
บทที่ 2  
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

เพื่อเปนแนวทางการศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัยได

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดรวบรวมและเสนอเพื่อเปนพื้นฐาน

และแนวทางการทําวิจัย โดยแบงเน้ือหาออกเปน 6 ตอน ดังน้ี 

 1.  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 2.  หลักการและข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 3.  แนวคิดและทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกบัการมสีวนรวม 

 4.  การมสีวนรวมของครูในการประกันคุณภาพภายใน 

 5.  บริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 

 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแสดงทิศทางของการจัดการศึกษาใน

ทิศทางใหมโดยมีจุดเนนที่การปฏิรูปการเรยีนรูของผูเรยีน การปฏิรูปการเรยีนการสอน และการปฏิรูป

การบริหารจัดการ แนวทางการปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการเรียนการสอนของผูสอน   

มีสาระบัญญัติอยูในหมวด 4 ซึ่งเปนหมวดที่วาดวยแนวการจัดการศึกษา สวนการบริหารจัดการ 

ภายในสถานศึกษามีสาระบัญญัติอยูในหมวด 6 ซึ่งเปนหมวดที่วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา สาระสําคัญโดยสรุป คือ การจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก บทบาท 

ของหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดยใหระบบ

การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 

ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติ

ภารกิจหลักอยางมีระบบตามแบบแผนที่กําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การ

ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทําให

เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีช้ีวัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ 

ของการจัดการศึกษา ประกอบดวยการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก            

ซึ่งในเรื่องน้ีไดมีผูกลาวไว ดังน้ี 
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ชอเพชร เบาเงิน (2548 : 26) กลาววา สถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพเปนการ

รับประกันระบบการบริหารคุณภาพขององคการ เปนการสรางความมั่นในผลผลิตเมื่อออกมาจาก

กระบวนการแลวจะมีคุณภาพที่ดี ตรงตามความตองการของลูกคานอกจากน้ี รุงชัชดาพร เวหะชาติ 

(2550) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับ สถานศึกษาจะตองจัดใหการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหน่ึง          

ของกระบวนการการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ

กระบวนการบริหารการศึกษา และ นิตย โรจนรัตนวาณิชย (2551 : 5) กลาววา การประกันคุณภาพ

การศึกษา หมายถึง การประกันคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน โดยใชนักเรียนเปนที่ต้ัง ประเมินจาก

นักเรียนเปนหลัก โดยประเมินจากทุกสิ่งทุกอยางจากนักเรียน เชนเดียวกับ เบญจพร ชางตรึก (2553) 

ไดสรุปความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาวาหมายถึง การประเมินผลและติดตามตรวจสอบ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากภายในสถานศึกษาโดยบุคลากรของสถานศึกษาเองหรือหนวยงานตน

สังกัดมีหนาที่ดูแลสถานศึกษาน้ัน ซึ่งเปนการสรางความมั่นใจใหผูรับบริการการศึกษา ทํานองเดียวกับ  

สุลาวรรณ บุณลอม (2554) กลาววา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง 

กระบวนการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว    

โดยบุคลากรในสถานศึกษา ทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการและพัฒนาอยางตอเน่ือง และ จีรภา 

เพชรสงคราม (2554 : 26) ไดกลาวไววา ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การติดตาม

ตรวจสอบและตัดสินคุณภาพ และมาตรฐานจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาเองหรือ          

โดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง 

การติดตามตรวจสอบ ตัดสินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดย

สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาหรือหนวยงานที่สํานักงานดังกลาวให

การรับรอง เพื่อเปนการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ดังน้ันจึงสรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการบริหารหรือแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนการสรางหลักประกันความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของชุมชนและ

สังคมวาโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาใหบังเกิดคุณภาพมาตรฐาน ผูจบการศึกษามีคุณภาพตาม

หลักสูตรกําหนดและตรงตามความตองการของสังคม 

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  

การประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญ 3 ประการ คือ  

 1.  ทําใหประชาชนไดรับขอมูลคุณภาพการศึกษาที่เช่ือถือได เกิดความเช่ือมั่นและ

สามารถตัดสินใจเลือกใชบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน  

 2.  ปองกันการจัดการศึกษาที่ไมมีคุณภาพ ซึ่งจะเปนการคุมครองผูบริโภคและเกิด

ความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง  
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 3.  ทําใหผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษามุงบริหารจัดการศึกษาสูคุณภาพและมาตรฐาน

อยางจริงจงั ซึ่งมีผลใหการศึกษามีพลงัทีจ่ะพัฒนาประชากรใหมคุีณภาพอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง  

การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนการบริหารจัดการและการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจ

ปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเน่ือง ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจให

ผูรับบริการการศึกษา ทั้งยังเปนการปองกันการจัดการศึกษาที่ดอยคุณภาพและสรางสรรคการศึกษา

ใหเปนกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพสูงย่ิงข้ึน (พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ และสุชาติ 

กิจพิทักษ, 2550 : 6 - 8) 

การสรางความมั่นใจซึ่งเปนแกนหลักของการประกันคุณภาพประกอบดวยองคประกอบสําคัญ

หลายประการ (สุภาวดี ตรีรัตน, 2552) อันไดแก 

 1.  การวางแผนปองกันไมใหปญหาเกิดข้ึนต้ังแตข้ันของการออกแบบการกํากับดูแล 

ตรวจสอบและทบทวนเพื่อการปรับปรุง แกไขในทุกข้ันตอนของการผลิตซึ่งตางจากรูปแบบการประเมิน

แบบเกาที่เนนการตรวจจับเมื่อปญหาสําคัญในข้ันผลผลิต ไดเกิดข้ึนแลว  

 2.  การนําองคความรูทางวิทยาศาสตรที่ทันสมยัอันไดแกรูปแบบ กรรมวิธี และเทคนิค

วิธีที่เปนนวัตกรรมที่มีหลกัฐานทางทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษที่นาเช่ือถือรองรับไปประยุกตใช

ในข้ันตอนตาง ๆ ในกระบวนการผลิต ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางมีเหตุผลวา การดําเนินงาน

ตามข้ันตอนตาง ๆ ทั้งระบบจะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไวอยางนาไววางใจ และจะมีความผิดพลาด

คลาดเคลื่อนในวงจํากัดที่นอยที่สุด  

การประกันคุณภาพในบริบทของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีมาตรฐานเปนแกนนําการสราง

ความมั่นใจจะเริ่มตนต้ังแต การกําหนดมาตรฐานในระดับเปาหมายการศึกษาของชาติ โดยการนําขอมูล

สารสนเทศและองคความรูเชิงทฤษฎีและ เชิงประจักษที่ทันสมยัและนาเช่ือถือเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมของประเทศมาใชในกระบวนการสรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับสังคมไทยในอนาคตในฐานะ

ที่เปนสมาชิกของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน ซึ่งจะใชเปนกรอบและ แนวทางในการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของชาติที่เหมาะสมกับกาลสมัยและทันเหตุการณ การเปลี่ยนแปลงใน สังคมโลก และสามารถ

นําไปพัฒนาเปนหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะใชเปนแนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตอไป 

การประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวของกบัการดําเนินการทีส่ําคัญ 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  การควบคุมคุณภาพ (Quality Control ) เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

เพื่อใหสถานศึกษาตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนเปาหมายและเปนเครื่องมือในการพัฒนา        

ซึ่งหลักปฏิบัติทั่วไปมาตรฐานจะกําหนดโดยองคคณะบุคคล ผูเ ช่ียวชาญหรือผูมีประสบการณ 

(Murgatroyd & Morgan, 1994 : 45)  

 2.  การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) เปนการตรวจสอบและติดตามผลการ

ดําเนินการจัดการศึกษาวาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่กําหนดข้ึนมากนอยเพียงไร และ 

มีข้ันตอนการดําเนินการที่จะทําใหเช่ือถือไดหรือไมวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีคุณภาพ  
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 3.  การประเมนิคุณภาพ (Quality Assessment) เปนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา

โดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดยหนวยงานที่กํากับดูแลในเขตพื้นที่และหนวยงานตนสังกัด          

ในสวนกลางที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา  

ทั้งน้ี การตรวจสอบและประเมินคุณภาพน้ีจะกระทําอยางเปนระบบ โดยมีกฎเกณฑและ

แนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน มีการนําผลการประเมินในทุกข้ันตอนมาใชเพื่อการวางแผน ออกแบบ 

และการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง (Continuous Improvement)  

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Internal Quality Assurance) เปนระบบ 

ที่สถานศึกษาสรางความมั่นใจ (Assure) แกผูรับบริการทั้งผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนองคกร

หรือสถานประกอบการที่รับผูเรียนเขาศึกษาตอหรือทางาน วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพไดตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถมีทักษะและ  

มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดและสังคมคาดหวัง สามารถดารงชีวิตอยูในสังคมได

อยางมีความสุข รวมทั้งสรางประโยชนใหแกครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ดวยการบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพทั้งองคกรโดยใชหลักการมีสวนรวม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและผูบริหาร

ตระหนึกถึงเปาหมาย คือ ผลประโยชนที่เกิดกับผูเรียนเปนอันดับแรก ระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา จึงเปนกลไกสําคัญประการหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      

ที่ผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบไดและถูกกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองดาเนินการตามที่กําหนดไว

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและประกาศกฎกระทรวงดังที่กลาวแลว ดังน้ัน การพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา จึงยึดหลัก 3 ประการ คือ  

 1.  การกระจายอํานาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัว 

ในการบริหารและตัดสินใจดาเนินงานทั้งดานการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ

ทรัพยากร การจัดสิ่งอานวยความสะดวกและผูสอนทาบทบาทหนาที่ในการสอน จัดกิจกรรมและ

พัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาการเรยีนรูของผูเรียนใหบรรลผุลตามจดุหมายของหลกัสตูรไดอยางเต็มที ่สามารถ

จัดการศึกษาไดสอดคลองกับสภาพพื้นที่ ความตองการของชุมชนและสังคมไดมากที่สุด 

 2.  การเปดโอกาสการมีสวนรวมในการทางาน (Participation) หนวยงานทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูประกอบการ ภูมิปญญาทองถ่ิน/ปราชญชาวบานเขามา    

มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งในฐานะเปนคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะทํางาน         

ในสวนอื่น ๆ ของสถานศึกษา โดยมีการรวมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน สงเสริมและติดตามตรวจสอบ

การดาเนินงาน ตลอดจนรวมภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา  

 3.  การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาเปนเปาหมาย (Goals) ที่ผูเรียน ผูปกครองและชุมชนตองไดรับรูเพื่อการพัฒนารวมกัน 
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และเพื่อการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาวาสามารถนําพาผูเรียนไปสูมาตรฐาน   

ที่ไดกําหนดรวมกันไวหรือไม  

จากเปาหมายและจุดเนนการพัฒนาดังกลาวสถานศึกษาตองสรางการมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (School Improvement Plan) เลือกกลวิธี การพัฒนาที่เหมาะสม 

และสามารถทําใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม มีการประชาสัมพันธเปาหมายและจุดเนนที่ตองการ

พัฒนาใหทุกฝายไดรับรู เพื่อเปนสัญญาประชาคมและเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของ มีทิศทางการทํางาน  

ที่ชัดเจนสูเปาหมายเดียวกันจากหลกัการดังกลาวขางตนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีกระบวนการ

ดําเนินการที่สัมพันธตอเน่ืองกัน 3 ข้ัน คือ 

 1.  การประเมินคุณภาพภายใน เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม

และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระทาโดยบุคลากรของสถานศึกษา 

หรือโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรอืโดยหนวยงานตนสังกัดที่มหีนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา ทั้งน้ี 

เพื่อนาผลจากการประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนากิจกรรม/โครงการพัฒนาที่จัดทาข้ึนจึงต้ังอยูบน

ฐานความเปนจริง มีความเปนไปไดและสําเร็จผลในเวลาอันเหมาะสม 

 2.  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการติดตามตรวจสอบความ 

กาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํารายงานการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อจะตรวจสอบความกาวหนา สถานศึกษาจะตองมีขอมูลสารสนเทศที่แสดงแนวโนมผลการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการวางระบบ 

การเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนและการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป มีวิธีการเก็บ

ขอมูลที่ไมยุงยากและเกิดจากการปฏิบัติจริง ขอมูลสารสนเทศที่จะแสดงแนวโนมผลการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาไดไมควรจะนอยกวา 3 ปการศึกษา ดังน้ันครู 

ทุกคนตองสามารถแสดงขอมูลผลการเรียนของผูเรียนไดเปนรายบุคคล รายหองเรียน รายช้ัน รายกลุม

สาระ จนเปนขอมูลรวมระดับสถานศึกษาไดหรือโครงการอื่น ๆ ที่สถานศึกษาดาเนินการก็จะตอง

สามารถตอบไดวา เหตุใดจึงเพิ่มกิจกรรมใหมข้ึนหรือปรับลดกิจกรรมบางอยางลง ขอมูลสารสนเทศ

