 
ปรับปรุง
คุณภาพ 

(A) 

7. รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน 

เม่ือสิ้นปการศึกษาครใูนกลุมสาระเรียนรูจัดทํา SAR ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองซึ่งเปนการรายงานผลการดําเนินงานของตนเองในแต
ละปการศกึษา รายงานใหคณะทํางานในระดับกลุมสาระการเรียนรูรวบรวบ
ขอมูลของครทูุกคนในกลุมสาระการเรียนรู มาจัดทําเปน SAR ของกลุมสาระ
การเรียนรู และเม่ือทุกกลุมสาระการเรียนรูมารวมกันก็จะไดเปน SAR ของ
สถานศึกษา โดยที่ทุกคนมสีวนรวมในการดําเนินการและเปนการทํางาน
ตามปกต ิ

8. ปรับปรุง
คุณภาพและ
วางแผนในป
ตอไป 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการในกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือวิเคราะหผลการ
ปฏิบัติงานในปการศึกษาทีผ่านมา  
2. นําผลการประเมินงานตามโครงการ/กิจกรรม มาปรับปรุงในปการศึกษา
ถัดไป 
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   รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการดําเนินงานในแตละรอบป ดังนี้ 
 
ตาราง 18 แผนการดําเนินงานของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ 
     การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแตละรอบปการศึกษา 
 

ข้ันตอน เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ 
1. แตงตั้งคณะทํางานในระดับกลุม
สาระการเรียนรู 

            

2. วิเคราะหบริบทระดับกลุมสาระ
การเรียนรู 

            

3. กําหนดจุดเนน/เปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละป 

            

4. วางแผนดําเนินการในแตละปใน
ระดับกลุมสาระการเรียนรู 

            

ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการ 
5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

            

6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน             
ข้ันตอนที่ 3 การรายงาน 
7. รายงานผลประจําปในระดับกลุม
สาระการเรียนรู 

            

8. ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนใน
ปตอไป 

            

 
   จากตาราง 18 สรุปไดวา ในขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ จะตองมีการดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ในชวงปดภาคเรียนคือ ชวงเดือน เม.ย เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนใหม 
ตอจากนั้นเริ่มดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการ จะเร่ิมตั้งแตเดือน พ.ค ถึง ก.พ ของปถัดไป
ซึ่งจะประกอบไปดวยสองภาคเรียน และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติในแตละภาคเรียน เพ่ือนําไป
ปรับปรุงการดําเนินงานในภาคเรียนถัดไป และนําไปปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป
ดวย สวนในขั้นตอนที่ 3 การรายงาน จะรายงานเมื่อสิ้นปการศึกษาในชวงเดือน ก.พ – มี.ค และ
นําไปปรับปรุงคุณภาพและวางแผนในปตอไปในชวงเดือน มี.ค ก็จะสิ้นสุดวงรอบหนึ่งปการศึกษา  
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ในปการศึกษาถัดไปก็จะขึ้นวงรอบใหม ซึ่งจะเปนกระบวนการบริหารคุณภาพและมีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูที่หยั่งยืนและตอเน่ือง  
  จากการทดลองใชรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูวิจัยไดจัดทําคูมือการใชรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเปน
แนวทางในการนํารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใชในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เน้ือหาประกอบดวย 1) ความเปนมาและความสําคัญ 2) รูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 3) วิธีดําเนินการ
และเครื่องมือในการดําเนินการแตละขั้นตอน (ภาคผนวก ง) 

 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  ผลการนํารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปทดลอง 

 นํารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปทดลองใชจริงกับโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม ซึ่งไดจากการเลือก
แบบเจาะจง โดยมีเกณฑในการคัดเลือกคือ เปนโรงเรียนที่สมัครใจเขารวมโครงการวิจัย ผูบริหารมี
ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และบุคลากรใน
โรงเรียนมีความยินดีและใหความรวมมือในการดําเนินการตามโครงการวิจัย โดยมีระยะเวลาในการ
ทดลองตั้งแต ส.ค. 54 - ก.ย. 55 มีขั้นตอนการดําเนินงานและผลจากการดําเนินงานของสถานศึกษา 
ดังนี้ 
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ตาราง 19 ผลการดําเนินงานตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการ 
     เรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ขั้นตอน จุดประสงค ผลการดําเนินงาน ชวง
ดําเนินการ 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ัน
เตรียมการ 
การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน (P) 
1.แตงต้ังคณะทํางาน
ในระดับกลุมสาระการ
เรียนรู  

 
 
 
 
 

เพ่ือใหบุคลากรภายใน
โรงเรียนไดเกิดความ
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

 
 
 

 
 

1. มีการติดตอประสานงานกับรองผูอํานวยการฝาย
วิชาการในการสรางความเขาใจในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู โดยการ
ชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดของโครงการวิจัย 
และเชิญวิทยากรมาใหความรูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยผู วิ จัยได เชิญ
วิทยากร ดร.คมศร วงษรักษา ดําเนินการสรางความ
เขาใจครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 54 ใหกับหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูในการ
ประชุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูประจําสัปดาหและ
ครั้งที่สองใหกับครูทั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 54  
2. ดําเนินการตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 ขั้นตอน โดยผูวิจัยเปนผู
สังเกตการณและคอยใหคําปรึกษาเปนระยะ  
3. หลังจากมีการจัดประชุมชี้แจงใหกับครูในโรงเรียน
รับทราบแลว รองผูอํานวยการฝายวิชาการรางคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางานในระดับกลุมสาระการเรียนรู โดย
ใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูรับผิดชอบในการ
รวบรวมขอมูลสารสนเทศและเปนผูประสานงานใน
การประกันคุณภาพภายในกลุมสาระการเรียนรู  

 
 
 
 

ส.ค.– ต.ค 54 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 54 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ขั้นตอน จุดประสงค ผลการดําเนินงาน ชวง
ดําเนินการ 

2. วิเคราะหบริบท
ระดับกลุมสาระการ
เรียนรู 

เพ่ือใหครูในแตละกลุม
สาระการเรียนรูวิเคราะห
บริบทและกําหนด
จุดเนน/เปาหมายของ
กลุมสาระการเรียนรู 

แตละกลุมสาระการเรียนรูจัดประชุมกลุมสาระการ
เรียนรูตามความเหมาะสมของแตละกลุมสาระการ
เรียนรู ซึ่งโรงเรียนจะมีการประชุมกลุมสาระการ
เรียนรูเปนประจําทุกเดือน โดยแตละกลุมสาระการ
เรียนรูไดมีการวิเคราะหบริบทระดับกลุมสาระการ
เรียนรูวามีจุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค 
อะไรบาง นํามากําหนดจุดเนน/เปาหมายในการ
พัฒนาการศึกษาในแตละปใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาสถานศึกษา  

ธ.ค. 54 – 
ก.พ. 55 

3. กําหนดจุดเนน/
เปาหมายในการ
พัฒนาการศึกษาใน
แตละป 

4.วางแผนดําเนินการ
ในแตละปในระดับ
กลุมสาระการเรียนรู 

เพ่ือใหครูในแตละกลุม
สาระการเรียนรูวางแผน
ดําเนินการในปการศึกษา 
2555 

แตละกลุมสาระการเรียนรูจัดประชุมกลุมสาระการ
เรียนรูสัปดาหละครั้ง เพ่ือวางแผนดําเนินการในป
การศึกษา 2555 ในระดับกลุมสาระการเรียนรูวาจะมี
การจัดการเรียนการสอน จัดโครงการ/กิจกรรม
อะไรบาง จากนั้นแบงความรับผิดชอบใหครูแตละคน
รับผิดชอบงานประจําและงานพิเศษ 

มี.ค.–เม.ย 55 

ข้ันตอนที่ 2 การ
ดําเนินการ 
การดําเนินการตาม
แผน (D) 
5. ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
เพ่ือใหครูแตละกลุมสาระ
การเรียนรูดําเนินการ
ตามแผนที่วางไว 
 

 
 
 
 
ครูแตละคนไดดําเนินการตามแผนดําเนินการในแตละ
ปในระดับกลุมสาระการเรียนรูที่วางไว โดยผนวกเขา
กับการทํางานประจํา และเก็บรวบรวมขอมูลการ
ดําเนินงานตามแผนที่วางไวเปนระยะ ถามีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมมีการประเมินผลของการจัด
โครงการ/กจิกรรมนั้นๆ ดวย ในการจัดการเรียนการ
สอนมีการประเมินผลผูเรียนและบันทึกหลังการสอน
เปนระยะๆ ผูวิจัยไดติดตามสังเกตการณปฏิบัติงาน
จํานวน 2 ครั้ง คือ กอนการสอบกลางภาคเรียนที่หนึ่ง 
และกอนสอบปลายภาคเรียนที่หนึ่ง 

 
 
 
 
พ.ค.–ส.ค. 55 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ขั้นตอน จุดประสงค ผลการดําเนินงาน ชวง
ดําเนินการ 

การตรวจสอบ
ประเมินผล (C) 
6. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและ
ผลงานของกลุมสาระการ
เรียนรู 

 
 
เนื่องจากผูวิจัยไดทําการทดลองใชรูปแบบในขั้นที่ 5 
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในเทอม 1/2555 จึง
ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินภาคเรียน 1/2555 
ครูทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยผูวิจัยเปนผูออกแบบ
รูปแบบรายงานการประเมินตนเองรายบุคคลและ
ระดับกลุมสาระการเรียนรูและเปนผูวางระบบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหกับโรงเรียน คือ ใหครูแต
ละคนในกลุมสาระการเรียนรูสงรายงานการประเมิน
ตนเองใหกับคณะทํางานระดับกลุมสาระการเรียนรู
และรวบรวมใหเปนรายงานการประเมินตนเองระดับ
ก ลุ ม ส า ร ะก า ร เ รี ยน รู แ ล ะ ร าย ง าน ให กั บ ร อ ง
ผูอํานวยการฝายวิชาการและเสนอตอผูอํานวยการ
โรงเรียน 

 
 

ส.ค. 55 

ข้ั นตอนที่  3  กา ร
รายงาน  
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า
ปรับปรุงงาน (A) 
7. รายงานผลประจําป
ในระดับกลุมสาระการ
เรียนรู 

 
 
 
 

เพ่ือใหครูและกลุมสาระ
การเรียนรูเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) 

 
 
 
 
ครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) สงใหคณะทํางานระดับกลุม
สาระการเรียนรู ซึ่งในโรงเรียนไดแตงตั้งหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูเปนผูรวบรวมและสรุปเปนภาพรวม
ของกลุมสาระการเรียนรู และหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูยังไดประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุม
ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู  แล ะ ร า ย ง านต อ ใ ห กั บ ร อ ง
ผูอํานวยการฝายวิชาการและผูอํานวยการ  

 
 
 
 

ส.ค. 55 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ขั้นตอน จุดประสงค ผลการดําเนินงาน ชวง
ดําเนินการ 

8 ปรับปรุงคุณภาพ
แ ล ะ ว า ง แ ผ น ใ น ป
ถัดไป 

เพ่ือใหครูในกลุมสาระ
การเรียนรูนําผลการ
ประเมินการปฏบัิติงานมา
ปรับปรุงและพัฒนางาน
ในภาคเรียนถัดไป 

เนื่องดวยมีขอจํากัดในดานเวลา ผูวิจัยจึงใชผลการ
ดําเนินงานของสิ้นภาคเรียนที่ 1/2555 ทุกกลุมสาระ
การเรียนรูประชุมกลุมสาระการเรียนรู สรุปผลการ
ดําเนินงานตลอดภาคเรียน ปญหา อุปสรรค และ
เตรียมวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนสอนในภาค
เรียนถัดไป 

ก.ย. 55 

 
   2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ

กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ

การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาหลังทดลองใชรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับโรงเรียน
ลาดปลาเคาพิทยาคม เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการ ผูวิจัยประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน ก.ย. 55 โดยใชแบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานความเปนประโยชน ดานความเปนไปได ดานความเหมาะสม และดาน
ความถูกตองผูตอบแบบสอบถามเปนบุคลากรภายในสถานศึกษา ไดแก ผูบริหาร หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู และครู จํานวน 85 คน จากบุคลากรทั้งหมด 106 คน คิดเปนรอยละ 80.19 ผลการศึกษา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนดังตาราง 20 
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ตาราง 20 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม 
     สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ขอที่ รายการประเมิน คาเฉลีย่ SD ระดับ 
 ความเปนประโยชน    

1 รูปแบบการประกันคุณภาพฯชวยจัดระบบการ
ปฏิบัติงาน 

4.28 0.45 มาก 

2 รูปแบบการประกันคุณภาพฯมิไดเพ่ิมภาระงาน 3.81 0.39 มาก 
3 รูปแบบการประกันคุณภาพฯสงเสริมการ

ปฏิบัติงานจรงิในสถานศึกษา 
3.84 0.48 มาก 

4 รูปแบบการประกันคุณภาพฯสะทอนใหเห็นจุดแข็ง
จุดออนอยางชัดเจน 

4.26 0.79 มาก 

5 รูปแบบการประกันคุณภาพฯชวยพัฒนาใหทานมี
ทักษะในการประเมิน 

4.24 0.43 มาก 

6 รูปแบบการประกันคุณภาพฯชวยใหทานมีความ
ชัดเจนในการดําเนินการ 

4.02 0.67 มาก 

 ความเปนไปได    

7 รูปแบบการประกันคุณภาพฯสามารถนําไปปฏิบตัิ
ไดจริง 

4.20 0.99 มาก 

8 รูปแบบการประกันคุณภาพฯสามารถทําความ
เขาใจไดงายไมยุงยากและซับซอนจนเกินไป 

4.32 0.47 มาก 

9 ผลที่ไดจากการดําเนินการตามรูปแบบการประกัน
คุณภาพฯจะมีความคุมคา ทัง้ในดานงบประมาณ
และเวลา 

4.19 0.39 มาก 

 ความเหมาะสม    

10 รูปแบบการประกันคุณภาพฯการศึกษามคีวาม
สอดคลองและตอบสนองนโยบายของหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

3.86 0.47 มาก 

11 รูปแบบการประกันคุณภาพฯมีความสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา 

3.86 0.47 มาก 

12 รูปแบบการประกันคุณภาพฯมีความเหมาะสมกับ
ระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

4.05 0.65 มาก 
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

ขอที่ รายการประเมิน คาเฉลีย่ SD ระดับ 
 ความถูกตอง    

13 รายงานการประเมินตนเองของกลุมสาระการ
เรียนรูมีความถูกตองตรงกบัการปฏิบตัิงานจริง 

4.32 0.47 มาก 

14 รูปแบบการประกันคุณภาพฯชวยใหทราบผลการ
ปฏิบัติงานของกลุมสาระการเรียนรูและครูในกลุม
สาระการเรียนรู 

4.13 0.70 มาก 

15 รูปแบบการประกันคุณภาพฯที่พัฒนาขึ้นมีความ
ถูกตองโดยไมขัดกับหลักทฤษฎีทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3.86 0.47 มาก 

16 สารสนเทศที่ไดจากการดําเนินการตามรูปแบบการ
ประกันคุณภาพฯมีความครอบคลุมเพียงพอตอการ
นําไปใชตัดสนิใจเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการกลุมสาระการเรียนรู 

3.86 0.47 มาก 

17 รูปแบบการประกันคุณภาพฯมีความครอบคลุมตาม
ภารกิจของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได
กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

3.86 0.47 มาก 

 
   จากตาราง 20 พบวา รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการ
เรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในราย
ดานปรากฏวา ในดานความเปนประโยชนมีประโยชนในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นรูปแบบ
การประกันคุณภาพฯชวยจัดระบบการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.28) ดานความ
เปนไปไดมีความเปนไปไดในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นรูปแบบการประกันคุณภาพฯ
สามารถทําความเขาใจไดงายไมยุงยากและซับซอนจนเกินไปมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.32) 
ดานความเหมาะสมมีความเหมาะสมในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นรูปแบบการประกัน
คุณภาพฯมีความเหมาะสมกับระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.05) 
ดานความถูกตองมีความถูกตองในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นรายงานการประเมินตนเอง
ของกลุมสาระการเรียนรูมีความถูกตองตรงกับการปฏิบัติงานจริงมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 
4.32) 
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  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพ่ือใหรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
    1. ควรทําใหผูบริหาร ครู และบุคคลากรภายในสถานศึกษาเกิดความตระหนักของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
    2. ควรจัดอบรมใหความรูแกครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือใหเห็นประโยชนของ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ตอนที่  3   การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลังทดลองกับโรงเรียนเดียวกันกับการศึกษา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใชผลจากรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ในปการศึกษา 1/2555 
โดยใหครูในกลุมสาระการเรียนรูรายงานการประเมินตนเองมายังผูรับผิดชอบในกลุมสาาระการ
เรียนรูและรวบรวมใหเปนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งวัดจากการ
มีผลของการพัฒนาและปรับปรุงใหการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่ตั้งไวในแตละมาตรฐานของการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนสังกัด ซึ่งมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในระดับ
กลุมสาระการเรียนรูมีทั้งหมด 6 มาตรฐาน ไดแก  

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง  
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรคตัดสินใจ

แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล     
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ

การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแตละมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของตนสังกัด เปนดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
 ในมาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ประกอบดวยตัวบงชี้
ทั้งหมด 4 ตัวบงชี้ ไดแก 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง และ2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวม
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีผลการดําเนินงานรวมทุกบงชี้ในแตละกลุมสาระการเรียน ดังนี้ 
 
ตาราง 21 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม 
     สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในมาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม  
     จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของ 8 กลุมสาระการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรู เปาหมายที่ตัง้ไว 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
(รอยละ) 

1. ภาษาไทย 75.00 81.25 
2. ภาษาตางประเทศ 72.50 81.25 
3. คณิตศาสตร 72.50 77.50 
4. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 76.25 82.50 
5. วิทยาศาสตร 81.75 85.00 
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 82.50 87.50 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 55.00 68.75 
8. ศิลปะ 80.00 88.75 

 
 จากตาราง 21 พบวา กลุมสาระการเรียนรูมีผลการดําเนินงานในมาตรฐานที่ 2 สูงกวา
เปาหมายที่ตั้งไวทุกกลุมสาระการเรียนรู และผลจากการายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแตละ
กลุมสาระการเรียนรู พบวา ในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีวิธีดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายใน
มาตรฐานนี้ โดยครูในกลุมสาระการเรียนรูมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมการเรียน
การสอน และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่พึงประสงค เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีการจัดโครงการเสริมสรางบุคลลแหงการเรียนรู 
เชน จัดกิจกรรมแขงขันตอบปญหาภาษาไทย จัดปายนิเทศเสริมความรูภาษาไทย กิจกรรมวัน
ภาษาไทยแหงชาติ แขงขันแตงคําประพันธ ประกวดคัดลายมือ แขงขันพูดสุนทรพจน เปนตน เพ่ือ
เสริมสรางใหผูเรียนรักความเปนไทย รักชาติ ศาสน กษัติริย อยูอยางพอเพียง มีความเอื้ออาทรผูอ่ืน
และกตัญูกตเวที กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีการจัดกิจกรรมทําเนียบคนเกง แขงขันคิดเลข
เร็ว ประกวดภาพคณิตศิลป ชิงแชมปหมากฮอส เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ันใน
การทํางาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมีการจัดโครงการเสริมภาษาพัฒนาคุณธรรม กลุม
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สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการเปดสอนรายวิชาประวัติศาสตร เศรษฐกิจ
พอเพียง พระพุทธศาสนาและเศรษฐศาสตรครอบครัว และมีการจัดโครงการคุณธรรมนําความรูสู
เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมสรางเสริมเติมบุญ เชิญวิทยากร
มาอบรมคุณธรรม และกิจกรรมเรียนและสอบธรรมะศึกษา เปนตน 
 
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง 
 ในมาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง ประกอบดวยตัวบงชี้ทั้งหมด 4 ตัวบงชี้ ไดแก 3.1 มีนิสัยรักการอานและ
แสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัว 3.2 มีทักษะในการอาน 
ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรู เ พ่ิมเติม 3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน และ 3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอ
ผลงาน มีผลการดําเนินงานรวมทุกบงชี้ในแตละกลุมสาระการเรียน ดังนี้ 
 
ตาราง 22 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม 
     สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในมาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการ 
     แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองของ 8 กลุม 
     สาระการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรู เปาหมายที่ตัง้ไว 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
(รอยละ) 

1. ภาษาไทย 78.75 85.25 
2.ภาษาตางประเทศ 65.00 75.00 
3.คณิตศาสตร 71.25 76.25 
4. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 76.25 81.25 
5. วิทยาศาสตร 77.50 83.75 
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 87.50 90.00 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 60.00 70.00 
8. ศิลปะ 85.00 86.25 

  
จาตาราง 22 พบวา กลุมสาระการเรียนรูมีผลการดําเนินงานในมาตรฐานที่ 3 สูงกวา

เปาหมายที่ตั้งไวทุกกลุมสาระการเรียนรู และผลจากการายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแตละ
กลุมสาระการเรียนรู พบวา ในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีวิธีดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายใน
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มาตรฐานนี้  โดยครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนอานหนังสือ 
บทความ และใหมีการทํารายงาน โครงงาน ซึ่งนักเรียนตองมีการทํางานเปนทีมและมีการคนควา
จากสมุดเพิ่มเติม เชน กลุมสาระการเรียนรูตางประเทศมีการจัดโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสราง
ประสบการณทางภาษา ประกอบดวย 5 กิจกรรม ไดแก Picture Dictation กิจกรรมแขงขัน 
Crossword กิจกรรมอานขาวภาษาอังกฤษ กิจกรรม Spelling Bee และกิจกรรมสัปดาหภาษา
สัมพันธ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีการจัดโครงการเสริมสรางบุคคล
แหงการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในกิจกรรมเสนทางสูประชาธิปไตยและกิจกรรม
เปดโลกการเรียนรู เพ่ือเปนการเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียน เปนตน 
 
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรคตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 
 ในมาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรคตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล ประกอบดวยตัวบงชี้ทั้งหมด 4 ตัวบงชี้ ไดแก 4.1 สรุปความคิด
จากสื่อที่อาน ฟงและดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 4.2 นําเสนอวิธีคิด 
วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 4.4 มีความคิดริเร่ิม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ มีผลการ
ดําเนินงานรวมทุกบงชี้ในแตละกลุมสาระการเรียน ดังนี้ 
 
ตาราง 23 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม 
     สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในมาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถ 
     ในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผลของ 8 กลุม 
     สาระการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรู เปาหมายที่ตัง้ไว 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
(รอยละ) 

1. ภาษาไทย 71.25 77.50 
2.ภาษาตางประเทศ 62.50 71.25 
3.คณิตศาสตร 67.50 72.50 
4. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 76.25 81.25 
5. วิทยาศาสตร 76.00 80.00 
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80.00 85.00 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 55.00 63.75 
8. ศิลปะ 80.00 86.25 
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 จากตาราง 23 พบวา กลุมสาระการเรียนรูมีผลการดําเนินงานในมาตรฐานที่ 4 สูงกวา
เปาหมายที่ตั้งไวทุกกลุมสาระการเรียนรู และผลจากการายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแตละ
กลุมสาระการเรียนรู พบวา ในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีวิธีดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายใน
มาตรฐานนี้  โดยครูในกลุมสาระการเรียนรูมีการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนอานหนังสือ 
บทความ และใหมีการทํารายงาน โครงงาน เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีการจัดกิจกรรม
แขงขันตอบปญหาภาษาไทย กิจกรรมคนเกงภาษาไทย และสงเสริมนักเรียนเขารวมแขงขัน
ภาษาไทยกับสถานบันอ่ืน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีการสอนแบบใชโครงงานคณิตศาสตร 
สงเสริมใหผูเรียนรูจักแกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีการจัดกิจกรรมสงเสริม เชน 
ทําเนียบคนเกง แขงขันคิดเลขเร็ว กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีการจัด
โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมการเรียนและสอบธรรมะศึกษา และ
กิจกรรมเชิญวิทยากรอบรมคุรธรรม เพ่ือเปนการเสริมสรางกระบวนการคิดใหสามารถตัดสินใจ 
แกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง เปนตน 
 
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
 ในมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ประกอบดวยตัวบงชี้
ทั้งหมด 4 ตัวบงชี้ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 5.2 ผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียนเปนไปตามเกณฑ และ 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ มีผลการ
ดําเนินงานรวมทุกบงชี้ในแตละกลุมสาระการเรียน ดังนี้ 
 

ตาราง 24 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม 
     สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและ 
     ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรของ 8 กลุมสาระการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรู เปาหมายที่ตัง้ไว 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
(รอยละ) 

1. ภาษาไทย 65.00 72.50 
2.ภาษาตางประเทศ 50.00 60.00 
3.คณิตศาสตร 71.25 76.25 
4. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 76.25 81.25 
5. วิทยาศาสตร 74.00 78.25 
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 82.50 86.88 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 62.50 71.25 
8. ศิลปะ 85.00 93.75 
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 จากตาราง 24 พบวา กลุมสาระการเรียนรูมีผลการดําเนินงานในมาตรฐานที่ 5 สูงกวา
เปาหมายที่ตั้งไวทุกกลุมสาระการเรียนรู และผลจากการายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแตละ
กลุมสาระการเรียนรู พบวา ในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีวิธีดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายใน
มาตรฐานนี้ โดยครูทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอยางครบถวน มี
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนรู มีการสอนซอมเสริม และทางโรงเรียนไดมีการจัดการสอบ Pre 
O-NET เพ่ือใหนักเรียนเตรียมความพรอมในการสอบอยูสม่ําเสมอ และมีการประเมินความสามารถ
ในการอาน คิด วิเคราะหและเขียน และมีการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียน 
 
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 ในมาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ประกอบดวยตัวบงชี้ทั้งหมด 4 ตัวบงชี้ ไดแก 6.1 วางแผนการ
ทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง  6.3 ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และ6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ มีผลการดําเนินงานรวมทุกบงชี้ในแตละกลุมสาระการเรียน ดังนี้ 
 
ตาราง 25 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม 
     สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในมาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการ 
     ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตของ 8 กลุม 
     สาระการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรู เปาหมายที่ตัง้ไว 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
(รอยละ) 