เหลาน้ีจะถูกนาไปสรปุรายงานใหคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ เพื่อรวมกันหาแนวทางพัฒนาตอไป 

 3.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพ           

ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบและ

โครงสราง การวางแผนและการดาเนินงานตามแผน รวมทั้ง “สรางจิตสํานึก” ใหเห็นวาการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาจะตองดาเนินการอยางตอเน่ืองและเปน “ความรับผิดชอบรวมกัน” ของทุกคน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนคําที่มีความหมายกวางมากแตในระดับสถานศึกษาน้ัน 

แทจริงแลวคือหนาที่หลักของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยมีคุณภาพที่ตองการใหเกิด
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กับผูเรียนเปนเปาหมาย ซึ่งในปจจุบันกําหนดในรูปของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ฉะน้ัน  

ในการคิดกิจกรรม/โครงการหรือพัฒนานวัตกรรมใด ตองสะทอนผลที่เกิดกับผูเรียน ไดอยางไรก็ตาม

การดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จไดตองเกิดจากผูปฏิบัติงานทุกคนทํางานอยางเปนระบบ ทํางาน

รวมกันไดดี รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน เลือกแนวทางที่ดีที่สุด ยอมรับผลที่เกิดข้ึน

รวมกัน และพรอมที่จะแกไขใหดีข้ึน (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2554 : 9 - 12) 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 องคประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ที่มา : สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2554 : 12 

 

หลักการและขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 

จากมาตรา 47 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดวา ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม  

ที่กําหนดในกฎกระทรวงน้ันไดนําไปสูการจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2546 และมีการปรับปรุงใหมโดยรวมระบบการประกันคุณภาพภายใน     

ขององคกรหลักที่รับผิดชอบการศึกษาในแตละระดับ และระบบการประกันคุณภาพภายนอกเขาดวยกัน 

โดยในสวนของการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ซึ่งรวมถึงการศึกษาปฐมวัยดวย)น้ัน ระบุวาใหสถานศึกษาจัดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประกอบดวย การดําเนินงานโดยยึดหลักการ  

มีสวนรวม 8 ประการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2549) ดังน้ี 

 1.  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

และเอกลักษณของสถานศึกษาโดยกําหนดใหเหมาะสมครอบคลุมสาระการเรียนรูและศักยภาพ           

ของผูเรียน สถานศึกษาและทองถ่ิน 
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 2.  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ สถานศึกษาควรมีการจัดระบบสารสนเทศให

เปนหมวดหมูใหครอบคลุมและขอมูลมีความสมบูรณ คนไดงายและสะดวกรวดเร็ว มีการนําขอมูลมา

ใชใหเกิดประโยชนอยูเสมอ การจัดหมวดหมูขอมูลสารสนเทศ อาจแบงเปนดานก็ได เชน ดานคุณภาพ

ผูเรียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพการบริหารและการจัดการ และคุณภาพการพัฒนาชุมชน

แหงการเรียนรู หรือจะจัดโดยวิธีอื่นที่สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสมก็ได 

 3.  การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษา

บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาตองมีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพ

การศึกษาในการจัดทําแผนดังกลาวน้ี สถานศึกษาตองคํานึงถึงหลักการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม 

และการนําสูการปฏิบัติไดจริง แผนพัฒนาสถานศึกษาที่ดีควรคํานึงถึงวิธีดําเนินการในเรื่องตอไปน้ี คือ 

  3.1 มีการวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปนอยางเปนระบบ และมีแผนปฏิบัติ

การประจําปรองรับทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 

  3.2 มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการพัฒนา และสภาพความสําเร็จ 

ของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวอยางตอเน่ือง ชัดเจน และเปนรูปธรรม 

  3.3 กําหนดวิธีการดําเนินงาน โดยอาศัยหลักวิชา หรือผลการวิจัย หรือขอมูล             

เชิงประจักษที่อางอิงได ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน/การจัด

ประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและการประเมินผล           

การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 

  3.4 เสาะหาและประสานสัมพันธกับแหลงวิทยากรภายนอกที่ใหการสนับสนุนทาง

วิชาการได และระบุไวในแผนใหชัดเจน 

  3.5 กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน รวมทั้งผู เรียน 

รับผิดชอบและดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.6 กําหนดบทบาทหนาที่ และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดาผูปกครอง

และบุคลากรภายในชุมชน เพือ่การพัฒนาผูเรียนรวมกัน 

  3.7 กําหนดการใชงบประมาณ และทรพัยากรอยางมปีระสิทธิภาพ 

  3.8 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและการนําผลไปใชในการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง 

 4.  การดําเนินงานตามแผนพฒันาสถานศึกษาในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพ

การศึกษา มีโครงการ/กิจกรรม ที่ตองดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเกิดผลสาํเรจ็ตามที่ระบุ

ไวในตัวช้ีวัดของโครงการการดําเนินงานตามแผนน้ัน สถานศึกษาตองสรางระบบการทํางานที่เขมแข็ง 

เนนการมีสวนรวม ใชเทคนิคการบริหารและการจัดการ ที่จะทําใหดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

บรรลุเปาหมาย 
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 5.  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษาต้ังคณะทํางานข้ึน  

เพื่อรวบรวมขอมูลสารสนเทศ การดําเนินงาน/โครงการ ตลอดปการศึกษาทั้งดานการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา และดานการพัฒนา

ชุมชนแหงการเรียนรู จัดทําเปนระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถนําผลไปใชในการปรับปรงุและพฒันาได

ทันทวงที และเปนขอมูลสําหรับประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาได สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบ

และทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกป ดําเนินการอยางจริงจังตอเน่ืองและเปนระบบสนับสนุนให

ครู ผูปกครอง และผูแทนชุมชนเขามามีสวนรวม 

  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดําเนินการอยางจริงจัง       

จะชวยใหสถานศึกษามีขอมูลถูกตองและเพียงพอในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เนนคุณภาพ

การศึกษาในรอบปถัดไป นอกจากน้ี ผลจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา             

ยังมีสวนชวยกระตุนผูที่เกี่ยวของ ทั้งนักการศึกษา ผูปกครอง และชุมชนใหตระหนักถึงการกําหนด

นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระดับทองถ่ิน หรือระดับชาติอีกทางหน่ึงดวย 

 6.  การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดจากการตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังไดกลาวไวขางตนสถานศึกษาจะมีขอมูลสารสนเทศสําหรับประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไดดวย อยางไรก็ตาม สถานศึกษา

ที่มีความพรอม อาจต้ังคณะทํางานข้ึนทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาก็ได ซึ่งจะเปนการ

สรางระบบการประเมินตนเองอีกทางหน่ึง นําผลจากการประเมินไประบุไวในรายงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประจําปตอไป การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตองครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน/ปฐมวัยที่กําหนดไว 

  นอกเหนือจากน้ี สถานศึกษาอาจทําการประเมินคุณภาพผูเรยีนโดยรวม จําแนกตาม

กลุมสาระการเรียนรู (ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานขอ 5) เพื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธ์ิทาง  

การเรียนเฉลี่ยของนักเรียนเปนรายคน เปนการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพผูเรียนทางดานวิชาการ

โดยขอใชแบบทดสอบจากองคกรที่มีแบบทดสอบที่ไดมาตรฐาน 

 7.  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจําป เปนหนาที่ที่สถานศึกษาตองปฏิบัติ เพราะการทํางานใด ๆ ก็ตาม ตองมีการรายงานผลและ

นําผลไปใช จึงจะเปนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม เน่ืองจากในอดีตมีการละเลยกันมาก 

จนทําใหเกิดจุดออนเรื่องระบบฐานขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนา จึงมีการตราไวในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงาน

ตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ประโยชนสําคัญของการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา ไมไดอยู

ที่จัดทําเพื่อรายงานใคร แตอยูที่การนําผลไปใชวางแผนปรับปรุงงานตอ ๆ ไปดังน้ัน สถานศึกษาตอง

ตระหนักถึงความจําเปนในการจัดทํารายงาน และนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง 
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 8.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองในการทําใหคุณภาพของสถานศึกษา

ดํารงอยูอยางย่ังยืนน้ัน สถานศึกษาควรตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

อยูเสมอ โครงการ/กิจกรรมที่ทําตองคุมคา และเกิดประโยชน สงผลถึงผูเรียน การพิจารณาโครงการ/

กิจกรรมที่จะทําตอไปหรือไมน้ัน ควรพิจารณาดังน้ี ถาเปนโครงการที่ดี สมควรดําเนินตอไปก็ดํารง

โครงการน้ันไว ถาเปนโครงการที่ดี แตยังดําเนินการไมสําเร็จหรือไมบรรลุเปาหมายเพราะมีจุดบกพรอง 

ถาปรับปรุงแกไขสามารถบรรลุผลสําเร็จไดก็ดําเนินการตอไปและทําใหดีย่ิงข้ึน ถาเปนโครงการที่มี

ความกาวหนาในการดําเนินงานอยูตลอดเวลา ก็พัฒนาดําเนินโครงการน้ันตอไปอยางไมหยุดย้ัง หากมี

เหตุการณหรือสิ่งที่สอเคาวาจะเกิดปญหาตองหาทางปองกนัไวกอน ก็จําเปนตองจัดทาํโครงการใหม ๆ ข้ึน

เพื่อปองกันปญหาอยางไรก็ตาม ในการทําใหคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเน่ืองน้ัน

สถานศึกษาตองคํานึงถึงสิง่ตอไปน้ี เชน สรางจิตสํานึกการพฒันาใหเกิดข้ึนในหมูครูและบุคลากรทุกคน

ในสถานศึกษา เนนยํ้าหรือกําหนดเปนนโยบายการทํางานอยางมีระบบ รวมทั้งตองทํางานอยางมี

เปาหมาย ทํางานเปนหมูคณะ และตองทําอยางตอเน่ือง พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

(Learning Organization) การจะทําใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูได ตองทําใหบุคลากร

ทุกคนในสถานศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู คือรูจักพัฒนาตนเอง ใฝรู หมั่นแสวงหาความรูอยูเสมอ 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบงปนความรูกันตลอดเวลา เกิดทีมผูเช่ียวชาญในเรื่องตาง ๆ หลากหลายจน

ไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของ มีการเผยแพรประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูกับองคกรอื่น ๆ 

สถานศึกษาก็จะเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความเคลื่อนไหวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       

อยูตลอดเวลาผลผลติขององคกรแหงการเรียนรู เห็นไดจากผลสัมฤทธ์ิของงานสงูข้ึน เกิดการพัฒนาคน 

มีการพัฒนาความรู และองคกรมีศักยภาพสูงข้ึน นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

ไดกําหนดหลักการและข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ, 2544 : 11) ไวดังน้ี 

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2554 : 8) กลาวไววาการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษามีหลักการสําคัญดังน้ี เปาหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ  

การที่สถานศึกษารวมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา การที่จะดําเนินการ

ใหบรรลุเปาหมาย น้ันจะตองทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

จัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากร

ทุกคนในสถานศึกษา 

ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร และการ

ทํางานน้ัน จะตองคํานึงถึงเงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน ซึ่งผลที่ไดจาก

การวิจัยในสถานศึกษานํารอง ไดแก ผูบริหารจะตองมีความตระหนัก เขามามีสวนสงเสริมสนับสนุน
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และรวมคิดรวมทํารวมทั้งจะตองมีการทํางานเปนทีมโดยบุคลากรในสถานศึกษาตองไดรับการเตรียม

ความพรอมใหมองเห็นคุณคามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการ

อยางตอเน่ืองรวมกันทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยมีการติดตาม กํากับ ดูแล

การดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 

2554 : 13) สําหรับข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในมี 6 ข้ันตอน ดังแสดงในภาพที่ 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2.2 ข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554 : 16 

การเตรียมการ 

1.  เตรียมความพรอม

ของบุคลากร 

๏ สรางความ

ตระหนัก 

๏ พัฒนาความรู/

ทักษะ 

2.  แตงตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบ 

การดําเนินการ 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) 

๏ วิเคราะหขอมูล/สภาพโรงเรียน 

๏ กําหนดเปาหมาย/มาตรฐาน 

๏ กําหนดแนวทางการปฏิบัติ 

๏ กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ 

๏ กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน 

๏ กําหนดงบประมาณ 

การรายงานจัดทํา

รายงานประจําป 

๏ รวบรวมผลการ

ดําเนินงานและผล

การประเมิน 

๏  วิเคราะหมาตรฐาน 

๏  เขียนรายงาน 

2. ดําเนินการตามแผน (Do) 

๏ สงเสริม / สนับสนุน 

๏ จัดส่ิงอํานวยความสะดวก 

๏ นิเทศ กํากับ ติดตาม 

3. ตรวจสอบประเมินผล (Check) 

๏ กําหนดกรอบการประเมิน 

๏ จัดหา/สรางเครื่องมือ 

๏ ประเมินผลการดําเนินงาน 

๏ วิเคราะหขอมูลการประเมิน 

๏ ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ 

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Action) 

๏ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

๏ นําขอมูลไปใชวางแผนระยะตอไป 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2554 : 9) ไดเสนอแนวทางและข้ันตอน  

การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ดังน้ี 

 1.  การเตรียมการกอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน ควรมีการ

เตรียมการในเรื่องตาง ๆ โดยการเตรียมการที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ 

  1.1 การเตรียมความพรอมของบุคลากร ปญหาสําคัญในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา คือ การที่บุคลากรในสถานศึกษายังไมเขาใจชัดเจนวาการประกันคุณภาพ

ภายใน ก็คือการบริหารคุณภาพที่เปนสวนหน่ึงของการทํางานตามปกติและเปนงานที่ตองปฏิบัติ         

อยูแลว จึงทําใหรูสึกวาเปนการเพิ่มภาระงานทําใหเกิดการตอตาน ดังน้ันจึงจําเปนตองสรางความ

ตระหนักถึงคุณคาของการประกันคุณภาพภายในและการทํางานเปนทีม และพัฒนาความรูและทักษะ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.2 การแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน การประกันคุณภาพภายในเปนภารกิจ

ของทุกคนในสถานศึกษา การดําเนินงานจําเปนตองมีผูรับผิดชอบในการประสานงาน กํากับ ติดตาม 

ชวยเหลือ สนับสนุนใหทุกฝายทํางานรวมกันเปนทมีโดยผูที่มีสวนรับผิดชอบทีส่ําคัญที่สุด คือ ผูบริหาร

สถานศึกษาซึ่งควรดําเนินการรวมกับบุคลากรหลักที่ไดรับมอบหมายดวย 

 2.  การวางแผน (Plan) 

  การวางแผนเปนการคิดเตรียมการไวลวงหนา เพื่อทํางานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

ในการวางแผนจะตองมีการกําหนดเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบระยะเวลาและ

ทรัพยากรที่จะตองใช เพื่อใหทํางานบรรลุตามเปาหมายที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษา

ควรมีการจัดทําแผนตาง ๆ คือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป แผนการจัด 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา เปนตน 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

แผนปฏิบัติการประจําป 
 

แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 
 

แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

แผนงบประมาณ 

 

ภาพที่ 2.3 ความเช่ือมโยงของแผนตาง ๆ  

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554 : 16 
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 ข้ันตอนการวางแผน ในการวางแผนใด ๆ ก็ตามจะมีข้ันตอนการวางแผนที่สําคัญ คือ        

การกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน การจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย การกําหนดแนวทาง  

การดําเนินงาน การกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน การกําหนดผูดําเนินการหรือผูรับผิดชอบ และ

การกําหนดงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 ข้ันตอนของการวางแผน 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554 : 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 การกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554 : 22 

การกําหนดเปาหมาย 

การกําหนดแนวทาง 

การดําเนินงาน 

การจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย 

การกําหนดระยะเวลา 

การกําหนดงบประมาณ 

การกําหนดผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย/มาตรฐานการศึกษาทีเ่ปน

ความตองการของสวนรวม 

- พ.ร.บ.การศึกษา 

- หลกัสูตร 

- นโยบาย/มาตรฐานตนสงักัด 

- มาตรฐานประเมินภายนอก 

ปญหาและความตองการของชุมชน/ทองถ่ิน  

ศักยภาพของสถานศึกษา 

กําหนดเปาหมาย 

ของสถานศึกษา 

วิเคราะห และ 

สังเคราะหขอมูล 
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  2.1 การกําหนดเปาหมาย การวางแผนที่ดีควรเริ่มตนจากการกําหนดเปาหมาย     

ที่แสดงถึงคุณลักษณะหรือคุณภาพที่ตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาซึ่งควรระบุใหชัดเจนในแผน 

พัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการใหเปนไปตามเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา ซึ่งควร

ครอบคลุมคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของผูเรียนที่พึงประสงค การบริหารจัดการ หลักสูตรการเรียน

การสอนทรัพยากร สภาพแวดลอม การประเมินผล การกํากับติดตาม และการรายงาน 

  2.2 การจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย การจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย 

จะชวยใหการวางแผนมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะสถานศึกษาจะไดทราบวาเปาหมายตาง ๆ             

ที่ตองการน้ัน เปาหมายใดสําคัญมากนอยกวากันเพียงใด เพื่อการกําหนดกิจกรรมในการพัฒนาให

เหมาะสมกับสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของตนสังกัด 

  2.3 การกําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน การกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน คือ การนําเปาหมายที่มีลักษณะเปนความคิดเชิงนามธรรมมาทําใหเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยกําหนดโครงการหรือกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ รวมทั้ง

กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จหรือตัวบงช้ีใหมีความชัดเจนดวย 

  2.4 การกําหนดระยะเวลา การจัดทําแผนตาง ๆ ควรกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม

สําหรับการดําเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ในแผนดวย จะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ

เพราะผูปฏิบัติจะไดทราบวางานใดควรจะตองดําเนินงานใหแลวเสร็จเมื่อใด และยังเปนประโยชนตอ

ผูบริหารหรือผูทําหนาที่กํากับดูแลในการติดตามงานอีกดวย 

  2.5 การกําหนดงบประมาณ ควรคิดงบประมาณที่ตองใชในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

คาตอบแทนใชสอยและคาอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ อยางรอบคอบ

และใหเปนประโยชนตอผูเรียนมากที่สุด โดยคํานึงถึงความพอเพียงและความเหมาะสมเพื่อใหการ

ดําเนินงานบรรลุเปาหมายและใชงบประมาณอยางคุมคา 

  2.6 การกําหนดผูรับผิดชอบ การกําหนดผูรับผิดชอบที่เหมาะสมในการดําเนินงาน

เปนปจจัยสาํคัญที่จะชวยใหแผนงานดังกลาวสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ันจึงควรกําหนดผูรับผิดชอบใหมีความชัดเจน 

 3.  การปฏิบัติตามแผน (Do) 

  ในเมื่อสถานศึกษา ไดดําเนินการวางแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรยีบรอยแลว บุคลากร

ก็รวมกันดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว โดยในระหวางการดําเนินงานตองมีการเรียนรูเพิ่มเติมตลอดเวลา 

และควรมุงเนนประโยชนที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียนเปนสําคัญนอกจากน้ีผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการ 

ดังน้ี 

  3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข 

  3.2 จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 
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  3.3 กํากับและติดตาม (Monitoring) ทั้งระดับรายบุคคล รายกลุม รายหมวด/ฝาย 

เพื่อกระตุนและสงเสริมการดําเนินงานตามแผน 

  3.4 ผูบริหารควรมีการนิเทศ เพื่อกระตุนใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การประเมินตนเอง และทักษะในดานตาง ๆ โดย

ผูบริหารอาจใหการนิเทศเองหรือเชิญวิทยากรที่มีความรูความเช่ียวชาญมาทําการนิเทศ หรือสง

บุคลากรในโรงเรียนไปฝกอบรม เปนตน 

 4.  การตรวจสอบประเมินผล (Check) 

  การประเมินผลเปนกลไกสําคัญที่จะกระตุนใหเกิดการพัฒนา เพราะจะทําใหได

ขอมูลยอนกลับที่จะสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานที่ผานมาวาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวเพียงใด 

ตองปรับปรุงแกไขในเรื่องใดบาง ผูบริหารและครูที่เขาใจระบบการประกันคุณภาพอยางถูกตองจะ

ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผลเปนอยางดี จากการสรุปการตรวจสอบการประเมินผล

ภายในตามพื้นฐานแนวคิดของการประเมินที่ใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา กิจกรรมที่ตองดําเนินการ

ประกอบดวย การวางกรอบการประเมิน การจัดหา/จัดทําเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล               

การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมาย และการตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 กิจกรรมการตรวจสอบประเมินผลภายใน 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554 : 30 

 

  4.1 การวางกรอบการประเมิน คณะกรรมการดําเนินงาน ควรมีการประชุมรวมกับ

ผูเกี่ยวของในการวางกรอบการประเมิน เพื่อกําหนดแนวทางในการประเมินวา จะประเมินอะไร ใคร

เปนผูประเมนิ และมีรูปแบบในการประเมนิอยางไร โดยในการกําหนดกรอบการประเมินอาจพิจารณา

ประเด็นตาง ๆ เปนตัวประกอบดวย 

วางกรอบการประเมิน จัดหา/จัดทําเครื่องมอื เก็บรวบรวมขอมูล 

แปลความหมายขอมูล การวิเคราะหขอมลู 

การตรวจสอบและ 

การปรับปรงุคุณภาพ 
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ตารางท่ี 2.1 การกําหนดกรอบการประเมิน 

 

เปาหมาย/

มาตรฐาน 

ตัว 

บงช้ี 
เคร่ืองมือ 

แหลงขอมูล/ 

ผูใหขอมูล 

การวิเคราะห 

ขอมูล 

เกณฑ 

การประเมิน 

ชวงเวลา 

ที่ประเมิน 

ผูรับผิดชอบ 

การประเมิน 

…………        

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554 : 31 

 

  กรอบการประเมิน จะตองจะเช่ือมโยงกับเปาหมายคุณภาพ หรือมาตรฐาน

การศึกษาที่ระบุในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ เพื่อกําหนดวาจะประเมินอะไรเรื่องใด มีอะไรเปน

ตัวบงช้ีความสําเร็จของการดําเนินงานตามเปาหมาย หลังจากน้ันจึงพิจารณาวา ตัวบงช้ีน้ันจะตองใช

ขอมูลอะไร แลวสํารวจดูวาสถานศึกษามีขอมูลน้ันแลวหรอืยังจะนํามาใชไดหรือไมถายังไมมีขอมูลหรือ

มีแตเปนขอมูลที่ลาสมัยก็ตองเก็บใหม พิจารณาวาขอมูลที่ตองการน้ันจะใชเครื่องมือชนิดใดเก็บขอมูล

จากใครและวิเคราะหขอมูลอยางไรรวมทั้งกําหนดเกณฑการประเมิน ชวงเวลา และผูรับผิดชอบในการ

ประเมิน เพื่อสะดวกในการกํากับ ติดตามงานของคณะกรรมการและผูบริหาร 

  4.2 การจัดหา/จัดทําเครื่องมือ คณะกรรมการดําเนินงานควรจะประชุมรวมกับ

ผูเกี่ยวของ เพื่อกําหนดเครื่องมือที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และจัดหา/จัดทําเครื่องมือ โดยมี

ข้ันตอนตามภาพที่ 2.7 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.7 การจัดหา/จัดทําเครื่องมือการประเมินผล 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554 : 32 

กําหนดเครื่องมือที่จะใช 

ยังไมมี สํารวจเครื่องมือ มีอยูแลว 
ไดมาตรฐาน 

ไมไดมาตรฐาน 

สรางเครื่องมือใหม ปรับปรุง/พัฒนา 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

- เหมาะสมกับกลุมผูตอบ 

- ส้ัน เขาใจงาย 

- มีความเที่ยงตรง ความตรง 

นําไปใช 
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  4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล อาจพิจารณาจากประเด็นและแนวทางการเก็บขอมูล 

ดังตัวอยางในตารางที่ 2.2 

 

ตารางท่ี 2.2 ตัวอยางแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การรวบรวมขอมลู 1. ใชขอมูลที่สถานศึกษามอียูแลว 

2. เก็บขอมูลใหม(ถายังไมมีขอมลูที่ตองการ)   

3. เก็บจากหลาย ๆ แหลงเพื่อตรวจสอบความนาเช่ือถือ 

ชวงระยะเวลา 

ในการเกบ็ขอมลู 

1. เก็บตามเวลาทีส่อดคลองกบัการทํางานปกติ 

1.1 ขอมูลทีเ่กบ็ไดตลอดเวลา เชน พฤติกรรมของผูเรียน 

1.2 ขอมูลทีเ่กบ็เปนระยะ ๆ เชน นํ้าหนัก สวนสูง ควรเก็บภาคเรียน         

ละครัง้หรืออาชีพและรายไดของผูปกครองควรเกบ็ปการศึกษา          

ละครัง้ เปนตน 

2. ในชวงเวลาเดียวกันไมควรระดมเก็บขอมลูทกุอยางพรอมกัน 

เปนจํานวนมาก 

ความครอบคลมุ 

ของกลุมเปาหมาย 

1. ขอมูลเพื่อพฒันาปรับปรุงเปนรายบุคคล ตองเกบ็ขอมลูทุกคน 

2. ขอมูลภาพรวมของสถานศึกษาหรือขอมูลจากผูปกครอง/ชุมชนควรเก็บ

จากกลุมตัวอยาง 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554 : 36 

 