1. ภาษาไทย 72.50 80.75 
2.ภาษาตางประเทศ 58.75 71.25 
3.คณิตศาสตร 76.25 81.25 
4. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 78.75 83.75 
5. วิทยาศาสตร 75.25 78.75 
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 87.5 91.88 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 57.50 67.50 
8. ศิลปะ 80.00 95.00 

 



 

 

198

 จากตาราง 25 พบวา กลุมสาระการเรียนรูมีผลการดําเนินงานในมาตรฐานที่ 6 สูงกวา
เปาหมายที่ตั้งไวทุกกลุมสาระการเรียนรู และผลจากการายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแตละ
กลุมสาระการเรียนรู พบวา ในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีวิธีดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายใน
มาตรฐานนี้ โดยครูทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนอานหนังสือ 
บทความ และใหมีการทํารายงาน โครงงาน ซึ่งนักเรียนตองมีการทํางานเปนทีม มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมเสริมเพิ่มเติม เชน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีการใหความรู
คุณธรรมในการดําเนินชีวิต โดยจัดโครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการวันการงานอาชีพ เพ่ือใหผูเรียนได
แสดงผลงานดวยความภาคภูมิใจ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต
และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ในมาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ประกอบดวยตัวบงชี้ทั้งหมด 9 ตัวบงชี้ ไดแก 7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดาน
ความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 7.3 ครู
ออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปญญา 7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 7.5 ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้ง
ดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา และ7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมาย
เต็มเวลา เต็มความสามารถ มีผลการดําเนินงานรวมทุกบงชี้ในแตละกลุมสาระการเรียน ดังนี้ 
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ตาราง 26 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม 
     สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในมาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตาม 
     บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของ 8 กลุมสาระการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรู เปาหมายที่ตัง้ไว 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
(รอยละ) 

1. ภาษาไทย 76.67 83.33 
2.ภาษาตางประเทศ 61.11 73.33 
3.คณิตศาสตร 80.00 85.00 
4. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 78.33 82.22 
5. วิทยาศาสตร 77.44 82.11 
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 88.89 93.61 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 63.33 73.33 
8. ศิลปะ 80.00 93.33 

  
  จากตาราง 26 พบวา กลุมสาระการเรียนรูมีผลการดําเนินงานในมาตรฐานที่ 6 สูงกวา

เปาหมายที่ตั้งไวทุกกลุมสาระการเรียนรู และผลจากการายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแตละ
กลุมสาระการเรียนรู พบวา ในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีวิธีดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายใน
มาตรฐานนี้ โดยครูทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูโดยกําหนดคุณภาพ
ผูเรียนครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณอันพึงประสงค มี
การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน มีการใชสื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู มีการวัดผลและประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย มีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีการสงเสริมศักยภาพครูในกลุมสาระการเรียนรู 
โดยการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งมีการจัดสงครูไปเขารวมประชุม 
อบรม และสัมมนา อยางตอเน่ือง นอกเหนือจากนี้ในแตละกลุมสาระการเรียนรูยังมีการจัดกิจกรรม
เพ่ิมเติมตามบริบทของแตละกลุมสาระการเรียนรู เชน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมมีการนําภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู มีการสงเสริมใหครูทํา
วิจัยในชั้นเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพภายในและวิจัยในชั้นเรียนและกิจกรรม
ศึกษาดูงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเปนศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สพม. 2 และศูนยพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนในฝน 
ทําใหครูในกลุมสาระการเรียนรูตองพัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะในวิชาเอกตลอดเวลา โดยมี
การนําสื่อเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนและทําวิจัยในชั้นเรียน 
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   ผลจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู 
ในปการศึกษา 1/2555 ซึ่งวัดจากการมีผลของการพัฒนาและปรับปรุงใหการปฏิบัติงานไดตาม
เปาหมายที่ตั้งไวในแตละมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนสังกัด ซึ่ง
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในระดับกลุมสาระการเรียนรูทั้งหมด 6 มาตรฐาน นั้นจะเห็น
ไดวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของตนสังกัดไดสูงกวาเปาหมายที่วางไว และจากการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดพบวาในการดําเนินงานของกลุมสาระการเรียนรู
ในแตละมาตรฐานนั้นมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีการวางแผนที่ชัดเจน มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
ครูในกลุมสาระการเรียนรูมีแนวทางการดําเนินงานเปนระบบ ชัดเจนมากขึ้นในการจัดการเรียนการ
สอน มีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ สงผลใหมีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนสังกัดไดสูงกวาเปาหมายที่วางไว แสดงวา
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประสิทธิผล 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  

สังเขปวัตถุประสงค และวิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิ จัยครั้งนี้ เปนการดําเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค
เฉพาะดังน้ี 1) เพ่ือสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  วิธีวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ ใชวิธีวิจัยเพ่ือใหไดรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม
สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายใตบริบทของสถานศึกษา จึงแบงขั้นตอน
การวิจัยออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ตอนที่ 1 การสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการ
เรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้  

  1. รางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       1.1 ศึกษาแนวทางการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เพ่ือนํามาวิเคราะหแนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
       1.2 ศึกษาสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและความ
คิดเห็นในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู โดยใช
แบบสอบถามสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือนํามาจัดทําราง
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และทําการศึกษากับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในกรุงเทพมหานครที่มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดี และผานการ
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ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองในระดับดีหรือดีมาก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จํานวน 37 โรงเรียน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น 
(Stratified Random Sampling) จากโรงเรียนทั้งหมด 125 โรงเรียนที่ผานเกณฑขางตน โดยใช
ขนาดโรงเรียนเปนชั้นในการสุม 
                ผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูอํานวยการ หัวหนาฝายประกันคุณภาพ และหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู โรงเรียนละ 10 คน รวมทั้งหมด 370 คน แบงเปนกลุมผูให
ขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามจํานวน 330 คน จาก 33 โรงเรียน และผูใหขอมูลเชิงคุณภาพ
โดยใชเทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group Interview) จํานวน 40 คน จาก 4 โรงเรียน ซึ่งไดจาก
การเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ โดยมี
เกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยางตองเปนโรงเรียนที่สมัครใจเขารวมโครงการวิจัย ผูบริหารมีความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และบุคลากรในโรงเรียนมี
ความยินดีและใหความรวมมือในการดําเนินการตามโครงการวิจัย 
                1.3 นําขอมูลจากการวิเคราะหศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และจากการศึกษาสภาพการ
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการ
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูที่ไดจากแบบสอบถามและ
จากการสนทนากลุม (Focus Group) มาสังเคราะหรวมกัน และจัดทํารางรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       นํารางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 3 คน 
ผูเชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษาจํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญการวัดและประเมินผลการศึกษา
จํานวน 3 คนตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความชัดเจน และ
ความงายตอการนําไปใช 

      เครื่องมือที่ใชในการศึกษาตอนที่ 1 การสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย  
1) เครื่องมือในการศึกษาสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไดแก 
แบบสอบถามสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู แบงเปน  
2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 สภาพในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดําเนินการอยู
ในปการศึกษาที่ผานมา มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการของการดําเนินการประกันคุณภาพ
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ภายในสถานศึกษาและอธิบายลักษณะการปฏิบัติ และตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางใน
การปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู มีลักษณะเปนคําถาม
ปลายเปดถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรู และ 2) เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแก  
แบบประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ประเมินในประเด็นดานความเหมาะสม 
ความเปนไปได ความชัดเจน และความงายตอการนําไปใช แลวนําผลการพิจารณามาปรับปรุงและ
แกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไดรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม
สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนําไปทดลองใช 
   ตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการนํารูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปทดลองใช
จริงกับโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑในการคัดเลือกคือ 
เปนโรงเรียนที่สมัครใจเขารวมโครงการวิจัย ผูบริหารมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และบุคลากรในโรงเรียนมีความยินดีและใหความรวมมือในการ
ดําเนินการตามโครงการวิจัย โดยมีระยะเวลาในการทดลองตั้งแต ส.ค. 54 - ก.ย. 55 เพ่ือศึกษาผล
การใชรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการใชแบบประเมินประสิทธิภาพของการใชรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน 4 มิติ ไดแก 
ความเปนไปไดในการนําไปใช ความเหมาะสมกับสถานศึกษา ความเปนประโยชน และความถูกตอง 
ไดขอคําถามที่มีดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.67 – 1.00 
   ตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการนํารูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาทดลองใชใน
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในตอนที่ 2 เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งเปนผลที่เกิดจากการพัฒนาและปรับปรุงใหการปฏิบัติงานได
บรรลุตามเปาหมายของกลุมสาระการเรียนรูที่ตั้งไวในแตละมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนและดาน
คุณภาพการจัดการศึกษาของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนสังกัด โดยใหแต
ละกลุมสาระการเรียนรูเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของกลุมสาระในระยะครึ่งป
การศึกษาหลังจากจบภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ในมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายใน
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สถานศึกษา ทั้งหมด 6 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่
พึงประสงค มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
แ ล ะ มี 
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต และมาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  
 

สรุปผลการวิจัย 
   การสรุปผลการวิจัยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ผลการสรางรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตอนที่ 
2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการ
เรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตอนที่ 3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สรุปไดดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ผลการสรางรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการ
เรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการศึกษาและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของและจากการศึกษาสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือให
ทราบถึงปญหาหรือแนวทางที่ดีในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ขนาดตางๆ โดยผนวกใหเปนการทํางานปกติของบุคลากรในสถานศึกษาและไมเปนการเพิ่มภาระ
งาน ตามหลักการที่วา 1) การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนที่ตองปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่แตละคนไดรับมอบหมาย 2) การประกันคุณภาพมุงพัฒนาการดําเนินงานตามความ
รับผิดชอบของตนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพราะผลการพัฒนาของแตละคนก็คือผลรวมของการพัฒนา
ทั้งสถานศึกษา 3) การประกันคุณภาพเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง ไมใชทําเพื่อเตรียมรับการประเมินเปน
ครั้งคราวเทานั้น 4) การประกันคุณภาพตองเกิดจากความรวมมือของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ 
ไมสามารถวาจางหรือขอใหบุคคลอ่ืนๆ ดําเนินการแทนได 5) การประกันคุณภาพตองเกิดจากการ
ยอมรับและนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา พบวา ในการบริหารการจัดการอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา คือ วงจร PDCA ประกอบกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 จึงได รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับราง) นําไปตรวจสอบ
คุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ ผลปรากฏวา วิธีการดําเนินการในแตละประเด็น ชวงระยะเวลาในการ
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ดําเนินการในแตละขั้นตอนและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละขั้นตอนมีความเหมาะสม 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.84) ความเปนไปได (คาเฉลี่ยเทากับ 4.56) ความชัดเจน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.59) 
และความงายตอการนําไปใช (คาเฉลี่ยเทากับ 4.57) อยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยไดพัฒนา ปรับปรุง
และแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ จึงไดรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวิธีการแบงเปน  3 ขั้นตอน คือ  

  ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ ประกอบดวย  
           การวางแผน (P) มีขั้นตอนยอย ไดแก 1) แตงตั้งคณะทํางานในระดับกลุมสาระการเรียนรู 
2) วิเคราะหบริบทระดับกลุมสาระการเรียนรู 3) กําหนดจุดเนน/เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในแตละป 4) วางแผนดําเนินการในแตละปในระดับกลุมสาระการเรียนรู 
  ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการ ประกอบดวย 
  การดําเนินการตามแผน (D) มีขั้นตอนยอย ไดแก 5) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
  การตรวจสอบคุณภาพ (C) มีขั้นตอนยอย ไดแก 6) ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ข้ันตอนที่ 3 การรายงาน ประกอบดวย  
  การปรับปรุงคุณภาพ (A) มีขั้นตอนยอย ไดแก 7) รายงานประจําปในระดับกลุมสาระการ
เรียนรู 8) ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนในปตอไป 

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษาหลังทดลองใชรูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 1 แหง ผูวิจัยจึงเลือกโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม โดยมี
ระยะเวลาในการทดลองตั้งแต ส.ค. 54 - ก.ย. 55 เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการ ผูวิจัยประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน ก.ย. 55 โดยใชแบบ
ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานความเปนประโยชน ดานความ
เปนไปได ดานความเหมาะสม และดานความถูกตองผูตอบแบบสอบถามเปนบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ไดแก ผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครู ผลปรากฏวา รูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายดานปรากฏวา ในดานความเปนประโยชนมี
ประโยชนในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นรูปแบบการประกันคุณภาพชวยจัดระบบการ
ปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.28) ดานความเปนไปไดมีความเปนไปไดในระดับมาก
ทุกประเด็น โดยประเด็นรูปแบบการประกันคุณภาพสามารถทําความเขาใจไดงายไมยุงยากและ
ซับซอนจนเกินไปมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.32) ดานความเหมาะสมมีความเหมาะสมใน
ระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นรูปแบบการประกันคุณภาพมีความเหมาะสมกับระบบการนิเทศ 
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กํากับ ติดตามมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.05) ดานความถูกตองมีความถูกตองในระดับมาก
ทุกประเด็น โดยประเด็นรายงานการประเมินตนเองของกลุมสาระการเรียนรูมีความถูกตองตรงกับ
การปฏิบัติงานจริงมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.32) 
  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพ่ือใหรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
   1. ควรทําใหผูบริหาร ครู และบุคคลากรภายในสถานศึกษาเกิดความตระหนักของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

  2. ควรจัดอบรมใหความรูแกครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือใหเห็นประโยชนของ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หลังทดลองใชรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใชผลจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของกลุมสาระการ
เรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ในปการศึกษา 1/2555 โดยใหครูในกลุมสาระการเรียนรูรายงานการ
ประเมินตนเองมายังผูรับผิดชอบในกลุมสาระการเรียนรูและรวบรวมใหเปนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งวัดจากการมีผลของการพัฒนาและปรับปรุงใหการ
ปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่ตั้งไวในแตละมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ตนสังกัด ซึ่งมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในระดับกลุมสาระการเรียนรูมีทั้งหมด 6 
มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  มาตรฐานที่ 
3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาได
อยางมีสติสมเหตุผล มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 6 
ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผล
ปรากฏวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของตนสังกัดไดสูงกวาเปาหมายที่วางไว และจากการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดพบวา ในการดําเนินงานของกลุมสาระการเรียนรู
ในแตละมาตรฐานนั้นมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีการวางแผนที่ชัดเจน มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
ครูในกลุมสาระการเรียนรูมีแนวทางการดําเนินงานเปนระบบ ชัดเจนมากขึ้นในการจัดการเรียนการ
สอน มีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ สงผลใหมีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนสังกัดไดสูงกวาเปาหมายที่วางไว แสดงวา
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รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประสิทธิผล 
 

อภิปรายผล 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งขอคนพบมีหลายประเด็นที่ผูวิจัยนํามา
อภิปรายผล ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 

   1. รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

       รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดประยุกตกับหลักในการบริหารตามกระบวนการ PDCA ทําใหไดวิธีการ
ดําเนินงาน   3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ ประกอบดวย การวางแผนการปฏิบัติงาน 
(P) มีขั้นตอนยอย ไดแก 1) แตงตั้งคณะทํางานในระดับกลุมสาระการเรียนรู 2) วิเคราะหบริบท
ระดับกลุมสาระการเรียนรู  3) กําหนดจุดเนน/เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละป 
4) วางแผนดําเนินการในแตละปในระดับกลุมสาระการเรียนรู ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการ 
ประกอบดวย การดําเนินการตามแผน (D) มีขั้นตอนยอย ไดแก 5) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
การตรวจสอบคุณภาพ (C) มีขั้นตอนยอย ไดแก  6) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 3 การ
รายงาน ประกอบดวย การปรับปรุงคุณภาพ (A) มีขั้นตอนยอย ไดแก 7) รายงานประจําปในระดับ
กลุมสาระการเรียนรู 8) ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนในปตอไป ทั้งน้ีเนื่องมาจากการที่ผูวิจัยได
ศึกษาและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและจากการศึกษาสภาพการปฏิบัติการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาทําใหทราบถึงปญหาหรือแนวทางที่ดีในการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยยึดหลักการตามสํานักงานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554) คือ 1) การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนที่ตอง
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่แตละคนไดรับมอบหมาย 2) การประกันคุณภาพมุงพัฒนาการดําเนินงาน
ตามความรับผิดชอบของตนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพราะผลการพัฒนาของแตละคนก็คือผลรวมของ
การพัฒนาทั้งสถานศึกษา 3) การประกันคุณภาพเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหเปนสวน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง ไมใชทําเพื่อเตรียมรับการ
ประเมินเปนครั้งคราวเทานั้น 4) การประกันคุณภาพตองเกิดจากความรวมมือของบุคลากรทุกฝายที่
เกี่ยวของ ไมสามารถวาจางหรือขอใหบุคคลอื่น ๆ ดําเนินการแทนได 5) การประกันคุณภาพตอง
เกิดจากการยอมรับและนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเปนหลักการที่ผนวกกับการทํางานปกติของบุคลากรในสถานศึกษา
และไมเปนการเพิ่มภาระงาน และสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 2553 ที่สถานศึกษาทุกแหงจะตองดําเนินการ ซึ่งจะเห็นไดวารูปแบบการ
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ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
นี้ทําใหครูเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไมใชเพียงแคฝายประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาหรือเพียงแคผูบริหาร แตถาครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีการประกัน
คุณภาพทุกคนมารวมกันผลสําเร็จจะเกิดเปนความสําเร็จระดับกลุมสาระการเรียนรู และความสําเร็จ
ของทุกกลุมสาระการเรียนรูมารวมกันจะเปนความสําเร็จในระดับสถานศึกษา นอกจากนี้รูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานี้ยังลดการทํางานซ้ําซอน เน่ืองจากมีการทํางานเปนระบบในทุก
รอบป เร่ิมจากครูมีการวางระบบ PDCA ในการทํางานของตนเอง กลุมสาระการเรียนรูก็มีการวาง
ระบบ PDCA ในการทํางานระดับกลุมสาระการเรียนรู และสถานศึกษาก็มีระบบ PDCA ที่เกิดจาก
การทํางานของทุกกลุมสาระการเรียนรู ดังน้ัน ไมวาจะมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก
หนวยงานตนสังกัด การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ก็สามารถประเมินไดทุกชวงเวลา  
ไมจําเปนตองทําเพื่อเตรียมรับการประเมิน และผูบริหารสถานศึกษายังสามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแตละกลุมสาระการเรียนรูและครูเปนรายบุคคลไดโดยไมจําเปนตองใหครูจัดเตรียม
เอกสารในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  
    2. ผลการศึกษาประสทิธภิาพของรูปแบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
       การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม
สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา รูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายดานปรากฏวา ในดานความเปนประโยชนมีประโยชนในระดับมากทุก
ประเด็น โดยประเด็นรูปแบบการประกันคุณภาพชวยจัดระบบการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.28) ดานความเปนไปไดมีความเปนไปไดในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็น
รูปแบบการประกันคุณภาพสามารถทําความเขาใจไดงายไมยุงยากและซับซอนจนเกินไปมีคาเฉลี่ย
สูงสุด (คาเฉลี่ยเทากับ4.32) ดานความเหมาะสมมีความเหมาะสมในระดับมากทุกประเด็น โดย
ประเด็นรูปแบบการประกันคุณภาพมีความเหมาะสมกับระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามมีคาเฉลี่ย
สูงสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.05) ดานความถูกตองมีความถูกตองในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็น
รายงานการประเมินตนเองของกลุมสาระการเรียนรูมีความถูกตองตรงกับการปฏิบัติงานจริงมี
คาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.32) ทั้งนี้เ น่ืองมาจากรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนี้ไดยึดหลัก
กระบวนการทํางานตามวงจรคุณภาพ PDCA ทําใหมีการทํางานเปนระบบในทุกรอบปการศึกษา
และยังทําใหรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานี้ลดการทํางานซ้ําซอน เร่ิมจากครูมีการ
วางระบบ PDCA ในการทํางานของตนเอง กลุมสาระการเรียนรูก็มีการวางระบบ PDCA ในการ
ทํางานระดับกลุมสาระการเรียนรู และสถานศึกษาก็มีระบบ PDCA ที่เกิดจากการทํางานของทุกกลุม
สาระการเรียนรู ที่สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิมล วองวาณิช (2543) ที่ไดทําการวิจัยและพัฒนา
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ระบบการประเมินภายในของสถานศึกษา ผลการวิจัยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับระบบการประเมินผล
ภายใน ผลจากการพัฒนาประกอบดวยระบบยอย 5 ระบบ ไดแก ระบบการวางแผนและปฏิบัติ 
ระบบขอมูลและประมวล ระบบการตรวจสอบการประเมิน ระบบการรายงานผลการประเมิน และ
ระบบการใชผลการประเมิน ซึ่งมีกิจกรรมที่ดําเนินการสอดคลองกับขั้นตอนการทํางานตามวงจร 
PDCA ซึ่งทําใหการประเมินผลภายในเปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติ การออกแบบมีระบบ มี
พ้ืนฐานแนวคิดที่ทําใหการประเมินไดมาตรฐาน 4 ประการ คือ ดานการใชประโยชน ความเปนไปได 
ความเหมาะสม และความถูกตอง และอยูบนรากฐานของการประเมินที่เกิดจากการทํางานแบบมี
สวนรวม การทํางานอยางตอเน่ือง การทํางานดวยความเขาใจและการทํางานเพื่อมุงนําผลไปใช
ประโยชนอยางแทจริง  
  3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม
สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

     การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม
สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งวัดจากการมีผลของการพัฒนาและ
ปรับปรุงใหการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่ตั้งไวในแตละมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของตนสังกัด พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนสังกัดสูงกวาเปาหมายที่วางไว ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกลุมสาระ
การเรียนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดปฏิบัติตามขั้นตอนของรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการขับเคลื่อนตาม
วงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนทุกขั้นตอน  สอดคลองกับ นงลักษณ วิรัชชัย (2545: 12) ที่กลาวไว
วา ระบบคุณภาพคือ การกําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายที่โรงเรียนตองการพัฒนา และการวาง
แผนการดําเนินงานของโรงเรียนซึ่งตรงกับขั้นการวางแผน (plan=p) การควบคุมคุณภาพ คือ การที่
โรงเรียนกําหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสูเปาหมายหรือมาตรฐานที่กําหนดไว 
กระบวนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในขั้นนี้ คือ ขั้นกระทํา (do=d) การตรวจสอบหรือการ
ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตรงกับขั้นการตรวจสอบ (check=c) และการนําผลการ
ประเมินไปใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพก็ตรงกับขั้นการปฏิบัติ (act=a) เพ่ือปรับปรุงงาน ทั้งน้ีกระบวนการ
ดําเนินงานทั้งหมดตองทําเปนวงจรตอเนื่องสมํ่าเสมอ และมีการปรับปรุงทั้งระบบคุณภาพการ
ควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพใหดียิ่งขึ้น ทําใหการดําเนินงานของกลุมสาระการเรียนรู
ในแตละมาตรฐานนั้นมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีการวางแผนที่ชัดเจน มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
ครูในกลุมสาระการเรียนรูมีแนวทางการดําเนินงานเปนระบบชัดเจนมากขึ้น ในการจัดการเรียนการ
สอนมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ สงผลใหมีผลการปฏิบัติงานไดสูงกวา
เปาหมายที่วางไว  
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ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  ระดับสถานศึกษา 

  1. ผูบริหารโรงเรียนตองใหครูทุกคนศึกษาคูมือการใชรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหเขาใจอยางชัดเจนกอนนํารูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไปใช 
   2. ผูบริหารโรงเรียนควรสรางความตระหนักกับครูทุกคนวาการปฏิบัติหนาที่อยางประกัน
คุณภาพนั้นมีความสําคัญและสงผลตอผูเรียนอยางไร โดยเนนใหครูเขาใจวาการประกันคุณภาพคือ
การปฏิบัติหนาที่ตามปกติของครูที่ปฏิบัติอยูแลว แตเนนสรางความเปนระบบในการปฏิบัติที่มีการ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพของตนเองอยางชัดเจนและเปน
รูปธรรม โดยมีการระบุขอมูลในการปฏิบัติไวอยางชัดเจน กอนการนํารูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช 
   3. ผูบริหารโรงเรียนควรวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนการสอนของแตละกลุมสาระการ
เรียนรูจากขอมูลในอดีตวา มีปญหาอะไรบางที่สงผลใหการพัฒนาผูเรียนไมบรรลุเปาหมาย เชน 
ปญหาเกี่ยวกับความพรอมของผูเรียน คุณภาพและความพอเพียงของครูผูสอน ความพรอมของ
อุปกรณการสอน ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ งบประมาณที่ไดรับรวมทั้งหลักสูตรที่ใช แลวจัด
เรียงลําดับความสําเร็จของปญหาดังกลาว เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศที่ไดจากผลการประกันคุณภาพ
ภายในระดับกลุมสาระการเรียนรู นําไปพัฒนาสถานศึกษาตอไป 
   4. ระหวางการนํารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช ผูบริหารโรงเรียนควรมีการวางแผนกํากับ ติดตาม และ
ดําเนินการตามแผนรวมกับกลุมสาระการเรียนรูแลวจัดการประชุมใหแตละกลุมสาระการเรียนรู
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนที่ผานมา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมสาระการเรียนรู 
และนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในชวงถัดไปใหบรรลุเปาหมาย 
  ระดับตนสังกัด 
  ตนสังกัดควรมอบหมายศึกษานิเทศกใหเปนพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู และนิเทศการสอน การประเมินการ
สอน และการนําผลไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหการประกันคุณภาพภายใน
ระดับกลุมสาระการเรียนรูมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
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 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
   1. ควรมีการศึกษารูปแบบการนําผลจากการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปร เชน ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนครู  
วุฒิการศึกษาของครู อายุ ครู วิทยฐานะของครู วัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา เปนตน ที่สงผล
ตอความสําเรจ็ในการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู 
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แบบสอบถามสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
ความคิดเหน็ในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ

การเรียนรู 
(สําหรับผูอํานวยการโรงเรียน) 

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญภายในโรงเรียนวา
มีความสอดคลองกับประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพื่อสอบถามความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
ขอมูลทั่วไป 

1. โรงเรียนของทานเปนโรงเรียนขนาดใด 

 O เล็ก (นอยกวา 301 คน)   O กลาง (301 – 1,000 คน)  