  การวิเคราะหขอมลู 

  การวิเคราะหขอมูลของสถานศึกษา ผูรับผิดชอบควรชวยกันพิจารณากรอบ                

การวิเคราะหแตละประเด็น จะวิเคราะหในระดับบุคคล ระดับหองเรียน หรือระดับภาพรวมของ

สถานศึกษาน้ัน ใครเปนผูวิเคราะห วิเคราะหในชวงเวลาใด เพื่อจะไดนําผลของการวิเคราะหมาใชให

เกิดประโยชน 

การแปลความหมาย 

  ขอมูลที่ไดรับจากการวิเคราะห จะนํามาใชประโยชนไดก็ตอเมื่อสถานศึกษาไดแปล

ความหมายของขอมูลโดยมีการเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดแลว 
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พิจารณา 

1. ผลการดําเนินงานที่ผานมาของสถานศึกษา 

2. เกณฑอื่น ๆ  

 
กําหนดเกณฑการประเมิน 

1. ระดับบุคคล 

2. ระดับหองเรียน/ระดับช้ัน/ระดับหมวดวิชา 

3. ระดับสถานศึกษา 

 
เปรียบเทียบผลการประเมินกับเกณฑ 

 
แปลความหมายของขอมลู 

 

ภาพที่ 2.8 ข้ันตอนการแปลความหมาย 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554 : 43 

 

  กอนที่คณะกรรมการจะแปลความหมายของผลการประเมิน จะตองกําหนดเกณฑ 

ในการตัดสินโดยคณะกรรมการจะตองรวมกัน กําหนดใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 

ดวยการพิจารณาขอมูลผลการดําเนินการที่ผานมาของสถานศึกษาประกอบกับเกณฑอื่น ๆ วาเปน

อยางไรเพื่อกําหนดเกณฑในการตัดสิน เน่ืองจากการประเมินตนเองเปนการประเมินเพื่อการพัฒนา 

ดังน้ันการประเมินควรจะดูพัฒนาการของสถานศึกษาไปดวย ในชวงแรกอาจกําหนดเกณฑที่คิดวา

สถานศึกษาสามารถทําไดเพื่อใหมีกําลังใจในการทํางานแลวจึงคอยปรับเกณฑใหสูงข้ึนภายหลังการ

ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

  เมื่อสถานศึกษาดําเนินการประเมินตามแผนที่กําหนดไวแลวตองมีการตรวจสอบ

กระบวนการ และผลการประเมินวา มีความเหมาะสม ถูกตอง และนาเช่ือถือเพียงใดผูเกี่ยวของควรมี

การประชุมรวมกันเปนระยะ ๆ โดยผูบริหารควรมีการติดตามตรวจสอบในระหวางการนิเทศและ

ประชุมรวมกับคณะกรรมการเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการประเมิน

คุณภาพใหมีประสิทธิภาพ มีความถูกตองและเช่ือถือได 

 5.  การนําผลการประเมินมาปรับปรงุงาน (Action) 

  เมื่อมีการประเมินผลเสร็จเรียบรอยแลวสงผลใหคณะกรรมการที่รับผิดชอบ           

ซึ่งจะตองรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห สังเคราะห แปลผลในภาพรวมทั้งหมด แลวนําผลการ

ประเมินเสนอตอผูเกี่ยวของ เชน ครูประจําช้ัน ครูประจําวิชา หัวหนาหมวด และผูบริหาร เพื่อนําผล



 27

ไปใชในการพัฒนางานของตนเอง รวมทั้งการเผยแพรผลการประเมินซึ่งอาจใชวิธีจัดประชุมครูภายใน

สถานศึกษาเพื่อจัดทํารายงานประจําปตอไป ผลการประเมินสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร และใชในการวางแผน รวมทั้งจัดทําเปนขอมูล

สารสนเทศเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ได 

  5.1 การปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร ระหวางการดําเนินงาน 

และการตรวจสอบประเมินผลทั้งในระดับช้ัน ระดับรายบุคคล หรือระดับหมวดวิชา โดยผูบริหารและ

บุคลากรสามารถนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการทํางานของตนเองและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนดไว 

  5.2 การวางแผนในระยะตอไป การนําผลการประเมินไปใชจัดทําแผนในภาคเรียน 

หรือปการศึกษาตอไปควรมีการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ตองปรับปรุงของสถานศึกษา เพื่อหาสาเหตุ

ของปญหาและแนวทางการแกไข โดยใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดเขามามีสวนรวมเพื่อนําไปพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 

  5.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ ถาสถานศึกษามีการนําผลที่ไดจากการประเมิน

คุณภาพ มาพัฒนาเปนขอมลูสารสนเทศที่สามารถใชไดสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน จะเปนประโยชน

สูงสุดตอการบริหารงานและประกอบการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งเมื่อหนวยงานภายนอกเขามา

ประเมินสถานศึกษาก็พรอมที่จะนําเสนอขอมูลและสารสนเทศที่ผูประเมินตองการไดงายข้ึนอีกดวย 

  การดําเนินงานประเมินผลของสถานศึกษามิไดสิ้นสุดเพียงแคทําการประเมินตนเอง

เพียงครั้งเดียวแลวหยุดเลย แตจะตองทําตลอดเวลาผลการประเมินที่จัดทําเสร็จแลวถือเปนขอมูล    

ที่แสดงถึงสภาพการดําเนินงานในขณะน้ัน ซึ่งจะตองมีการตรวจสอบใหมวาการดําเนินงานในชวงตอไป

สอดคลองกับเปาหมายและแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาอยางไรดังน้ันการพัฒนาปรับปรุง

ตนเองจึงตองดําเนินการอยางตอเน่ืองไมมีที่สิ้นสุด 

 6.  การจัดทํารายงานประเมินตนเองหรอืรายงานประจําป 

  เมื่อสถานศึกษาดําเนินงานตามแผน และมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบรอยแลว

ชวงปลายปการศึกษา จะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําป เพื่อทําการเผยแพร

ใหผูเกี่ยวของทุกกลุมไดรับทราบ ไดแก บุคลากรภายในสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง หนวยงานตน

สังกัด และผูประเมินภายนอก เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและพรอมที่จะรับการ

ประเมินจากภายนอกโดยดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมินวิเคราะห

สังเคราะห จําแนกมาตรฐานการศึกษา และเขียนรายงาน เปนตน  

 เน้ือหาสาระที่นําเสนอในรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําปควรมีหัวขอ ดังน้ี 

  6.1 ขอมูลสภาพทั่วไปของสถานศึกษา เชน สถานที่ต้ัง ประวัติและความเปนมา 

ของสถานศึกษา สังกัด รูปแบบ/หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โครงสรางการบริหารงาน ขอมูล
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ผูบริหารและบุคลากร จํานวนนักเรียน งบประมาณ รวมทั้งขอมูลสภาพชุมชน อาชีพ และ รายไดของ

ผูปกครองนักเรียน 

  6.2 วิสัยทัศน เปาหมายหรือมาตรฐาน และแผนงานของสถานศึกษา 

  6.3 ผลการประเมินมาตรฐานและตัวบงช้ี โดยแตละตัวบงช้ีควรรายงานเกี่ยวกับ

เปาหมายการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายและของผลการดําเนินงาน อาจนําเสนอขอมูลหลักฐาน

สนับสนุนผลการดําเนินงานน้ัน ๆ และในแตละมาตรฐานควรนําเสนอจุดเดน จุดที่ตองปรับปรุงและ

แนวทางการแกไขดวย 

  6.4 สรุปผลการประเมินของมาตรฐานในแตละดาน คือ ดานผูเรียน ดานปจจัย และ

ดานกระบวนการโดยควรบงบอกถึงจุดเดน เงื่อนไขที่ทําใหสําเร็จ จุดที่ตองปรับปรุงและแนวทางการ

แกไขดวย 

  6.5 ภาคผนวก ซึ่งอาจมีรายงานเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการประเมิน

หากเปนที่ตองการของหนวยงานตนสังกัด 

คณะผูจดัทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําปควรเปนแกนนําหรือเปนผูที่มีความรู

เกี่ยวกับวิธีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลพอสมควร ซึ่งจะทําใหสามารถสรุปผลของการประเมิน

ไดถูกตอง การจัดทํารายงานควรดําเนินการในสวนที่สามารถทําไดไปเรื่อย ๆ กอนสิ้นปการศึกษา     

โดยไมจําเปนตองรอใหถึงสิ้นปการศึกษาเพราะจะทําใหการจัดทํารายงานไมทันตามกําหนดที่จะตอง

สงหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรแกผูเกี่ยวของทราบ 

มาตรฐานการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสพฐ. จํานวน 5 ดาน 15 มาตรฐาน ประกอบดวย 

ดานท่ี 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมสีุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ 

 1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

 1.2  มีนํ้าหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

 1.3  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่

เสี่ยงตอความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

 1.4  เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

 1.5  มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 

 1.6  สรางผลงานจากการเขารวมกจิกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/

นันทนาการ ตามจินตนาการ 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค 

 2.1  มีคุณลักษณะที่พงึประสงคตามหลักสูตร 

 2.2  เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
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 2.3  ยอมรบัความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 

 2.4  ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง 

 3.1  มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลง

เรียนรูและสื่อตาง ๆ รอบตัว 

 3.2  มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพื่อคนควาหาความรู

เพิ่มเติม 

 3.3  เรยีนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลีย่นความคิดเห็นเพือ่การเรยีนรูระหวางกัน 

 3.4  ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 

มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ

แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล  

 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง 

 4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

 4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

 4.4  มีความคิดริเริม่ และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทกัษะพื้นฐานทีจ่ําเปนตามหลักสูตร 

 5.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 

 5.2  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 

 5.3  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 

 5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ  

มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมีทกัษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

 6.1  วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 

 6.2  ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

 6.3  ทํางานรวมกบัผูอื่นได 

 6.4  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

ดานท่ี 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

 7.1  ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผู เรียนทั้งดานความรู  ทักษะ

กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
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 7.2  ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผน 

การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

 7.3  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง

บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา 

 7.4  ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญา

ของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

 7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 7.6  ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการ

เรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

 7.7  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

และใชผลในการปรับการสอน 

 7.8  ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ ดี และเปนสมาชิกที่ ดีของ

สถานศึกษา 

 7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความ 

สามารถ 

มาตรฐานที่ 8  ผูบรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสิทธิภาพและเกดิประสทิธิผล 

 8.1  ผูบรหิารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพฒันาผูเรียน 

 8.2  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมิน

หรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ 

 8.3  ผูบรหิารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลเุปาหมายตามที่กําหนด

ไวในแผนปฏิบัติการ 

 8.4  ผูบริหารสงเสรมิและพฒันาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจาย

อํานาจ 

 8.5  นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพงึพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 

 8.6  ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการ 

ศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด 

 9.2  คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
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 9.3  ผูปกครองและชุมชนเขามามสีวนรวมในการพฒันาสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

 10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 

 10.2  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและ ความสนใจ 

 10.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ 

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 

 10.4  สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง

จนสรุปความรูไดดวยตนเอง 

 10.5  นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการ

เรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 

 10.6  จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

ผูเรียนทุกคน 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 11.1  หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย        

มีสิ่งอํานวยความ สะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู

สําหรับผูเรียน 

 11.2  จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ของผูเรียน 

 11.3  จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียน

เรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด           

ในกฎกระทรวง 

 12.1  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 12.2  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 12.3  จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบรหิารจัดการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
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 12.5  นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

 12.6  จัดทํารายงานประจําปทีเ่ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ดานท่ี 3 มาตรฐานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการ

เรียนรู  

 13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช

ประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ

บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ 

 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวาง 

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

ดานท่ี 4 มาตรฐาน อัตลักษณของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน

ที่กําหนดข้ึน 

 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผู เรียนบรรลุตามเปาหมาย 

วิสัยทัศน ปรัชญาปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงคและจุดเนนของการจัดต้ังสถานศึกษา 

 14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน 

ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

ดานท่ี 5 มาตรฐานมาตรการสงเสรมิ 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ

พัฒนา และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนนตามแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา 

 15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

 

แนวคิดและทฤษฎีเบ้ืองตนเก่ียวกับการมีสวนรวม 

 

แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม เปนการพัฒนาแนวคิดจากการมีสวนรวมปฏิบัติงานของ

ชุมชน รวมทั้งบทบาทของประชาชนหรือกลุมบุคคลในการแกไขสถานการณที่สงผลตอการดํารงชีวิต

ของชุมชน อาจสรุปไดวา กระบวนการมีสวนรวม เปนกระบวนการที่ประชาชนหรือชุมชนในทองถ่ิน

เขามามีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การวางแผน การดําเนินงานตามแผน และการติดตามประเมินผล 

นอกจากน้ียังหมายรวมถึงการมีสวนรวมในการรับประโยชนที่เกิดจากการดําเนินการอีกดวย 
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ความหมายของการมสีวนรวม 

การมีสวนรวม คือ กระบวนการใหบุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด 