 O ใหญ (1,001 – 2,700 คน)  O ใหญพิเศษ (2,700 คนขึ้นไป)   

2. ทานมีประสบการณดานการบริหารโรงเรียน ............ ป 
 
ตอนที่ 1  สภาพการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
1. ที่ผานมาโรงเรียนของทานมีการดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางไร 
(โปรดอธิบายอยางละเอียด) 
การเตรียมการ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
การวางแผน 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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การดําเนินการ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
การประเมินผลการทํางาน 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
การปรับปรุงคณุภาพ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมสงเสริม/พัฒนาครูหรือสนับสนุนใหครูเขาอบรมสัมมนา/พัฒนาตนเอง
ในดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญหรือไม อยางไร  
O ไมมี             
O มี การดําเนินการ คือ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3. โรงเรียนมีการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครหูรือไม อยางไร 
O ไมมี             
O มี การดําเนินการ คือ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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4. โรงเรียนมีการนิเทศ/กํากับติดตาม/ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนหรือไม อยางไร 
O ไมมี             
O มี การดําเนินการ คือ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
5. โรงเรียนมีการสอบทานการประเมินผลการเรียนรูของครู เชน การสอบทานแบบทดสอบหรือ
วิธีการประเมนิผลการเรียนของครู การวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ การสอบทวนการใหระดับหรือ
การตัดเกรดของครูหรือไม อยางไร 
O ไมมี             
O มี การดําเนินการ คือ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
6. โรงเรียนมีการนําผลจากการนิเทศ/กํากับติดตาม/การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูไปสงเสริม
หรือพัฒนาครูแตละคนหรือไม อยางไร 
O ไมมี             
O มี การดําเนินการ คือ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ
การเรียนรู 

ทานจะมีวิธีการในขั้นตอนตอไปน้ีอยางไร ในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือใหสอดรับกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาตามกฎกระทรวง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสาม (โปรดอธิบายหรือยกตัวอยางประกอบ) 
1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 



 
 

224

2. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
3. การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
4. การจัดใหมีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5. การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
.....................................................................................................................................................

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

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

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

...................................................................................................................... 
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รายงานการประเมินตนเอง 

ประจําปการศึกษา.......................... 

ตอนที่ 1 ประวตั ิ

นาย/นาง/นางสาว..................................................  อายุ......................ป  อายุการทํางาน

................ ป  

ตําแหนง.....................................................กลุมสาระการเรียนรู

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

โรงเรียน................................................................ สังกัด

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

ประวตัิการศกึษา 

ปริญญาตรี................................................ 

ปริญญาโท................................................ 

ปริญญาเอก................................................ 

อ่ืน ๆ (ถามี) 

การศึกษาดูงาน/อบรม 

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

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

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

รางวลัที่เคยไดรับ 

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

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

3. ....................................................................................... 
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ตอนที่ 2 หนาที่รับผิดชอบ 

หนาที่หลัก 

• การสอนวิชาที่สอน วิชา...................................................... ชั้น......................... 

จํานวนนักเรียน.............. คน 

 วิชา...................................................... ชั้น......................... จํานวนนักเรียน.............. คน 

 วิชา...................................................... ชั้น......................... จํานวนนักเรียน.............. คน 

หนาที่พิเศษ 

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

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

3. ....................................................................................................... 
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ตอนที่ 3 ผลการดาํเนนิการ 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่งึประสงค (5 คะแนน) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย
ที่ตั้งไว 

วิธีการดําเนนิงาน ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

เอกสารประกอบ 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามหลักสูตร (2 คะแนน) 

รอยละ 80  รอยละ 85 1.70  

2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ (1 คะแนน) 

     

2 . 3  ย อ ม รั บ ค ว า ม คิ ด แ ล ะ
วัฒนธรรมที่แตกตาง (1 คะแนน) 

     

2 . 4  ตร ะหนั ก  รู คุณค า  ร ว ม
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
(1 คะแนน) 

     

รวม   

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 

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

ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน 

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

............................................................................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง (5 คะแนน) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย
ที่ตั้งไว 

วิธีการดําเนนิงาน ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

เอกสารประกอบ 

3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมุด 
แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัว 
(2 คะแนน) 

     

3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด 
เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควา
หาความรูเพิ่มเติม  
(1 คะแนน) 

     

3 . 3  เ รี ยน รู ร ว ม กัน เป นกลุ ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน (1 คะแนน) 

     

3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู
และนําเสนอผลงาน (1 คะแนน) 

     

รวม   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 

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

ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
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มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรคตัดสนิใจแกปญหาไดอยางมสีติสมเหตุผล (5 คะแนน) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย
ที่ตั้งไว 

วิธีการดําเนนิงาน ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

เอกสารประกอบ 

4.1 สรุปความคิดจากสื่อที่อาน 
ฟงและดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
(2 คะแนน) 

     

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา
ดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
(1 คะแนน) 

     

4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ (1 คะแนน) 

     

4 . 4  มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม  แ ล ะ
สร า งสรรคผลงานด วยความ
ภาคภูมิใจ (1 คะแนน) 

     

รวม   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 

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

ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
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มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสูตร (5 คะแนน) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย
ที่ตั้งไว 

วิธีการดําเนนิงาน ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

เอกสารประกอบ 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
แตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
(1 คะแนน) 

     

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ (1 คะแนน) 

     

5.3 ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนเปนไปตาม
เกณฑ (2 คะแนน) 

     

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ
เปนไปตามเกณฑ (1 คะแนน) 

     

รวม   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 

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

ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน 

............................................................................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมทีกัษะในการทาํงาน รักการทํางาน สามารถทาํงานรวมกบัผูอื่นได และมเีจตคติที่ดีตออาชพีสุจริต  (5 คะแนน) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย
ที่ตั้งไว 

วิธีการดําเนนิงาน ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

เอกสารประกอบ 

6 .1  วางแผนการทํ างานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ (2 คะแนน) 

     

6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง (1 คะแนน) 

     

6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได  
(1 คะแนน) 

     

6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต
และหาความรู เ กี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ (1 คะแนน) 

     

รวม   

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 

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

ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน 

............................................................................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล  (10 คะแนน) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย
ที่ตั้งไว 

วิธีการดําเนนิงาน ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

เอกสารประกอบ 

7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมาย
คุณภาพผู เรียนทั้งดานความรู 
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
(1 คะแนน) 

     

7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล และใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน (1 คะแนน) 

     

7.3 ครูออกแบบและการจัดการ
เรียนรูที่ตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปญญา (2 คะแนน) 

     

7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมผนวกกับการนําบริบท
และภู มิปญญาของทองถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู 
 (1 คะแนน) 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย
ที่ตั้งไว 

วิธีการดําเนนิงาน ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

เอกสารประกอบ 

7.5 ครูมีการวัดผลและประเมินผล
ที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 
(1 คะแนน) 

     

7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา 
และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้ง
ดานการเรียนและคุณภาพชีวิต
ดวยความเสมอภาค (1 คะแนน) 

     

7 .7  ครู มีการศึกษา  วิ จั ยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่
ตนรับผิดชอบและใชผลในการ
ปรับการสอน (1 คะแนน) 

     

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา (1 คะแนน) 

     

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตาม
วิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

     

รวม   
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 

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

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

ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน 

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

............................................................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 4 ผลการดําเนินงาน 

หนาที่หลัก 

วิชา ชั้นป จํานวน 
นร. 

จํานวนนักเรียน 
0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

1.           
2.           
3.           
  

หนาที่พิเศษ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จ ผลการบรรลุความสําเร็จ หมายเหต ุ
1.    
2    
3.    

 

ตัวบงชี ้ คาคะแนนทีไ่ด 
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
(5 คะแนน) 

 

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง (5 คะแนน) 

 

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล (5 คะแนน) 

 

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสตูร(5 คะแนน)  
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคตทิี่ดีตออาชีพสุจริต  (5 คะแนน) 

 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสทิธิผล (10 คะแนน) 

 

รวม  
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วิเคราะหบรบิท 

จุดแข็ง จุดออน 

  
 
 

โอกาส อุปสรรค 

  
 
 

ผูรายงาน 

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

  (......................................) 

 ความเห็นจากผูบังคับบญัชา 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

            ผูรับรองรายงาน  

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

    (......................................) 

  

                                                                           หัวหนากลุมสาระการเรียนรู............... 
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 ความเห็นจากผูบังคับบญัชา 
................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
                           ผูรับรองรายงาน 

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

                                                                      (......................................) 

                                                                          รองผูอํานวยการฝายวชิาการ 
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รายงานการประเมินตนเองของกลุมสาระการเรียนรู……………….. 

ประจําปการศึกษา................... 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 จํานวนบุคลากร 

 ขาราชการครู................. คน  

พนักงานราชการ ............. คน  

อัตราจาง  .......... คน   

รวม ......... คน 

 จํานวนรายวิชาทีส่อน 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้นป จํานวน
นักเรียน 

ผูสอน 

      
      
      
 

 แผนการปฏิบัติประจําป....................... 

..................................................................................................................................................... 
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สวนที่ 2  ผลการปฏิบัติงาน  

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (5 คะแนน) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย
ที่ตั้งไว 

วิธีการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

เอกสารประกอบ 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามหลักสูตร (2 คะแนน) 

รอยละ 80  รอยละ 85 1.70  

2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ (1 คะแนน) 

     

2 . 3  ย อ ม รั บ ค ว า ม คิ ด แ ล ะ
วัฒนธรรมที่แตกตาง (1 คะแนน) 

     

2 . 4  ตร ะหนั ก  รู คุณค า  ร ว ม
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
(1 คะแนน) 

     

รวม   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 

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

ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน 

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

............................................................................................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง (5 คะแนน) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย
ที่ตั้งไว 

วิธีการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

เอกสารประกอบ 

3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมุด 
แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัว 
(2 คะแนน) 

     

3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด 
เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควา
หาความรูเพิ่มเติม  
(1 คะแนน) 

     

3 . 3  เ รี ยน รู ร ว มกั น เป นกลุ ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน (1 คะแนน) 

     

3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู
และนําเสนอผลงาน (1 คะแนน) 

     

รวม   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 

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

ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
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มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล (5 คะแนน) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย
ที่ตั้งไว 

วิธีการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

เอกสารประกอบ 

4.1 สรุปความคิดจากสื่อที่อาน 
ฟงและดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
(2 คะแนน) 

     

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา
ดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
(1 คะแนน) 

     

4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ (1 คะแนน) 

     

4 . 4  มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม  แ ล ะ
สร า งสรรคผลงานด วยความ
ภาคภูมิใจ (1 คะแนน) 

     

รวม   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 

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

ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
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มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร (5 คะแนน) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย
ที่ตั้งไว 

วิธีการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

เอกสารประกอบ 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
แตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
(1 คะแนน) 

     

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ (1 คะแนน) 

     

5.3 ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนเปนไปตาม
เกณฑ (2 คะแนน) 

     

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ
เปนไปตามเกณฑ (1 คะแนน) 

     

รวม   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 

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

ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน 

................................................................................................................................................................................................................................................ 
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มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทกัษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  (5 คะแนน) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย
ที่ตั้งไว 

วิธีการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

เอกสารประกอบ 

6 .1  วางแผนการทํ างานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ (2 คะแนน) 

     

6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง (1 คะแนน) 

     

6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได  
(1 คะแนน) 

     

6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต
และหาความรู เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ (1 คะแนน) 

     

รวม   

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 

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

ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน 

................................................................................................................................................................................................................................................ 
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มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (10 คะแนน) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย
ที่ตั้งไว 

วิธีการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

เอกสารประกอบ 

7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผู เ รี ย น ทั้ ง ด า น ค ว า ม รู  ทั ก ษ ะ 
ก ร ะ บ ว น ก า ร  ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ
คุณลักษณะที่พึงประสงค (1 คะแนน) 

     

7.2 ครู มีการวิ เคราะหผู เ รียนเปน
รายบุคคล และใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู เพื่ อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน (1 คะแนน) 

     

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสติปญญา  ( 2 
คะแนน) 

     

7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญา
ของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู 
 (1 คะแนน) 
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ตัวบงชี ้ เปาหมาย
ที่ตั้งไว 

วิธีการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

เอกสารประกอบ 

7.5 ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่มุงเนน
การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย (1 คะแนน) 
7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไข
ปญหาใหแกผู เรียนทั้งดานการเรียนและ
คุณภาพชี วิ ตด วยความ เสมอภาค  ( 1 
คะแนน) 

     

7.7 ครูมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช
ผลในการปรับการสอน (1 คะแนน) 

     

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  (1 
คะแนน) 

     

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

     

รวม   

 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 

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

ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน
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ตัวบงชี ้ คาคะแนนทีไ่ด 
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
(5 คะแนน) 

 

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง (5 คะแนน) 

 

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล (5 คะแนน) 

 

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสตูร(5 คะแนน)  
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคตทิี่ดีตออาชีพสุจริต  (5 คะแนน) 

 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสทิธิผล (10 คะแนน) 

 

รวม  
 
วิเคราะหบรบิทของกลมสาระการเรียนรู 

ปจจัยภายในกลุมสาระการเรียนรู 

จุดแข็ง จุดออน 

 
 
 

 

ปจจัยภายนอกกลุมสาระการเรียนรู 

โอกาส อุปสรรค 

 
 
 
 

 

ผูรายงาน 

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

  (......................................) 

(หัวกลุมสาระการเรียนรู..............) 
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 ความเห็นจากผูบังคับบญัชา 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 

            ผูรับรองรายงาน  

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

    (......................................) 

         รองผูอํานวยการฝายวชิาการ 

 ความเห็นจากผูบังคับบญัชา 
.................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
                        ผูรับรองรายงาน 

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

 (......................................) 

                                                                    ผูอํานวยการโรงเรียน........................... 
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แบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คําชี้แจง   แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู ทานเห็นดวยกับขอความตอไปน้ีมากนอย

เพียงใด โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด 

ขอที่ รายการประเมิน 
ระดับ มาก            นอย 
5 4 3 2 1 

 ความเปนประโยชน      

1 รูปแบบการประกันคุณภาพฯชวยจัดระบบการปฏิบตัิงาน      
2 รูปแบบการประกันคุณภาพฯมิไดเพ่ิมภาระงาน      
3 รูปแบบการประกันคุณภาพฯสงเสริมการปฏิบัติงานจรงิในสถานศึกษา      
4 รูปแบบการประกันคุณภาพฯสะทอนใหเห็นจุดแข็งจุดออนอยางชัดเจน      
5 รูปแบบการประกันคุณภาพฯชวยพัฒนาใหทานมีทักษะในการประเมนิ      
6 รูปแบบการประกันคุณภาพฯชวยใหทานมีความชัดเจนในการดําเนินการ      
 ความเปนไปได      

7 รูปแบบการประกันคุณภาพฯสามารถนําไปปฏิบตัิไดจริง      
8 รูปแบบการประกันคุณภาพฯสามารถทําความเขาใจไดงายไมยุงยากและ

ซับซอนจนเกินไป 
     

9 ผลที่ไดจากการดําเนินการตามรูปแบบการประกันคุณภาพฯจะมีความ
คุมคา ทั้งในดานงบประมาณและเวลา 

     

 ความเหมาะสม      

10 รูปแบบการประกันคุณภาพฯการศึกษามคีวามสอดคลองและตอบสนอง
นโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

     

11 รูปแบบการประกันคุณภาพฯมีความสอดคลองกับบรบิทของสถานศกึษา      
12 รูปแบบการประกันคุณภาพฯมีความเหมาะสมกับระบบการนิเทศ กํากับ 

ติดตาม 
     

 ความถูกตอง      

13 รายงานการประเมินตนเองของกลุมสาระการเรียนรูมีความถูกตองตรง
กับการปฏิบตังิานจริง 

     

14 รูปแบบการประกันคุณภาพฯชวยใหทราบผลการปฏบิตัิงานของกลุม      
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ขอที่ รายการประเมิน 
ระดับ มาก            นอย 
5 4 3 2 1 

สาระการเรียนรูและครูในกลุมสาระการเรยีนรู 
15 รูปแบบการประกันคุณภาพฯที่พัฒนาขึ้นมีความถูกตองโดยไมขัดกับ

หลักทฤษฎีทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
     

16 สารสนเทศที่ไดจากการดําเนินการตามรูปแบบการประกันคุณภาพฯมี
ความครอบคลุมเพียงพอตอการนําไปใชตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการกลุมสาระการเรียนรู 

     

17 รูปแบบการประกันคุณภาพฯมีความครอบคลุมตามภารกิจของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทีไ่ดกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

     

 

  โปรดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ เพ่ิมเติม ในอันที่จะทําใหรูปแบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือการวิจัย 

1. นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส  

2. นางทิพย  นิลนพคุณ 

3. ดร.กฤตยากานต โตพิทักษ 

 

รายชื่อผูเช่ียวชาญในการตรวจรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส 

2. นางทิพย  นิลนพคุณ 

3. ดร.กฤตยากานต โตพิทักษ 

4. รศ.ดร.สุพักตร พิบูลย 

5. ดร.ดิเรก พรสีมา 

6. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา 

7. นายชื่น ฤทธวิงศ 

8. นายศรัณย บวัทองเรือง 

9. นายนคร สอนสุข 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญและเกบ็ขอมูลวิจัยจากสถานศึกษา 
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ภาคผนวก ง 
คูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คูมือ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู 

ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

พัฒนาโดย 

ศศิธร บัวทอง 

 

 

 

 

เอกสารนี้เปนสวนหนึ่งของปริญญานิพนธ  
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รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู 

ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 

 ในการปฏิรูปการศึกษาประกอบกับการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 ซึ่งไดกําหนดสาระไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษา

ดังกลาวไวในมาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. 2547: 5) ในการ

พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้นจะตองมีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยูในกระบวนการ

บริหารและการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยาง

ตอเนื่องตลอดเวลา อันจะเปนการสรางความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนไป

ตามมาตรฐาน เพ่ือทําใหเด็กไทยเปนคนดี มีความสามารถและมีความสุข สามารถรวมมือและแขงขันกับ

ประเทศอื่นๆ ไดอยางมีศักดิ์ศรีในสังคมโลกตอไป ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ได

กําหนดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ใหหนวยงานตนสังกัดและ

สถานศึกษาจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งน้ีใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยจัดทํารายงานเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่

เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป และตามเจตนารมณตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาที่ยึด

หลักสากลวา การประกันคุณภาพเปนเรื่องสําคัญที่ตองดําเนินการควบคูไปกับการจัดการศึกษา และ

สนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจบริหารไปยังระดับทองถิ่นและสถานศึกษา จึงมีความจําเปนตองมีระบบ

การประกันคุณภาพเพื่อกอใหเกิดความมั่นใจวาผูเรียนไมวาจะอยูในทองถิ่นใดก็ตามจะไดรับการศึกษาที่

มีคุณภาพใกลเคียงกัน เปาหมายของการประเมินคุณภาพนั้นไมใชเพ่ือการลงโทษแตเปนเครื่องสะทอน

ใหสถานศึกษาไดนําไปพิจารณาจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนกับผูเรียนอยางเต็มที่ ฉะน้ันการประกัน

คุณภาพจึงเปนการประกันเพ่ือผูเรียน ซึ่งสงผลใหสถานศึกษาทุกแหงตองตระหนักถึงคุณภาพของการ

จัดการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เรียกโดยยอ

วา สมศ.  
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  ในระยะตอมาหนวยงานตางๆ เร่ิมมีความเขาใจและมีความตื่นตัวที่จะดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในมากขึ้น หนวยงานในสวนกลาง หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่กํากับดูแลในพื้นที่

หลายแหงไดดําเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เชน จัดทําโครงการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําคูมือพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู และพัฒนาใหสถานศึกษา

มีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน เพ่ือเตรียมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ซึ่ง สมศ. 

ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรกเริ่มในป พ.ศ. 2543 - 2548 ตามที่กฎหมายกําหนด 

ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกเปนการประเมินตามสภาพจริง เพ่ือใหสถานศึกษาทุกแหงใช

ในการประเมินตนเองและปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพ อีกทั้งเกิดเจตคติที่ดีตอการประเมินเพ่ือเรียนรู

และพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง โดยใชรูปแบบกัลยาณมิตรประเมิน (Amicable Assessment Model) 

ใชมาตรฐานในการประเมิน 14 มาตรฐาน  53 ตัวบงชี้ โดยกําหนดระดับคุณภาพการประเมินระดับตัว

บงชี้และระดับมาตรฐานเปน 3 ระดับ คือ ระดับดี พอใช และปรับปรุง จากน้ันไดสรุปเปนรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกเสนอตอคณะรัฐมนตรี หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน ตามที่

กฎหมายกําหนด ซึ่งกอใหเกิดความรูความเขาใจและความตระหนักของการจัดการศึกษาที่ตองได 

“คุณภาพ” และกอใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพของทุกฝายที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตามการ

ประเมินรอบนี้ไมมีการตัดสินผลวารับรองหรือไมรับรองมาตรฐาน การพิจารณาคาบงชี้ความสําเร็จระดับ

ตัวบงชี้และระดับมาตรฐาน พิจารณาจากคารอยละเฉลี่ยความสําเร็จในภาพรวมของสถานศึกษา    

 ผลจากการดําเนินการประเมินภายนอกรอบแรกของ สมศ. ไดมีขอวิพากษวิจารณไมเห็นดวยกับ

แนวทางที่ สมศ. จะดําเนินการตอไปประเด็นที่เปนขอวิพากษ เชน ระบบการประเมินของตางประเทศไม

เหมาะกับประเทศไทย ครูใชเวลาไปทําเรื่องการประกันคุณภาพจนไมมีเวลาสอนนักเรียน เปนตน จาก

ขอวิพากษดังกลาวพบวา มีสถานศึกษาที่ทําตัวอยางการประกันคุณภาพที่ผิดๆ คือการแยกสวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    การจัดเอกสาร จัดแฟมเพ่ือ

เตรียมใหผูประเมินมาตรวจสอบจัดทําโดยครูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเร่ืองการประกันคุณภาพ 

ซึ่งไมเปนตามวัฒนธรรมของการพัฒนางานที่เกิดจากการปฏิบัติจริง (จํารัส นองมาก. 2546: 58-59) ใน

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองเริ่มในป พ.ศ. 2549 – 2553 ใชมาตรฐานในการประเมิน 14 

มาตรฐาน 65 ตัวบงชี้ และกําหนดใหมีระดับการประเมินเปน  4 ระดับ คือ ระดับดีมาก ระดับดี ระดับ

พอใช และระดับตองปรับปรุง เม่ือประเมินแลวจะมีการประกาศใหมีการรับรองหรือไมรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑที่กําหนด จากการประมวลผลในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรอบสองที่ไดดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2549 - 2551 มีการประเมินโรงเรียนไป

แลวมากกวารอยละ 60 พบขอเสนอแนะตอตนสังกัดที่มีความคลายคลึงกันในประเด็นที่สําคัญคือ ตอง

มุงเนนพัฒนาประสิทธิภาพของครูในดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งในเรื่องการ
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จัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล การวัดและประเมินผลอยาง

หลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาที่สอน การใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใชเพ่ือแกปญหาในเรื่องของ

การจัดการเรียนการสอนและ/หรือสรางนวัตกรรมใหม ๆ ใหเกิดขึ้น รวมทั้งเรื่องการพัฒนาเทคนิคการ

จัดการเรียนการสอนที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่

สามารถกระตุนใหผูเรียนสามารถคิดไดอยางเปนระบบ รักการเรียนรู รักการอาน รูจักแสวงหาความรูได

ดวยตนเอง สามารถอานออก เขียนได และนํามาประยุกตใชเปน อันจะสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนใหเกิดขึ้นไดโดยตรง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา. 2552)  

 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จึงไดมีการพัฒนาหลักเกณฑการกําหนดตัว

บงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกําหนด

กลุมตัวบงชี้เปน 3 กลุม คือ กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการ

สงเสริม ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 

38 ซึ่งกําหนดให สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง 1) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา 2) มาตรฐานที่วา

ดวยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 

4) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา. 2555: 15) สําหรับเกณฑการประเมินคุณภาพรอบสามนี้แบงเปน 5 ระดับ คือ ระดับดีมาก 

ระดับดี ระดับพอใช ระดับตองปรับปรุง และระดับตองปรับปรุงเรงดวน ในการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสามจะตองระบุวา สถานศึกษาที่ไดรับการประเมินนั้นไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

หรือไมรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเชนเดียวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

เปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาคือ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปน
มนุษยที่มีความสมดุลทั้งรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก 
ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ และได
กําหนดจุดมุงหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้ วัดที่ชัดเจน  เ พ่ือใช เปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในแตละระดับ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 2-4)  
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 การที่ผูเรียนจะพัฒนาใหมีศักยภาพในการเรียนรูไดนั้นตองผานกระบวนการที่มีคุณภาพ  นั่น

ก็คือโรงเรียนตองมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งมีระบบการ

ประกันคุณภาพภายในที่ดี การทํางานดานการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและผสมผสานกับการ

ปฏิบัติงานตามปกติ โดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการประเมินภายในที่ประเมินตามสภาพจริง

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู การสอน และการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร

จัดการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือนําไปสูการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหประสบความสําเร็จ

ตามเปาหมายที่คาดหวัง ทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมกัน

รับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบและตอเนื่องในการวางแผนดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน 

ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่

กําหนดไว ซึ่งในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง

ประสงค ที่ตองการใหเกิดแกผูเรียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีมาตรฐานการเรียนรูเปนกลไก

สําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกัน

คุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก รวมถึง

การทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ เพ่ือการประกันคุณภาพที่สะทอนภาพ

การจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรู 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 8) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ

โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนระบบจะชวยใหไดขอมูลและสารสนเทศที่ชัดเจนและครอบคลุม

การจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของ

โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จากการศึกษาและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและจากการศึกษาสภาพการ

ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สรุปไดวาแนวทางที่ดีในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดตางๆ ตองผนวกใหเปนการทํางานปกติของบุคลากรใน

สถานศึกษาและไมเปนการเพิ่มภาระงาน ตามหลักการที่วา 1) การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของ

บุคลากรทุกคนที่ตองปฏิบัติงานตามภารกิจที่แตละคนไดรับมอบหมาย 2) การประกันคุณภาพมุง

พัฒนาการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของตนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพราะผลการพัฒนาของแตละคน

ก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา 3) การประกันคุณภาพเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
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ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง ไมใชทําเพื่อเตรียมรับ

การประเมินเปนครั้งคราวเทานั้น 4) การประกันคุณภาพตองเกิดจากความรวมมือของบุคลากรทุกฝายที่

เกี่ยวของ ไมสามารถวาจางหรือขอใหบุคคลอื่น ๆ ดําเนินการแทนได 5) การประกันคุณภาพตองเกิด

จากการยอมรับและนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา และประยุกตกับหลักในการบริหารตามกระบวนการ PDCA จึงไดรูปแบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี

วิธีการแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ  

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ ประกอบดวย  

การวางแผนการปฏิบัติงาน (P) มีขั้นตอนยอย ไดแก 1) แตงตั้งคณะทํางานในระดับ

กลุมสาระการเรียนรู 2) วิเคราะหบริบทระดับกลุมสาระการเรียนรู 3) กําหนดจุดเนน/เปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละป 4) วางแผนดําเนินการในแตละปในระดับกลุมสาระการเรียนรู 

 ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการ ประกอบดวย 

  การดําเนินการตามแผน (D) มีขั้นตอนยอย ไดแก 5) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

  การตรวจสอบคุณภาพ (C) มีขั้นตอนยอย ไดแก 6) ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ข้ันตอนที่ 3 การรายงาน ประกอบดวย  

  การปรับปรุงคุณภาพ (A) มีขั้นตอนยอย ไดแก 7) รายงานประจําปในระดับกลุมสาระ

การเรียนรู 8) ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนในปตอไป 

สามารถเปรียบเทียบหลักการประกันคุณภาพการศึกษากับรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูไดดังตาราง 1 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบหลักการประกันคุณภาพการศึกษากับรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรู 

หลักการของ

การประกัน

คุณภาพ 

(Quality 

Assurance) 

กฎกระทรวงวาดวยระบบ 

หลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา 2553 

หลัก PDCA รูปแบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาระดับกลุม

สาระการเรียนรู 

ควบคุม

คุณภาพ 

(Quality 

Control) 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษา 

วางแผน (P) 

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ 

1. แตงตั้งคณะทํางานในระดับกลุม

สาระการเรียนรู 

2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาทีมุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

2. วิเคราะหบริบทระดับกลุมสาระ

การเรียนรู 

3, จัดระบบบริหารสารสนเทศ 3. กําหนดจุดเนน/เปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละป 

4. วางแผนดําเนินการในแตละปใน

ระดับกลุมสาระการเรียนรู 

4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ดําเนินการ

ตามแผน (D) 

ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการ 

5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ตรวจสอบ

คุณภาพ 

(Quality 

Audit) 

5. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

ตรวจสอบ

คุณภาพ (C) 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประเมิน

คุณภาพ 

(Quality 

Assessment) 

 

6. จัดใหมีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

7. จัดทํารายงานประจําปที่ เปน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ปรับปรุง

คุณภาพ (A) 

ข้ันตอนที่ 3 การรายงาน 

7. รายงานผลประจําปในระดับกลุม
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หลักการของ

การประกัน

คุณภาพ 

(Quality 

Assurance) 

กฎกระทรวงวาดวยระบบ 

หลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา 2553 

หลัก PDCA รูปแบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาระดับกลุม

สาระการเรียนรู 

สาระการเรียนรู 

8. จั ด ให มี ก า ร พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง 

8. ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนใน

ปตอไป 

 

รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี 8 ขั้นตอน โดยมีการขับเคลื่อนในแตละวงรอบ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 การทํางานของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระ

การเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ 

1. แตงต้ังคณะทํางานระดับกลุมสาระการเรียนรู 

2. วิเคราะหบริบทของกลุมสาระการเรียนรู 

3. กําหนดจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต

ละป 

ข้ันตอนที่ 2 การ

ดําเนินการ 

5. ดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการ 

ข้ันตอนที่ 3 การรายงาน 

7. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

8. ปรับปรุงคุณภาพและ

วางแผนในปถัดไป 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วางแผน (P) ดําเนินการตามแผน 

ตรวจสอบคณุภาพ (C) 
ปรับปรุงคุณภาพ (A) 
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รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการดําเนินงานในแตละรอบป ดังนี้ 

ตาราง 2 แผนการดําเนินงานในแตละรอบปการศึกษา 

ข้ันตอน เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ 
1. แตงตั้งคณะทํางานในระดับกลุม
สาระการเรียนรู 

            

2. วิเคราะหบริบทระดับกลุมสาระ
การเรียนรู 

            

3. กําหนดจุดเนน/เปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละป 

            

4. วางแผนดําเนินการในแตละปใน
ระดับกลุมสาระการเรียนรู 

            

ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการ 
5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

            

6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน             
ข้ันตอนที่ 3 การรายงาน 
7. รายงานผลประจําปในระดับกลุม
สาระการเรียนรู 

            

8. ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนใน
ปตอไป 

            

 

3. วิธีดําเนินการ 

 รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแตขั้นตอนมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ ประกอบดวย 4 ขั้นตอนยอย ดังนี้ 

การวางแผนการปฏิบัติงาน (P) มีขั้นตอนยอย ไดแก 1) แตงตั้งคณะทํางานในระดับ

กลุมสาระการเรียนรู 2) วิเคราะหบริบทระดับกลุมสาระการเรียนรู 3) กําหนดจุดเนน/เปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละป 4) วางแผนดําเนินการในแตละปในระดับกลุมสาระการเรียนรู 

 มีวิธีดําเนินการในแตละขั้นตอน ดังนี้ 
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1. แตงตั้งคณะทํางานในระดับกลุมสาระการเรียนรู 

วิธีดําเนินการ 

 1.1 จัดประชุมชี้แจงหรือจัดอบรม เพ่ือสรางความตระหนัก ความเขาใจและใหความรูเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหกับบุคลากรภายในโรงเรียน โดยการเชิญวิทยากรภายนอกมา
ใหความรูหรือเปนที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ทั้งน้ี ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เน่ืองจากเปนขั้นตอนเริ่มตนของกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความเขาใจใหกับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาใหเขาใจตรงกันเสียกอน ดังน้ันในการเชิญวิทยากรเปนเรื่องที่สําคัญ ซึ่งวิทยากรอาจเปน
ผูเชี่ยวชาญภายในหรือภายนอกสถานศึกษาก็ไดขึ้นอยูกับความเหมาะสม แตวิทยากรควรเปนผูที่มี
ความเชี่ยวชาญและความรูในดานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งรวมไปถึงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกดวย ระยะเวลาในการอบรมจํานวน 1 วัน (หรือตามความ
เหมาะสม) การจัดอบรมบุคลากรภายในสถานศึกษาจะตองเขารวมทุกคน โดยหัวขอในการอบรมแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เรื่องเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยมีหัวขอที่สําคัญคือ 

1. ทําไมตองมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เน้ือหากลาวถึงความสําคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษา และเหตุใดตองมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลของการ
ประกันคุณภาพจะเกิดกับผูเรียน คือ เพ่ือคุณภาพของผูเรียนหรือผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือคุณภาพการ
บริการ และเพื่อคุณภาพการบริหาร  

2. ประโยชนที่ไดรับจากการประกันคุณภาพการศึกษา คือ  
 ผูเรียน: พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 ผูปกครอง : มีความสุขและภูมิใจในความสําเร็จของบุตรหลาน  
 ผูบริหาร ครู-อาจารย และเจาหนาที่ : ใชความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
 เจาของสถานประกอบการ/หัวหนาหนวยงาน : ประสบความสําเร็จตาม

เปาหมาย 
 ชุมชน : มีความสุข 
 ประเทศชาติ : เขมแข็ง 

3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 เพ่ือใหทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สถานศึกษา
ทุกแหงตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

4. ตองดําเนินการประกันคุณภาพอยางไร เน้ือหากลาวถึงวิธีการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
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  หลักกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ไดแก การ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) และการประเมินคุณภาพ 
(Quality Assessment)  

  มิติของการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก ตระหนัก(AWARENESS) 
พยายาม(ATTEMPT) และความสําเร็จ (ACHIEVEMENT) 

  หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน ตองผสมผสาน ตองทําอยาง
ตอเน่ือง ตองประเมินเพื่อพัฒนา และตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ใชหลักวงจร PDCA  
5. ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

ตองเริ่มตนจากการที่สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของ
ตนเอง ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการกํากับติดตามคุณภาพ และมีระบบการประเมินตนเองกอน 
ตอจากนั้นจึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะดําเนินการโดยพิจารณาและตรวจสอบ
จากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2 กระบวนการดําเนินการตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุม
สาระการเรียนรูของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เน้ือหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามกระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การ

เตรียมการ ประกอบดวย การวางแผนการปฏิบัติงาน (P) มีขั้นตอนยอย ไดแก 1) แตงตั้งคณะทํางานใน

ระดับกลุมสาระการเรียนรู 2) วิเคราะหบริบทระดับกลุมสาระการเรียนรู 3) กําหนดจุดเนน/เปาหมายใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละป 4) วางแผนดําเนินการในแตละปในระดับกลุมสาระการเรียนรู 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการ ประกอบดวย การดําเนินการตามแผน (D) มีขั้นตอนยอย ไดแก 5) 

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การตรวจสอบประเมินผล (C) มีขั้นตอนยอย ไดแก 6) ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 3 การรายงาน ประกอบดวย การประเมินมาปรับปรุงงาน (A) มีขั้นตอนยอย ไดแก 

7) รายงานประจําปในระดับกลุมสาระการเรียนรู 8) ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนในปตอไป 

1.2. แตงตั้งคณะทํางานในระดับกลุมสาระการเรียนรู โดยเปนผูรวบรวมขอมูลจากครูในกลุม

สาระการเรียนรู และใหครูทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงาน อาจจะแตงตั้งหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

หรือครูทานอ่ืนในกลุมสาระการเรียนรูและสามารถแตงตั้งไดมากกวาหนึ่งคนขึ้นอยูความเหมาะสมและ

บริบทของแตละโรงเรียน 
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2. วิเคราะหบริบทระดับกลุมสาระการเรียนรู 

วิธีดําเนินการ 

2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมกันในการทบทวนวิสัยทัศนและทิศทางของโรงเรียน 
 
2.2 ศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา เพ่ือหาจุดเดน จุด

ดอย ที่ควรพัฒนาและสงเสริม 
2.3 รวมกันวิเคราะหบริบทระดับกลุมสาระการเรียนรู โดยใชหลักการ SWOT Analysis  
2.4 รวมกันกําหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ป ของ

กลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน 

การวิเคราะหบริบทระดับกลุมสาระการเรียนรูจะตองใชการประชุมเชิงปฏิบัติการใหครูทุกคนใน
แตละกลุมสาระการเรียนรูมาประชุมรวมกัน เพ่ือวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของ
กลุมสาระการเรียนการเรียนรูของตนเอง เพ่ือเปนการทบทวนบริบทของกลุมสาระการเรียนรูวาตนเอง
นั้นมีทรัพยากร กําลังคน มากนอยแคไหน เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในแตละกลุม
สาระการเรียนรู การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมี 2 แนวทาง ไดแก  

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหบริบทระดับกลุมสาระการเรียนรูตอจากการอบรม
ใหความรูการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการอบรมในขอ 1 ซึ่งการจัดในลักษณะนี้จะเปนการ
จัดประชุมพรอมกันทุกคน แตแบงเปนแตละกลุมสาระการเรียนรูจะทําใหเปนการจัดประชุมพรอมกันทุก
กลุมสาระการเรียนรู การจัดลักษณะนี้สถานศึกษาจะตองมีความพรอมในดานบุคลากรที่สามารถเขารวม
พรอมกันไดทุกคน  

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหบริบทระดับกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งแตละกลุมสาระ
การเรียนรูอาจจะจัดประชุมตามความพรอมของแตละกลุมสาระการเรียนรู การจัดลักษณะนี้จะเปนการ
จัดประชุมไมพรอมกันทุกกลุมสาระการเรียนรู แตตองระบุระยะเวลาขอบเขตของการทํางานใหเสร็จตาม
กําหนด  
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ตัวอยางใบงาน 
 

การวิเคราะหบริบทระดบักลุมสาระการเรียนรู………………….. 
 