ตัดสินใจ แกไขปญหาดวยตนเอง เนนการมีสวนรวมเกี่ยวของอยางแข็งขันของ บุคคล แกไขปญหา

รวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานขององคการและบุคคล         

ที่เกี่ยวของ ซึ่งในเรื่องการมีสวนรวมไดมีผูกลาวไวหลายทาน เชน 

ไพศาล สรรสรวิสุทธ์ิ และคณะ (2548 : 85) ใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง  

การใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ซึ่งการรวมมือน้ีทุกคนมีสิทธ์ิเทาเทียมกัน

ในความคิดตัดสินใจ และกําหนดเปาหมาย รับผิดชอบตอผลการดําเนินการตาง ๆ และมีความรูสึกวา

ตนเองเปนเจาของกิจกรรมน้ัน  

ทัศนา แสวงศักด์ิ (2549 : 82) กลาวไววาการมีสวนรวมหมายถึง กระบวนการที่ใหผูมีสวนได

สวนเสียมีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนขอมูล แสดงความคิดเห็น แสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจ

ตาง ๆ ตลอดจนรวมรับผิดชอบในผลที่จะเกิดข้ึนทั้งผลประโยชน และผลกระทบ ทุกฝายที่เกี่ยวของ 

จึงควรเขารวมในกระบวนการน้ี ต้ังแตเริ่มตนจนกระทั่งถึงการติดตาม และประเมิลผล เพื่อใหเกิด

ความเขาใจ และรับรู เรียนรูรวมกัน ซึ่งเปนประโยชนตอทุกฝาย 

สุเมธ พุทธนันทเมธา (2549 : 12) ใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง การดําเนินการ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาที่เปดโอกาสใหบุคคลในชุมชน เขามามีสวนรวมในการคิดมารวมทําในรูปแบบ

ของคณะกรรมการเพื่อคอยใหคําเสนอแนะความคิดใหเปนจุดเช่ือมโยง อันจะนํามาซึ่งความสัมพันธอันดี

ระหวางโรงเรียนและชุมชน ทั้งน้ี ทุกฝายตองสื่อสารแบบเปดระดมความคิดเพราะชุมชนยอมมีทรัพย

อันทรงคุณคาแอบแฝงอยู ถาครูหรือผูบริหารใชโอกาสใหเปนประโยชนแลวประโยชนก็จะตามมา

มากมาย เชน การเกิดความสามัคคี ประสิทธิภาพงาน และเปนการสรางสรรคในระบบการปกครอง

แบบประชาธิปไตย ใหเกิดข้ึนในชุมชน 

รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2550 : 195) กลาววา การมีสวนรวมคือ การที่องคประกอบตาง ๆ 

ทั้งครู ผูเรียน ผูบริหารการศึกษา ผูนําชุมชนมารวมกันดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง โดยในการดําเนินการ

น้ันมีลักษณะของกระบวนการ มีข้ันตอนที่มุงหมายจะใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง มีพลวัตตคือ       

มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ มีการแกปญหา การรวมกันกําหนดแผนงานใหม  ๆ

เพื่อสรางความย่ังยืนในความสัมพันธของทุกฝายที่เขารวม ซึ่งมีความหลากหลายตามความเกี่ยวของ

ของกิจกรรมที่ทํา หัวใจสําคัญของการมีสวนรวม คือ การระดมความคิด อันเปนการกระจายอํานาจ 

และความสัมพันธที่เปนแนวราบเสมอภาคกัน แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ซึ่งความแตกตางจาก

ความรวมมือ เพราะความรวมมือหมายถึง การที่ฝายใดฝายหน่ึงเปน “เจาของหรือเจาภาพ” งานหรือ

กิจกรรมน้ัน แลวของใหฝายอื่น เขารวมในลักษณะเกิดข้ึนเปนครั้ง ๆ ไป ไมมุงความตอเน่ืองและ      

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูรวม แตมุงจะใหกิจกรรมหรืองานน้ันเสร็จตามความตองการของฝาย

เจาของงาน 
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บํารุง แสนณรงค (2550 : 56) ไดกลาววาการมีสวนรวมหมายถึง การที่บุคคลหรือกลุมคน 

ไดมีโอกาสรวมเกี่ยวของกันโดยการรับผิดชอบ กิจกรรม โครงการ ผูกพันทางจิตใจ อารมณ            

ในสถานการณ เพื่อรับผิดชอบในทุกข้ันตอน กลาวคือ ต้ังแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน 

รวมดําเนินการปฏิบัติ รวมประเมิน และรวมรับผลประโยชนดวยความสมัครใจ เสียสละเกี่ยวของ

ผูกพันตามขอตกลงรวมกัน 

จีราภา เพชรสงคราม (2554 : 17) ไดกลาววา การมีสวนรวมหมายถึง การที่บุคคลเขามามี

สวนเกี่ยวของในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมรับผิดชอบในกิจกรรรมอันเปนประโยชน 

ขององคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

อมรพรรณ ประจันตวณิชย (2550 : 23 อางจาก Keith, 1971 : 4) ใหความหมายของการ 

มีสวนรวมวา เปนการเกี่ยวของทางดานจิตใจ และอารมณ ของบุคคลหน่ึงในสถานการณกลุม ซึ่งผล

ของการเกี่ยวของดังกลาว เปนเหตุเราใจใหกระทําพฤติกรรมที่ตอบสนองความเห็นชอบของคนสวนใหญ

เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุม และกอใหเกิดความรับผิดชอบรวมกัน 

พุทต้ี (Putti, 1978) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวมเปนพื้นฐาน          

ของกิจกรรมตาง ๆ ที่จะสงผลใหการบริหารจัดการมีลักษณะที่กวางข้ึน และจะทําใหการมีสวนรวม

ขยายกวางไปสูการปฏิบัติงานของระดับลางขององคการหรือหนวยงาน และอารมสเตน (Amstein, 

1969) ยังใหความเห็นวา การเขาไปมีสวนรวม โดยไมมีบทบาทอะไรเลยยอมไมมีผลดังน้ันการมีสวนรวม

ที่มีคุณภาพ ผูเขารวมตองรูจักใชอํานาจในการควบคุมกิจกรรมน้ันไดจึงจะทําจึงจะทําใหเกิดผลอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการใหบุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของในการ

ดําเนินงานพัฒนา รวมคิด ตัดสินใจ แกไขปญหาดวยตนเอง เนนการมีสวนรวมเกี่ยวของอยางแข็งขัน

ของบุคคล แกไขปญหารวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงาน      

ขององคการและบุคคลที่เกี่ยวของ 

ความสําคัญของการมีสวนรวม 

ความสําคัญในการพัฒนาดานตาง ๆ น้ัน จะเกิดความสมบูรณไดก็ตองอาศัยกระบวนการมี

สวนรวมของคนในชุมชนน้ัน เพื่อที่จะพัฒนาจะไดเกิดผลตรงตามความตองการของชุมชนน้ันเกี่ยวกับ

การมีสวนรวมไดมีนักวิชาการ ไดใหความสําคัญของการมีสวนรวมไว ดังน้ี 

ธีรพงษ แกวหาวงษ (2548 : 147) ไดอธิบายถึงกระบวนการเสริมสรางชุมชน โดยยึด

หลักการมีสวนรวมของประชาชนวามีความสําคัญ ดังน้ี  

 1.  การมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเปนสิทธิข้ันพื้นฐาน และเปนสิทธิมนุษยชน

ดังน้ันการดําเนินการพัฒนาจึงควรใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

 2. การมีสวนรวมของประชาชนชวยใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสงัคมทําให

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดวยเหตุผล ดังน้ี 1) การมีสวนรวมในการกําหนดความจําเปนพื้นฐาน 
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ชวยใหกลุมที่ถูกกีดกันทางเศรษฐกิจ สังคมไดมีโอกาสเสนอสิ่งที่ตนเองตองการตอผูที่จัดทํานโยบาย

การพัฒนา และมีโอกาสไดรับพัฒนายกระดับใหสูงข้ึนพนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ การมีสวนรวม

ของประชาชน ชวยใหรัฐบาลสามารถระดมทรัพยากรภายในทองถ่ิน เชน ความรู ทักษะบุคคล และ

แมแตที่ดินและทุนที่ใชในโครงการการพัฒนา การมีสวนรวมของประชาชนชวยปรับปรุงสินคาและบริการ 

ตลอดจน การกระจายรายไดใหดีข้ึน และการมีชีวิตสาธารณะที่มีสุขภาพดี และ 2) การมีสวนรวม  

ของประชาชนชวยสนองความตองการทางจิตวิทยาของประชาชนจากการที่ไดมีอิทธิพลในการตัดสินใจ

ตอเน่ือง ที่มีผลกระทบถึงชีวิตและการทํางาน 

เจษฎา หลาคํา (2549 : 17) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมไว ดังน้ี การมีสวนรวมเปนสิทธิข้ัน

พื้นฐานของบุคคลที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการวิเคราะหปญหาของชุมชนเอง และหาวิธีการ

แกปญหาของชุมชนเอง และหาวิธีการแกไขอยางเหมาะสม การมีสวนรวมทําใหเกิดพลังการตอรอง เกิด

การยอมรับนวัตกรรมใหม ๆ อยางกลมกลืนกัน เปนการสงเสริมบทบาทหนาที่ดานตาง ๆ ใหกับชุมชน

และสงเสริมใหชุมชนทํากิจกรรมที่สัมพันธกับวิธีการพัฒนาตนเอง อันจะนําไปสูกระบวนการกระจาย

อํานาจจากศูนยกลางสูทองถ่ินในอนาคต และเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศไดอยางแทจริง

เชนเดียวกับ วีระชัย คําลาน (2550 : 8) ไดกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมไว คือ รวมเปนประธาน/

กรรมการรวมแสดงความคิดเห็น รวมประชุม รวมใชแรงงาน/ รวมออกเงินและวัสดุอุปกรณ  

จากที่กลาวมาขางตนความสําคัญการมีสวนรวม สรุปไดวา กระบวนการเสริมสรางชุมชน

โดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนวามีความสําคัญ โดยเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคล ใหเกิดพลัง

การตอรอง สงเสริมบทบาทหนาที่ดานตาง ๆ และใหชุมชนทํากิจกรรมที่สัมพันธกับวิธีการพัฒนาตนเอง 

ลักษณะการมีสวนรวม 

ลักษณะของบุคคลที่จะเขารวมจะตองมีความสามารถที่จะเขารวม โดยที่จะตองมีศักยภาพ 

ที่จะเขารวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เชนจะตองมีความสามารถในการคนหาความตองการ วางแผน 

การบริหารจัดการ การบริหารองคกร ตลอดจนการใชทรัพยากรอยางคุมคา และจะตองมีความสมัคร

ใจที่จะเขารวม เล็งเห็นประโยชนของการเขารวม ซึ่งลักษณะของการมีสวนรวมไดมีผูกลาวไวดังน้ี 

ประชุม สุวัติถี (2551) ไดกลาวถึงลักษณะเงื่อนไขพื้นฐานของการมีสวนรวมของบุคคล      

เกิดจากพื้นฐาน 4 ประการ คือ 

 1.  เปนบุคคลที่จะตองมีความสามารถที่จะเขารวม กลาวคือ จะตองเปนผูมีศักยภาพ  

ในการเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชนจะตองมีความสามารถ ในการคนหาความตองการ วางแผน 

การ บริหารจัดการ การบริหารองคการ ตลอดจนการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

 2.  เปนบุคคลที่มีความพรอมที่จะเขามามีสวนรวม กลาวคือ จะตองมีสภาพทางดาน

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพที่เปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมได 
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 3.  เปนบุคคลที่มีความประสงคจะเขารวม กลาวคือ เปนผูที่มีความเต็มใจ สมัครใจที่จะ

เขารวมเล็งเห็นประโยชนของการเขารวม จะตองไมเปนการบังคับ หรือผลักดันใหเขารวม โดยที่ตนเอง  

ไมประสงคจะเขารวม 

 4.  เปนบุคคลที่ตองมีความเปนไปไดที่จะเขารวม กลาวคือ เปนผูที่มีโอกาสจะเขารวม 

ซึ่งถือวาเปนการกระจายอํานาจใหกับบุคคลในการตัดสินใจ และกําหนดกิจกรรมที่ตนเองตองการ           

ในระดับที่เหมาะสม บุคคลจะตองมีโอกาสและมีความเปนไปไดที่จะจัดการดวยตนเอง 

สําหรับลักษณะการมีสวนรวมของบุคคล โดยทั่วไปแลว ยังมีปจจัยอีกหลายอยางที่เกี่ยวของ

กับการมีสวนรวมไดแก เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม 

อาชีพ และรายไดเปนตน 

Cohen & Uphoff (อางถึงใน จรัญญา บรรเทิง, 2548) ไดแบงลักษณะการมีสวนรวมเปนดาน 

คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Participation Decision-making) ดานการมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติ (Participation in Implementation) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน (Participation in 

Benefits) และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) 

สําหรับการมีสวนรวมในดานตาง ๆ น้ี นักวิชาการสาขาตาง ๆ มีจุดเนนของการมีสวนรวม

แตกตางกันออกไป เชน นักเศรษฐศาสตรจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ นักบริหาร