โรงเรียน……………………………… 
 
วิสัยทศันของโรงเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปการศึกษา………… 

จุดเดน 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

จุดออน 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วิเคราะหบรบิทกลุมสาระการเรียนรู 

ปจจัยภายในกลุมสาระการเรียนรู 

จุดแข็ง จุดออน 

  
 

ปจจัยภายนอกกลุมสาระการเรียนรู 

โอกาส อุปสรรค 
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3. กําหนดจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละป 

วิธีดําเนินการ 

3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันกําหนดจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละป
ของกลุมสาระการเรียนรู 

3.2 กําหนดจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละปในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยมี
สวนผลักดันเปาหมายของสถานศึกษาและกําหนดเปาหมายเพิ่มเติมในสวนของงานประจําที่ตองพัฒนา 

3.3 จัดทําเอกสาร คูมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ในขั้นตอนนี้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาจจะจัดพรอมกันกับขั้นตอนยอยที่ 2 การวิเคราะห

บริบทระดับกลุมสาระการเรียนรู เม่ือวิเคราะหบริบทของกลุมสาระการเรียนรูเสร็จแลวจะทําใหทราบถึง

จุดเดน จุดออน การมีทรัพยากร กําลังคนในกลุมสาระการเรียนรูมากนอยแคไหน จากนั้นนํามากําหนด

จุดเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละปของกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งตองสอดคลองตาม

เปาหมายของสถานศึกษาดวย และยุทธศาสตรของสถานศึกษาหนึ่งยุทธศาสตรอาจมีจุดเนนของกลุม

สาระการเรียนรูมากกวาหนึ่งขอก็ได 

4. วางแผนดําเนินการในแตละป 

วิธีดําเนินการ 

4.1 แตละกลุมสาระการเรียนรูกําหนดโครงการ/กิจกรรม ในแตละปใหสอดคลองกับจุดเนน/
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแตละป 

ในขั้นตอนนี้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาจจะจัดพรอมกันกับขั้นตอนยอยที่ 2 การวิเคราะห
บริบทระดับกลุมสาระการเรียนรูและขั้นตอนยอยที่ 3 กําหนดจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
แตละป เม่ือแตละกลุมสาระการเรียนรูทราบจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละปแลวจึง
นํามากําหนดโครงการ/กิจกรรมในแตละป  

4.2 กําหนดเปาหมายระดับบุคคลโดยใหสอดคลองกับเปาหมายของกลุมสาระการเรียนรู พัฒนา
งานประจําของครูแตละคน และงานที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

เม่ือกําหนดโครงการ/กิจกรรมรวมกันในแตละกลุมสาระการเรียนรูแลว ครูแตละคนจะตองนํามา
กําหนดภาระงานของตนเอง ตองจัดการเรียนการสอนตามจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต
ละป รวมทั้งภาระงานเสริมที่ตองจัดโครงการ/กิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งรายละเอียดภาระงานใน
รายบุคคลนี้จะอยูในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

4.3 จัดทําและเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศตามแผนปฏิบัติการประจําป 
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แผนปฏิบัติการประจําปตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน 

ปการศึกษา……………….. กลุมสาระการเรียนรู…………………… 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ จุดเนนของ
กลุมสาระการ

เรียนรู 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

เปาหมาย
ที่ตั้งไว 

ผูรับผิดชอบ
หลัก/รอง 

1. 
 
 

1. 1. 
2. 

   

 2. 
 
 
 

    

 

ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการ ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ดังนี้ 

 การดําเนินการตามแผน (D) มีขั้นตอนยอย ไดแก 5) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 การตรวจสอบประเมินผล (C) มีขั้นตอนยอย ไดแก 6) ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีวิธีดําเนินการในแตละขั้นตอน ดังนี้ 

5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

วิธีดําเนินการ 

5.1 ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของกลุมสาระการเรียนรูที่วางไว 
5.2 จัดใหมีการกํากับติดตาม นิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพในระดับกลุม

สาระอยางตอเน่ือง  
เม่ือครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูดําเนินการตามแผนที่วางไว จะตองมีการกํากับติดตาม 

นิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ โดยหัวหนากลุมสาระการเรียนรูจะตองเปนผู
กํากับติดตามและนิเทศครูในกลุมสาระการเรียนรู และอาจจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
ปญหา/อุปสรรคระหวางกลุมสาระเรียนรู เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาในกลุมสาระการเรียนรูตนเอง 

5.3 เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานตามแผนที่วางไว ซึ่งตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลเปนระยะ 

ถามีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตองมีการประเมินผลของการจัดโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ดวย ในการ

จัดการเรียนการสอนก็ตองมีการประเมินผลผูเรียน บันทึกหลังการสอนเปนระยะๆ ดวย 
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แตละกลุมสาระการเรียนรูจะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งครูแตละคนจะตองมีการเก็บ

รวบรวมขอมูลของตนเอง และสงตอใหคณะทํางานในระดับกลุมสาระการเรียนรูเปนผูรวบรวมใน

ภาพรวมของกลุมสาระการเรียนรู ถามีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําจะตองมี

การเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามแตละโครงการ/กิจกรรมและประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม

ตามตัวชี้วัดความสําเร็จและรายงานผลวาเปาลุเปาหมายหรือไม 

 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีดําเนินการ 

6.1 ศึกษามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เลือกเฉพาะมาตรฐานที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนการสอนของครู ใชเปนมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและใช
เกณฑการประเมินเดียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผูบริหารจะตองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับครูทั้งโรงเรียน อาจจะใชการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตอจากในขั้นตอนที่1 การเตรียมการ ก็ได เพ่ือวิเคราะหมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของตนสังกัดวามีมาตรฐานใดที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของครูและผลที่เกิดกับผูเรียน โดย
ใชมาตรฐานนั้นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละกลุมสาระการเรียนรู และมีวิธีคิดคาคะแนน
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือไมเปนการประเมินซํ้าซอนและเพ่ิมภาระงาน มาตรฐานใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและระดับกลุมสาระการเรียนรูตองเปนมาตรฐานเดียวกัน 

6.2 ครูแตละคนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานในขอ 1 ของครึ่งปการศึกษา
ตามที่ไดรับมอบหมายสงขอมูลใหกับคณะทํางานระดับกลุมสาระการเรียนรูเปนผูรวบรวม  

6.3 คณะทํางานระดับกลุมสาระการเรียนรูนําผลการดําเนินงานของครูในกลุมสาระการเรียนรูมา
รวมเปนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของกลุมสาระการเรียนรูครึ่งปการศึกษา 

เม่ือครูแตละคนในกลุมสาระการเรียนรูสงรายงานการประเมินตนเองมายังคณะทํางานระดับกลุม
สาระการเรียนรู ก็นํามาคิดคาคะแนนในแตละมาตรฐานโดยใชผลการเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานของครูแตละ
คนเปนคาคะแนนในระดับกลุมสาระการเรียนรู และเก็บรวบขอมูลหลักฐานของครูแตคนมารวมไว เพ่ือ
เปนผลการดําเนินงานระดับกลุมสาระการเรียนรู 

6.4 มีระบบนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

เม่ือครูแตละคนรายงานการประเมินตนเองจะทําใหผลการดําเนินงานของตนเองเปนอยางไรใน
ครึ่งปการศึกษา จะเปนขอมูลสารสนเทศใหกับครูในแตละคนในการพัฒนางานของตนเอง สวนกลุมสาระ
การเรียนรูจะทราบวาผลการดําเนินงานของกลุมสาระการเรียนรูนั้นเปนอยางไรในครึ่งปการศึกษา ครูแต
คนมีการปฏิบัติงานเปนอยางไรบาง จะไดขอมูลสารสนเทศใหกับกลุมสาระการเรียนรูในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

6.5 นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการดําเนินงานในครึ่งปการศึกษาหลัง 
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เม่ือทราบผลการปฏิบัติงานในครึ่งปการศึกษาทั้งรายบุคคลและระดับกลุมสาระการเรียนรู ใหจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในครึ่งปการศึกษาแลวนํามาปรับปรุงการดําเนินงาน
ในภาคเรียนถัดไป  

6.6 ครูแตละคนในกลุมสาระการเรียนรูและกลุมสาระการเรียนรูแตละกลุมรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) สิ้นปการศึกษา  

เม่ือดําเนินการจนสิ้นปการศึกษา ครูแตละรายงานการประเมินตนเองทั้งปการศึกษา สงใหกับ
คณะทํางานระดับกลุมสาระเรียนรู คณะทํางานระดับกลุมสาระการเรียนรูรวบรวมใหเปนระดับกลุมสาระ
การเรียนรู มีการดําเนินการเหมือนกับขั้นตอนที่ 6.3  

6.7 ครูแตละคนรายงานการปฏิบัติงานเสนอตอหัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนากลุมสาระ

เรียนรูรวบรวมและรายงานตอรองผูอํานวยการฝายวิชาการ รองผูอํานวยการฝายวิชาการรวบรวมทุก

กลุมสาระการเรียนรูเสนอตอผูอํานวยการ 
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รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

กลุมสาระการเรียนรู………………………………. 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 จํานวนบุคลากร 

 ขาราชการครู.......... คน    พนักงานราชการ ........... คน  

อัตราจาง  ....... คน      

รวม ...... คน 

 จํานวนรายวิชาที่สอน 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้นป จํานวน

นักเรียน 

ผูสอน 

      

      

 

สวน 2 ผลการปฏิบัติงาน (ใสมาตรฐานและตัวบงชี้ที่ไดกําหนดรวมกัน) 

 มาตรฐานที่ ………………………………………………………………………………… 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย

ที่ตั้งไว 

วิธีการดําเนินงาน ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คา

คะแน

นที่ได 

เอกสาร

ประกอบ 

      

      

      

รวม      
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ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน 

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

ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน 

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

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน 

ตัวบงชี ้ คาคะแนนทีไ่ด 

  

  

  

รวม  

 

วิเคราะหบรบิทของกลมสาระการเรียนรู 

ปจจัยภายในกลุมสาระการเรียนรู 

จุดแข็ง จุดออน 

  
 
 

ปจจัยภายนอกกลุมสาระการเรียนรู 

โอกาส อุปสรรค 

  
 
 

 

ผูรายงาน 

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

  (......................................) 

(หัวกลุมสาระการเรียนรู..............) 
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 ความเห็นจากผูบังคับบญัชา 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 

            ผูรับรองรายงาน  

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

    (......................................) 

         รองผูอํานวยการฝายวชิาการ 

 ความเห็นจากผูบังคับบญัชา 
.......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
                        ผูรับรองรายงาน 

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

 (......................................) 

                                                                    ผูอํานวยการโรงเรียน........................... 
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รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล 

สวน 1 ประวัติ 

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

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

สวน 2 หนาที่รับผิดชอบ 

หนาที่หลัก 

•  การสอน 

วิชาที่สอน วิชา....................................... ชั้น...................... จํานวนนักเรียน.............. คน 

   วิชา.........................................ชั้น..................... จํานวนนักเรียน.............. คน 

   วิชา........................................ ชั้น..................... จํานวนนักเรียน.............. คน 

หนาที่พิเศษ 

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

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

สวน 3 ผลการปฏิบัติงาน (มาตรฐานและตัวบงชี้เดียวกันกับกลุมสาระการเรียนรู) 

มาตรฐานที่  ……………………………………………………………………………………… 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย

ท่ีตั้งไว 

วิธีการดําเนินงาน ผลการ

ดําเนิน

งาน 

คา

คะแนน 

ท่ีได 

เอกสาร

ประกอบ 

      

      

      

รวม      

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน 

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

ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
........................................................................................................................................................... 
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สวน 4 ผลการดําเนินงาน 

หนาที่หลัก 

วิชา ชั้นป จํานวน 

นร. 

จํานวนนักเรียน 

0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

1.           

2.           

  

หนาที่พิเศษ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จ ผลการบรรลุความสําเร็จ หมายเหต ุ

1.    

2    

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัตงิาน 

ตัวบงชี ้ คาคะแนนทีไ่ด 

  

  

  

รวม  
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วิเคราะหบรบิท 

จุดแข็ง จุดออน 

  
 

โอกาส อุปสรรค 

  
 

ผูรายงาน 

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

  (......................................) 

 ความเห็นจากผูบังคับบญัชา 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

            ผูรับรองรายงาน  

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

    (......................................) 

    หัวหนากลุมสาระการเรียนรู................ 

 ความเห็นจากผูบังคับบญัชา 
.......................................................................................................................................................... 

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

.......................................................................................................................................................... 
                        ผูรับรองรายงาน 

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

 (......................................) 

                                                                                รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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ข้ันตอนที่ 3 การรายงาน ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ดังนี้ 

 การประเมินมาปรับปรุงงาน (A) มีขั้นตอนยอย ไดแก 7) รายงานประจําปในระดับกลุมสาระการ

เรียนรู และ8) ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนในปตอไป 

 มีวิธีดําเนินการในแตละขั้นตอน ดังนี้ 

7. รายงานประจําปในระดับกลุมสาระการเรียนรู 

วิธีดําเนินการ 

 เม่ือสิ้นปการศึกษาครูในกลุมสาระเรียนรูจัดทํา SAR ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่ง

เปนการรายงานผลการดําเนินงานของตนเองในแตละปการศึกษา รายงานใหคณะทํางานในระดับกลุม

สาระการเรียนรูรวบรวบขอมูลของครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรู มาจัดทําเปน SAR ของกลุมสาระการ

เรียนรู และเม่ือทุกกลุมสาระการเรียนรูมารวมกันก็จะไดเปน SAR ของสถานศึกษา โดยที่ทุกคนมีสวน

รวมในการดําเนินการและเปนการทํางานตามปกติ 

8. ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนในปตอไป 

วิธีดําเนินการ 

8.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในกลุมสาระการเรียนรู นําผลการปฏิบัติงานในแตละมาตรฐาน

และตัวบงชี้ รวมทั้งผลการประเมินตามโครงการ/กิจกรรม มาวิเคราะหรวมกัน 

8.2 นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาในปถัดไป  

8.3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณกันระหวางกลุมสาระการเรียนรู 
 

 

 

 

 

นางสาวศศิธร บัวทอง 

      นักวิชาการ 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

       เมษายน พ.ศ. 2556 
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