มักจะเนนถึงการมีสวนรวมในการปฏิบัติและนักเศรษฐศาสตรมักจะเนนการมีสวนรวมในผลประโยชน 

แตสําหรับการมีสวนรวมในการประเมินผลน้ัน ยังไมมีการศึกษาที่กวางขวางนัก 

ซึ่ง Cohen & Uphoff ไดอธิบายถึงการมสีวนรวม ดังน้ี 

 1.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การตัดสินใจชนิดน้ีเปนศูนยกลางของการเกิดความคิด 

ที่หลากหลาย มีการกําหนดและประเมินทางเลอืกตัดสนิใจ เลือกเปรียบเทยีบไดกับการวางแผนเพื่อนํา

ทางที่เลือกมาสูการปฏิบัติ สามารถแบงการตัดสินในน้ีออกเปน 3 ชนิด คือ 

  1.1 การตัดสินใจชวงเริ่มตน (Initial Decisions) เปนการเริ่มตนหาความตองการ

จากคนในทองถ่ิน และวิธีการเขาไปมีสวนรวมในโครงการที่สําคัญ ข้ันตอนน้ีมีความสําคัญที่จะเลือก

เอาโครงการที่เปนประโยชนตอกลุมคนและมีความเปนรูปธรรม โดยผานการใชกระบวนการ ตัดสินใจ 

ในระยะน้ีสามารถใหขอมูลที่สําคัญของทองถ่ินและปองกันความเขาใจที่อาจจะเกิดข้ึนและเสนอกลยุทธ

เพื่อแกไขปญหา ซึ่งคนในทองถ่ินสามารถเขามาเกี่ยวของต้ังแตชวงเริ่มตน โครงการทั้งในเรื่องการเงิน 

การจัดสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการเขาไปมีสวนรวมในโครงการและ สนับสนุนโครงการที่จะนาเขามา  

  1.2 การตัดสินใจในชวงดําเนินการ (On-going Decisions) คนในทองถ่ินอาจไมได

เขามามีสวนรวมในชวงเริ่มตน แตถูกขอรองใหเขามาดําเนินการเมื่อโครงการเขามา ความสําเร็จในชวงน้ี

เกิดข้ึนไดมากกวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจในชวงเริ่มตน ซึ่งโครงการจะตองคนหา ความตองการ

ของบุคคลที่เขามามีสวนรวมในภายหลังน้ี และจัดลาดับความสําคัญของโครงการและ วิธีการดําเนิน

โครงการที่สอดคลองกับความตองการของผูที่เขามามีสวนรวม  
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  1.3 การตัดสินใจในชวงปฏิบัติการ (Operational Decisions) เปนความเกี่ยวของ

ใน องคกรเมื่อโครงการเขามามีการเช่ือมโยงโครงการเขามาสูคนในทองถ่ิน มีการรวบรวมขององคกร 

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกฎเกณฑสําหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบที่สมาชิกยึดถือ 

ประกอบดวย การประชุมเพื่อจัดทํานโยบาย การคัดเลือกผูนําที่จะมีอิทธิพลตอองคกร 

 2.  การมีสวนรวมในการปฏิบัติคนในทองถ่ินสามารถมีสวนรวมในการปฏิบัติ แบงได 

เปน 3 ชนิด คือ  

  2.1 การมีสวนรวมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) สามารถ

ดําเนินการไดหลายรูปแบบ ไดแก แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ และขอมูลขาวสาร ทั้งหมดน้ีเปนแหลง

ทรัพยากรหลักที่สําคัญซึ่งมีอยูในทองถ่ิน นํามาใชเพื่อพัฒนาโครงการการสงเสริมโดยใชแรงงาน      

ในทองถ่ินเปนสิ่งที่ดี การบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณตาง ๆ และอื่น ๆ แสดงใหเห็นทิศทางที่ชัดเจน

ของการมีสวนรวมสิ่งสําคัญของการมีสวนรวมน้ี คือ การรูวาใครเปนผูสนับสนุนและทําอยางไรโดย

วิธีการ สมัครใจ การไดรับคาตอบแทนหรือโดยการบีบบังคับ การสนับสนุน เรื่องทรัพยากรบอยครั้งที่ 

พบวา มีความไมเทาเทียมกันและการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว 

  2.2 การมีสวนรวมในการบริหารและการประสานงาน (Project Demonstration 

and Co-ordination) คนในทองถ่ินสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงานโดยการเปนลูกจางหรือสมาชิก

ทีมที่ปรึกษาหรอืเปนผูบริหารโครงการเปนสมาชิกอาสา ซึ่งทําหนาที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการ 

มีการฝกอบรมใหรูเทคนิคการปฏิบัติงานในโครงการสําหรับผูเขามาบริหารหรือประสานงานวิธีน้ี

นอกจากจะเพิ่มความไววางใจใหกับคนในทองถ่ินแลวยังชวยใหเกิดความตระหนักถึงปญหาของตนเอง

อีกดวย อีกทั้งยังทําใหเกิดการสือ่สารขอมลูภายใน และไดรับคําแนะนาซึ่งเปนปญหาของคนในทองถ่ิน 

ตลอดจนผลกระทบที่ไดรับเมื่อโครงการเขามา 

  2.3 การมีสวนรวมในการขอความรวมมือ (Enlistment) การขอความรวมมือ       

ไม จําเปนตองมีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ แตพิจารณาจากขอเท็จจริงที่วาผลเสียที่ตามมาหลังจาก

นําโครงการเขามา และผลที่เกิดกับคนในทองถ่ินที่เขารวมในโครงการ 

 3.  การมีสวนรวมในผลประโยชน เปนสิ่งที่เกิดข้ึนมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจ         

ซึ่งไมควรมองขามไป การมีสวนรวมในผลประโยชนแบงได 3 ชนิด คือ 

  3.1 ผลประโยชนดานวัตถุ (Material Benefits) เปนความตองการข้ันพื้นฐาน    

ของบุคคล เชน เปนการเพิ่มการบริโภค รายไดและทรัพยสิน แตสิ่งเหลาน้ีอาจจะทําใหการสรุปขอมูล 

ลมเหลวได ซึ่งควรวิเคราะหใหไดวาใครคือผูมีสวนรวม และดําเนินการใหเกิดข้ึน  

  3.2 ผลประโยชนดานสังคม (Social Benefits) เปนความตองการข้ันพื้นฐานดาน 

สาธารณะ ไดแก บริการหรือความพึงพอใจการสาธารณูปโภค การเพิ่มโครงการพัฒนาทองถ่ิน โดยใช

รูปแบบการผสมผสานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับคนยากจน จึงจําเปนตองมีการกําหนดการมีสวนรวม

ในผลประโยชนทั้งในเรื่องปริมาณ การแบงผลประโยชน และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ  
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  3.3 ผลประโยชนดานบุคคล (Personal Benefits) เปนความปรารถนาที่จะเขามา

เปนสมาชิกกลุมหรือไดรับการคัดเลือกเขามา เปนความตองการอํานาจทางสังคมและการเมือง โดย

ผานความรวมมือในโครงการ ผลประโยชนสําคัญที่ไดจากโครงการมี 3 ชนิด คือ ความรูสึกมีคุณคา      

ในตนเอง อํานาจทางการเมืองและความรูสึกวาตนเองทํางานมีประสิทธิผล 

 4.  การมีสวนรวมในการประเมินผล เปนสวนที่มีการเขียนเปนรายงานไวนอยสามารถ 

ประเมินโครงการได 2 รูปแบบคือ การมีสวนรวมทางตรง และการมีสวนรวมทางออม การมีสวนรวม

ในการประเมินผล 

มณฑล จันทรแจมใส (2551) ไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมไววา การมีสวนรวม 

ของบุคคลจะตองมีและเกิดข้ึนมาโดยตลอด ทั้งที่เริ่มต้ังแตข้ันตอนการมีสวนรวมในการวางแผน

โครงการ การบริหารจัดการดําเนินงานตามแผน การเสียสละกําลังแรงงานของบุคคล ตลอดจนวัสดุ

อุปกรณกําลังเงินหรือทรัพยากรที่มีอยู 

สรุปไดวาลักษณะของการมีสวนรวมวาการมีสวนรวม โดยทั่วไป หมายถึง การมีสวนรวม  

ในการตัดสินใจ (Decision Making) แตก็ไมไดหมายความวาจะ เปนการตัดสินใจแตเพียงอยางเดียว 

ยังใชการตัดสินใจควบคูไปกับการปฏิบัติการ (Implementation) ดวย เชน ในการจัดองคกร การ

กําหนดกิจกรรมพัฒนา เปนตน การตัดสินใจยังมีความเกี่ยวของกับประชาชนในเรื่องของผลประโยชน 

(Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) 

ทฤษฎีการมีสวนรวม  

หลักของการมีสวนรวมในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเช่ือมโยงอยางใกลชิด

กับ “การตัดสินใจ” น่ันคือ การมีสวนรวมน้ัน ๆ ไดนําไปสูการตัดสินใจใด ๆ อยางมีคุณคา และอยาง

ชอบธรรมหรือไม ซึ่งในภาษาอังกฤษจะใชคําวา Meaningful Participations คือ การมีสวนรวมน้ัน ๆ 

ทําข้ึนหรือวางระบบข้ึน ไมใชเพียงเพื่อวาไดจัดทําใหมีแลวเทาน้ัน แตการมีสวนรวมน้ัน ๆ ไดนําไปสู

การพิจารณา ตัดสินใจ หากสมเหตุสมผล ตองมีความชอบธรรมก็นําไปปฏิบัติ 

การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสงัคมน้ัน จะตองต้ังอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาคและสิทธิ

เสรีภาพ ดังน้ันการกอใหเกิดการมสีวนรวมอาจใชแรงจูงใจหรือแรงเสริมอื่น ๆ เพื่อกอใหเกิดกระบวนการ

มีสวนรวมของชุมชน นักวิชาการไดกําหนดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนไวหลายทาน ดังน้ี 

Maslow (1943 อางถึงใน กนิษฐา สนเผือก, 2556 : 14) นักจิตวิทยา ไดคนควาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมมนุษย ซึ่งเช่ือวาเปนตัวกําหนดตัณหาหรือความอยากและพยายามขวนขวายใหไดมาซึ่ง   

สิ่งที่ตองการตอบสนอง และความอยากน้ีเกิดจากมนุษยมีความจําเปน (Need) ซึ่งแตละเผาพันธุจะ

แสดงออกมาซึ่งความตองการไมเหมือนกัน แตอยางนอยที่สุดก็จะมีพื้นฐานที่เหมือนกันเปนสําคัญ     

แตทัง้น้ีก็ข้ึนอยูกับวาไดรับการตอบสนองความตองการระดับใด มากนอยเพียงใด ซึ่งมาสโลว สรุปวา 

มนุษยเรามีความตองการและความตองการน้ีมีอยูตลอดเวลาไมมีที่สิ้นสุด ความตองการใดที่ไดรับการ
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ตอบสนองแลวยอมสิน้สดุลงและความตองการใหมในลาํดับตอไปทียั่งไมไดรับการตอบสนองก็จะเกิดข้ึน 

มนุษยมีความตองการลําดับข้ันของความสําคัญจากตํ่าไปหาสูง มาสโลว ไดต้ังสมมุติฐาน เรียกวา 

ลําดับข้ันแบงความตองการของมนุษย (Hierarchy of Needs) แบงได 5 ลําดับ ดังน้ี 

 1. ความตองการสิ่งจําเปนทางรางกาย (Physiological Needs) 

 2. ความตองการในดานความปลอดภัย (Safety Needs)  

 3. ความตองการในดานสงัคม (Social or Belongingness Needs) 

 4. ความตองการทีจ่ะไดรบัการยกยองนับถือ (Esteern Needs) 

 5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (Self-realization or Self-Actualization 

Needs) 

McGregor (1960) ไดศึกษาพฤติกรรมมนุษย พบวาปญหาข้ันพื้นฐานเกี่ยวของกับการทํางาน

และชีวิตในองคการของคนเรามี 2 ทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติขิงคน ไดแก ทฤษฎี X และทฤษฎี Y 

แนวความคิดของทฤษฎี X เปนสมมติฐานที่มีทัศนคติตอพฤติกรรมมนุษยไปในทางที่ไมดี 

สรุปไดดังน้ี 

 1.  โดยทั่วไปมนุษยไมชอบการทํางานและจะหลีกเลี่ยงงานถาสามารถทําได 

 2.  จากลักษณะของมนุษยที่ไมชอบทํางานคนสวนใหญจึงตองถูกบังคับและควบคุมสั่ง

การและใชวิธีการลงโทษ เพื่อใหใชความพยายามใหเพียงพอเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

 3.  มนุษยโดยเฉลี่ยพอใจกับการถูกบังคับ ตองการเลี่ยงความรับผิดชอบ มีความ

ทะเยอทะยานนอย และตองการความปลอดภัย 

แนวความคิดของทฤษฎี Y เปนการมองโลกในแงดี ยืดหยุนไดและเปนกลไกที่มุงที่การควบคุม

ตนเองรวมกับความตองการสวนตัว และความตองการขององคการ 

Rousseau (อางถึงใน ประสาร แบงเพชร, 2548 : 12) ไดเขียนทฤษฏีของการมีสวนรวม

แบบประชาธิปไตย ดังน้ี 

 1.  การมีสวนรวม ตองต้ังอยูบนพื้นฐานของเสรีภาพในการตัดสินใจวาจะเลือกในการมี

สวนรวมหรือไมที่สําคัญ จะตองไมมีใครเปนนายใคร หรือเปนนายแหงชีวิตใคร 

 2.  กระบวนการมีสวนรวม ตองอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค และความสามารถ       

ที่พึ่งพาตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดการตระหนักรับรู ในความสําคัญของการมีสวนรวมของตนเอง  

สําหรับทฤษฏีเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางจิตวิทยา รุสโซ ไดเสนอแนะวา การเปลี่ยนแปลง

ทางทัศนคติ และเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ทําใหเกิดข้ึนไดโดยการสรางสถานการณ ใหเกิดการมี

สวนรวมในกลุมบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ เทคนิคในการกอใหเกิดการมีสวนรวม ไดแก การกระตุนให

เกิดแรงจูงใจหรือการใหแรงเสริม จึงอาจสรุปไดวา การมีสวนรวมทางจิตวิทยา ประกอบดวย การมี

สวนรวมในการตัดสินใจ การเกิดความรูสึกผูกพัน ตอกิจกรรมหรือเรื่องน้ัน ๆ และการมีสวนรวม        

ในการปฏิบัติกิจกรรม 
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Max Weber (อางถึงใน ประสาร แบงเพชร, 2548 : 12 - 13) ไดกลาวทฤษฎีการกระทํา

ทางสังคม ไดศึกษาเกี่ยวกับการกระทําของมนุษย และใหคําจํากัดความ การกระทําวาเปนพฤติกรรม

ของมนุษยทั้งที่เปนแบบเปดเผยและแบบลึกลับ ซึ่งบุคคลเปนผูกําหนดความหมายเปนการสวนตัว          

ซึ่งความหมายตามแนวคิดของเวเบอรยอมเกิดข้ึนได 2 ประการคือ  

 1. ความหมายสวนตัว เกิดจากการกระทําของบุคคลหน่ึงซึ่งสามารถเขาใจไดจากการ

สังเกตโดยตรง 

 2. การเขาใจสิ่งเราหมายความวา ถาการกระทําของบุคคล ไมมีเหตุผลอาจเปนเพราะ

อารมณโดยตรง 

นอกจากน้ี เวเบอรยังไดกลาวอีกวา การกระทําอาจเกิดโดยการเขาไปมีสวนรวม และ              

มีความเห็นใจกัน ซึ่งพฤติกรรมและสถานการณเหลาน้ี อาจทําความเขาใจไดดวยสติปญญา               

ไมจําเปนตองอาศัยแนวคิดทฤษฏี จุดมุงหมายช้ันสูงสูดหรือคานิยมของผูนํา อีกนัยหน่ึงการกระทํา

บางอยางเกิดข้ึนจากแรงกระตุน การเขาใจแรงกระตุนถือไดวาเปนการอธิบายสาเหตุที่แทจริงของการ

กระทํา เพราะวาแรงกระตุนจะมีอยูในสวนลึกของจิตใจผูกระทํา และสําหรับผูสังเกตน้ันแรงกระตุน

เปนพื้นฐานที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาพฤติกรรมตาง ๆ  

ดังน้ันอาจสรปุไดวา การมีสวนรวม อาจเกิดจากแนวคิด ดังตอไปน้ี 

 1.  ความศรัทธาที่มีตอความเช่ือถือบุคคลสําคัญ และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ทําใหประชาชน             

มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การลงแขก การบําเพ็ญประโยชนเปนตน 

 2.  ความเกรงใจที่มีตอบุคคลที่เคารพนับถือ หรือมีเกียรติตําแหนงทําใหประชาชน          

เกิดความเกรงใจที่จะมีสวนรวมดวยทั้ง ๆ ที่ยังไมมีความศรัทธา หรือเต็มใจกระทํา 

 3.  อํานาจบังคับ เกิดจากบุคคลที่มีอํานาจทําใหประชาชนเกิดความเกรงใจในการ

กระทําตาง ๆ เชน การถูกบังคับใหกระทําสิ่งใด สิ่งหน่ึงที่ไมเต็มใจกระทํา เปนตน 

ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 

การใชระบบบริหารในการระดมความรวมมือเปนวิธีหน่ึงที่งายเพราะใชกฎหมาย ระเบียบ 

แบบแผน เปนเครื่องมือในการดําเนินการ แตอยางใดก็ตามผลของความรวมมือยังไมมีระบบใดดีที่ชุด

ในเรื่องการใชบริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถาทํางานตามความสมัครใจอยางต้ังใจไมมีใครบังคับ         

ก็จะทํางานดวยความรัก แตถาไมควบคุมเลยก็ไมเปนไปตามนโยบายและความจําเปนของรัฐ เพราะ

การใชระบบบริหารเปนการใหปฏิบัติตามนโยบายเพื่อใหบรรลุเปาหมายเพิ่มความคาดหวังผล 

ประโยชน (กนิษฐา สนเผือก, 2556) 

ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership) 

การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชนทํางานควยความเต็มใจเพื่อบรรลุ เปาหมายหรือ

วัตถุประสงครวมกัน ทั้งน้ีเพราะผูนําเปนปจจัยสําคัญของการรวมกลุมคน จูงใจไปยังเปาประสงค

โดยทั่วไปแลวผูนําอาจจะมีทั้งผูนําที่ดีเรียกวา ผูนําปฏิฐาน (Positive Leader) ผูนําพลวัต คือ เคลื่อนไหว
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ทํางานอยูเสมอ (Dynamic Leader) และผูนําไมมีกิจ ไมมีผลงานสรางสรรค ที่เรียกวา ผูนํานิเสธ 

(Negative Leader) ผลของการใหทฤษฎีการสรางผูนํา จึงทําใหเกิดการระดมความรวมมือปฏิบัติงาน

อยางมีขวัญกําลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และรวมรับผิดชอบ ดังน้ันการสรางผูนํา

ที่ดี ยอมจะนําไปสู การมีสวนรวมใน กิจกรรมตาง ๆ ดวยดีน่ันเอง (กนิษฐา สนเผือก, 2556) 

สรุปไดวา การทํางานแบบมีสวนรวมน้ันไมวาจะเปนระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับ

ชุมชน ระดับองคกร หรือระดับประเทศน้ันวามีความสําคัญอยางย่ิงในกระบวนทัศนปจจุบัน เพราะจะ

ชวยใหผูมีสวนรวมเกิดความรูสึกความเปนเจาของ (Ownership) และจะทําใหผูมีสวนรวมหรือ          

ผูมีสวนไดสวนเสียน้ัน ยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) 

ไดอยางสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ 

 

การมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพภายใน 

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนระบบที่สถานศึกษารวมกับ

ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใตการกํากับ ดูแลและสนับสนุนสงเสริมของหนวยงาน ตนสังกัด 

เพื่อสรางความมั่นใจที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของหลักวิชา ขอมูลหลักฐานที่ตรวจสอบได และการมีสวนรวม

ของทุกฝายที่เกี่ยวของวา ผูเรียนทุกคนจะไดรับบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อ

พัฒนาความรู ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่กําหนดในมาตรฐานหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ี เพื่อการประเมิน

คุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน รอบที่สาม พ.ศ. (2554 - 2558) 

บทบาทหนาท่ีของครูกับการประกันคุณภาพภายในท้ังระบบ 

บทบาทหนาที่ของครูกับการประกันคุณภาพภายในทั้งระบบเปนการใหความรวมมือกับ

สถานศึกษาเมื่อไดรับการแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของ การประเมินผล

ภายใน เชน เขารวมพิจารณาจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานดานการประเมินผลภายในสถานศึกษา 

รวมกันพิจารณาจัดสรางเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลลักษณะตาง ๆ ในกระบวนการประเมินผล

ภายใน รวมกันทําการสํารวจเก็บขอมูลที่คณะกรรมการสํารวจ รวมกันทําการวิเคราะหขอมูล และ 

รวมกันสรุปผลการประเมิน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553) ซึ่งประกอบดวย 

 1.  มีการเตรียมความพรอมของตนเอง โดยทําการศึกษาใหเกิดความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ข้ันตอนในการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งพยายามสรางเจตคติที่ดีตอ 

การประกันคุณภาพภายใน 

 2.  ใหความรวมมือกับโรงเรียนในการใหขอมูลพื้นฐานทั่วไปที่คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในตองการ 
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 3.  ใหความรวมมือกับโรงเรียนเมื่อไดรับการแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการในกิจกรรมใด 

กิจกรรมหน่ึงของการประกันคุณภาพภายใน เชน เขารวมพิจารณาจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานดาน 

การประกันคุณภาพภายใน รวมกันพิจารณาจัดสรางเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลลักษณะตาง ๆ     

ในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน รวมกันทําการสํารวจเก็บขอมูลที่คณะกรรมการสํารวจ รวมกัน

ทําการวิเคราะหขอมูล (หากมีความรูดานการวิเคราะห) รวมกันสรุปผลการประเมิน เปนตน 

 4.  ใหความรวมมือกับโรงเรียน ในการรวมกันกําหนดจุดประสงค กําหนดมาตรฐานและ

ตัวบงช้ีในการประเมินดานตาง ๆ ของโรงเรียนเอง และรวมกันกําหนดเกณฑการตัดสินมาตรฐานและ

ตัวบงช้ีในดานตาง ๆ  

 5.  ปฏิบัติหนาที่หลักหรือหนาที่ประจําที่รับผิดชอบอยางมีระบบ ตามกระบวนการและ

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งมาตรฐานและตัวบงช้ีที่ใชสําหรับการประกันคุณภาพภายใน 

และการประเมินคุณภาพภายนอก เชน ในหนาที่การสอนตองมีการพัฒนาแผนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ จัดเตรียมเน้ือหาสาระที่ถูกตองเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนการสอน จัดทําสื่อการสอน 

ที่มีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงคการเรียนการสอน จัดกิจกรรม วิธีการเรียนรูที่สรางใหผูเรียน       

เกิดการคนควาหาความรู สรางความรูดวยตนเอง เลือกวิธีการประเมินผลการเรียนหลากหลายและ

เหมาะสม รวบรวมผล สรุปผล ประเมินการเรียนการสอน พฤติกรรมของผูเรียน แลวนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง เปนตน 

การเตรียมการ 

การเตรียมการเปนมาตรการและกิจกรรมที่ดําเนินการลวงหนาเปนการจัดหา จัดทําสิ่งตาง ๆ 

ไวใหเรียบรอยกอนที่จะดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตอไป เชน การเตรียมเอกสารหลักฐาน รอรับการ

ประเมินภายนอกเปนตน 

ความหมาย การเตรียมการ คือ การเตรียมความพรอมของโรงเรียนดานบุคลากร โดยการ

พัฒนาครู และผูบริหารเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพภายในโดยการจัดประชุม 

สัมมนา อบรมใหความรูและพัฒนาทักษะการทํางานการเตรียมขอมูลพื้นฐาน และการมอบหมาย

ผูรับผิดชอบหรือแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน การจัด 

ระบบบริหารและสารสนเทศ ดวยการทําจัดโครงสรางการบริหารจัดการใหเอื้อตอการดําเนินงาน    

ทุกคนมีสวนรวมและมีการประชาสัมพันธกับทุกฝายที่เกี่ยวของ แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อกําหนด

แนวทางใหความเห็นและขอเสนอแนะและแตงต้ังคณะบุคคลทําการตรวจสอบ ทบทวนและรายงาน

คุณภาพการศึกษา และจัดใหมีขอมูลที่เพียงพอในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนํามา

กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจและแผนพัฒนา  

การเตรียมการ ประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

 1.  การสรางความตระหนักในคุณคาของการประกันคุณภาพของการศึกษา โดยวิธีการ

ประชุมสัมมนา และเชิญวิทยากรมาใหความรู การเตรียมความพรอมของบุคลากร โดยตองสรางความ
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ตระหนักถึงคุณคาของการประกันคุณภาพภายในและการทํางานเปนทีม ซึ่งจะจัดทําการช้ีแจงทํา

ความเขาใจโดยใชบุคลากรภายในสถานศึกษาหรือวิทยากร มืออาชีพจากภายนอก โดยบุคลากรทุกคน

ในสถานศึกษาไดมีโอกาสเขารวมประชุมรับทราบพรอมกัน และตองพัฒนาความรู ทักษะเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพภายในใหบุคลากรทุกคนเกิดความมั่นใจในการ ดําเนินงานประกันคุณภาพดวยการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเนนเน้ือหาเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการใน

แตละป ตอมาเนนเน้ือหาการกําหนดกรอบและแผนการประเมิน การสรางเครื่องมือประเมิน และการ

รวบรวมขอมูล ในชวงทายเนนเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลการประเมินและการ

เขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Study Report) 

 2.  การพัฒนาความรู และทกัษะโดยการใหเขารับการอบรม ความรูเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา จากหนวยงานภายนอก ซึ่งสถานศึกษาจะตองจัดใหบุคลากรทางการศึกษามีความรู

ในเรื่องตอไปน้ี 

  2.1 ความรูดานงานประกันคุณภาพ เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบดวยกับระบบประกัน 

คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ทุกระดับประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกและ

ตามระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 

  2.2 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทํากิจกรรม 

หรือการปฏิบัติการในภารกิจหลักอยางมีระบบตามแผนที่กําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality 

Control)การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 

จนทําใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของปจจัยนําเขา ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิต 

และผลลัพธของการจัดการศึกษาประกอบดวย การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพ

ภายนอก 

   2.2.1 การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การดําเนินการภายในสถานศึกษา

เพื่อควบคุมคุณภาพปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา โดยมีระบบและกลไกควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินคุณภาพอยางตอเน่ือง โดยบุคลากรในสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด จนทําให

สถานศึกษา เกิดความมั่นใจไดวา หนวยงานมีการดําเนินการอยางเปนมาตรฐานและมีคุณภาพ 

   2.2.2 การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การที่องคกรภายนอกสถานศึกษา

ไดมาดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินการของระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายใน ประเมิน

การดําเนินการควบคุมคุณภาพ และรับรองสถาบนัการศึกษา เพื่อใหสังคมมั่นใจไดวาสถานศึกษามีการ

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและไดผลิตผูเรียนที่มีคุณภาพ 
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  2.3 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาที่จัดใหมีข้ึนเพื่อใหมั่นใจวามีคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพมีวัตถุประสงค

เพื่อจะตัดสินวาหนวยงานไดจัดใหมีระบบและกลไกตามที่แจงไววาจะทําและไดทําหรือไม (to determine 

whether we have mechanisms to ensure that we do what we say we do, and whether 

we operate them) การตรวจสอบคุณภาพน้ีจะดําเนินการภายในกอน จากน้ันจึงจะมีการตรวจสอบ

จากองคกรภายนอก 

  2.4 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมิน 

ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวมวาเมื่อไดมีการใชระบบการประกันคุณภาพแลว ทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพมากนอยเพียงใด 

 3.  การแตงต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทํางานในการประกันคุณภาพการศึกษา         

การแตงต้ังคณะกรรมการถึงแมวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะเปนภารกิจของบุคลากร

ทุกคนในสถานศึกษา แตในการดําเนินงานจําเปนตองมีผูรับผิดชอบในการประสาน กํากับ ดูแล 

ชวยเหลือ สนับสนุนใหทุกฝายทํางานรวมกันและเช่ือมโยงกันเปนทีมโดยผูที่มีสวนรวมรับผิดชอบ      

ที่สําคัญที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งควรดําเนินการรวมกับบุคลากรหลักที่ไดรับมอบหมาย              

ในรูปของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  การมีคณะกรรมการในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพถือเปนเรื่องจําเปน

เพราะเปนการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ซึ่ง การเตรียมการของสถานศึกษากอนดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายใน ควรเริ่มที่การเตรียมบุคลากรของสถานศึกษากอนเปนอันดับแรก ซึ่งมีข้ันตอน

ที่สําคัญดังตอไปน้ี 

  3.1 การเตรียมความพรอมดานความตระหนักที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทั้งการประกัน คุณภาพภายใน และประกันคุณภาพภายนอก โดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ซึ่งถือวาเปนสวนหน่ึงของการบริหารจัดการในสถานศึกษาที่บุคลากรทุกคนจะตองปฏิบัติ 

แตเน่ืองจากเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเปนเรื่องใหมที่อยูระหวางการดําเนินการ จึงควรหา

ขอมูลในสถานศึกษาของตนเองวาบุคลากรสวนใหญมีความรูความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพมาก

นอยเพียงใด ขณะเดียวกันควรมีการสรางบุคลากรแกนนําในการประกันคุณภาพภายใน พรอมกับมี

การกระตุนใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพทุกคน 

  3.2 การมอบหมายความรับผิดชอบ สถานศึกษาควรแตงต้ังคณะทํางาน หรือ

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการรับผิดชอบแตละ

มาตรฐาน เพื่อทําหนาที่ประสานงาน และรวบรวมขอมูลจากฝายตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการแตละชุดควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการอยางชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานดานคุณภาพ

ผูเรียน มาตรฐานดานการจัดการศึกษา มาตรฐานดานการสรางสงัคมแหงการเรียนรู มาตรฐานดานอัต

ลักษณของสถานศึกษา  
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 4.  การจัดระบบการบริหารและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาจําเปนอยางย่ิงที่จะตองบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีการประกันคุณภาพเปนกลไก

สําคัญที่สงเสริมและผลักดันใหกระบวนการทํางานในทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวของดําเนินไป  

อยางสอดรับกันเปนระบบมุงหนาไปในทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดไวเพื่อบรรลุเปาหมายของการปฏิรูป

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการและวิธีการบริหารและการจัดการคุณภาพ (Quality 

Management) สมัยใหมที่เนนการสรางความมั่นใจกับทุกฝายที่เกี่ยวของวาผูเรียนจะไดรับการศึกษา

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว โดยที่ความมั่นใจน้ีตองอยูบนรากฐานของหลักวิชาขอเท็จจริง 

หลักฐานเชิงประจักษ และสมเหตุสมผลเปนสําคัญ 

 5.  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาทีเ่หมาะสมกบัผูเรียน สถานศึกษาและทองถ่ิน 

  มาตรฐานการศึกษา 

  กระบวนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปนการระบุข้ันตอนหรือ

วิธีการดําเนินงานทีเ่กี่ยวของกบัผูบรหิารสถานศึกษา คณะครู ตัวแทนผูปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษา สามารถดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

  ข้ันตอนที ่1 เตรียมความพรอมการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 

   1.  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู ตัวแทนผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

   2.  สรางจิตสํานึกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดําเนินการโดยจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรู ความเขาใจและความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานการประเมินภายนอก แนวทางการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาและประโยชนของมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ข้ันตอนที่ 2 วิเคราะหความสัมพันธของมาตรฐานการศึกษา 

   1.  วิเคราะหความสัมพันธของมาตรฐานการศึกษา ประกอบ ดวย 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน กระทรวง 

ศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก หลักสูตรสถานศึกษา

และอัตลักษณของสถานศึกษาดานวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย เปาหมาย สภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา การดําเนินการในข้ันน้ีคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดําเนินการ วิเคราะหโดยพิจารณาคําสําคัญที่สอดคลองกันในมาตรฐานการศึกษาและอัตลักษณ       

ของ สถานศึกษา เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   2.  วิเคราะหความสัมพันธของตัวบงช้ี ประกอบ ดวย ตัวบงช้ีตาม

มาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพผูเรียน ตัวบงช้ีตามมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพการจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีตามมาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู อัตลักษณของสถานศึกษาการวิเคราะห
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ตัวบงช้ีมีความสําคัญในการจัดทํามาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา เพราะตัวบงช้ีเปนตัวช้ีวัดผล

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถาน ศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและนําไปสูการ

ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  ข้ันตอนที่ 3 กําหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ี 

   1.  บทนํา เปนการกาํหนดอัตลกัษณของสถานศึกษาตามปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศนพันธกิจที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของหนวยงานตนสังกัด จุดเดน จุดดอย 

อุปสรรคและโอกาสของสถานศึกษา 

   2.  ดานผูเรียนและอัตลักษณ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและ           

ตัวบงช้ีของสถานศึกษาดานผูเรียนตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ อัตลักษณของ

สถานศึกษา มาตรฐานและตัวบงช้ีระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ครอบคลุม

สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรยีนรูหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ศักยภาพของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน 

   3.  ดานคุณภาพการจัดการศึกษาและอัตลักษณการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาและตัวบงช้ีของสถานศึกษาดานคุณภาพการจัดการศึกษาตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ อัตลักษณของสถานศึกษา มาตรฐานและตัวบงช้ีระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่กระทรวง 

ศึกษาธิการกําหนด ครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนรู ศักยภาพของผูเรียน  

   4.  ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรูและอัตลักษณ การกําหนด

มาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีของสถานศึกษาดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตอง

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ อัตลักษณของสถานศึกษา มาตรฐานและตัวบงช้ีระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการ อัตลักษณ

ของทองถ่ิน 

  ข้ันตอนที่ 4 ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษา 

   เปนการตรวจสอบความสอดคลองของมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ี

ของสถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานและตัวบงช้ีการศึกษาข้ันพื้นฐานที่กระทรวง 

ศึกษาธิการกําหนด มาตรฐานและตัวบงช้ีการศึกษาข้ันพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐาน

การเรียนรูหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  ข้ันตอนที่ 5 ประชาพจิารณ 

   เปนการนํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเผยแพรและรับฟง

ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของทุกฝาย เชน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา องคกรปกครอง        

สวนทองถ่ิน คณะครู องคกรเอกชน ดวยวิธีการประชุมระดมความคิด สํารวจความคิดเห็นโดยใช

แบบสอบถามหรือวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาสถานศึกษา ดังน้ี 
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แผนภาพการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 การกําหนดมาตรฐานการศึกษา  

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554 

 

 6.  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนข้ันตอน  

ของการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทําโดยบุคลากรภายในหรือผูที่เกี่ยวของ 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินภายนอก 
สถานศึกษา 

การบริหารจัดการ 

-  วิเคราะห  

-  วิสัยทัศน 

-  พันธกิจ 

-  เปาประสงค 

-  ยุทธศาสตร 

-  กลยุทธ 

-  แผนงาน 

-  โครงการ 

-  กิจกรรม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอน 

-  วิเคราะห หลักสูตร/

มาตรฐานการเรียนรู 

-  วิเคราะหผูเรียน 

-  ออกแบบการเรียนรู 

-  แผนจัดการเรียนรูที่มี

คุณภาพ 

-  การวัด ประเมินผล 

-  ปรบัปรุงการเรียนการสอน

สรุป/รายงานผล 

เตรียมความพรอมการกําหนด

มาตรฐานการศึกษา 

วิเคราะหความสัมพันธของ

มาตรฐานการศึกษา 

 

กําหนดมาตรฐานการศึกษา 

และตัวบงช้ี 
 

ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐาน

การศึกษา 
 

ประชาพิจารณ 
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สรุปไดวาการเตรียมการ หมายถึง การเตรียมความพรอม การสรางความตระหนักถึงคุณคา

ของการประกันคุณภาพภายในตอครู ซึ่งเปนบุคลากรภายในที่เกี่ยวของโดยตรงตอการจัดการศึกษา 

ซึ่งจะตองทํางานเปนทีม การประกันคุณภาพภายในเปนเรื่องที่บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนตอง

ทํางานรวมกันทํา ซึ่งการเตรียมการ มี 6 ข้ันตอน ประกอบดวย การสรางความตระหนัก การพัฒนา

ความรูและทักษะ การเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน การบริหารสารสนเทศ การกําหนดมาตรฐาน

การศึกษา และการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การวางแผน 

การวางแผนเปนการกําหนดกรอบของสิ่งที่จะทํา รวมทั้งวิธีการ เวลาและผูรับผิดชอบงาน

น้ัน ๆ ไวลวงหนา อันจะชวยใหผูปฏิบัติงานไดทราบถึงวัตถุประสงค และวิธีการที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค

อยางชัดแจงทําใหผลงานมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังชวยใหสามารถคาดการณสิ่งที่จะเกิดข้ึน       

ในอนาคต  

ความหมาย การวางแผน หมายถึง การพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายการคาดการณ หรือคาดคะเนสิ่งที่ยังไมเกิดข้ึนอยางใชดุลยพินิจ ฉะน้ันการวางแผนงาน          

จึงเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือก ความมุงหมาย วัตถุประสงค และวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค

ที่ต้ังไว การวางแผนงานจึงเปน กระบวนการพลวัตทางสังคมที่มุงหวัง เพื่อกระทําอนาคตใหดีกวา

ปจจุบัน ลดความไมแนนอนใน สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ความสําคัญของการวางแผน 

 1.  ชวยลดการสูญเสียจากการทํางานซ้ําซอน 

 2.  ทําใหมีการกําหนดขอบเขตในการทํางานที่แนนอน และมีนโยบายที่ชัดเจน 

 3.  ชวยใหผูบริหารสามารถเตรียมรับสถานการณที่ไมแนนอน และความยุงยากที่อาจ

เกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนปองกันการขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนในหนวยงาน 

 4.  การวางแผนเปนเครื่องมือในการบริหารของผูบริหาร เพื่อใหการดําเนินงานประสบ 

ผลสําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดเวลา และทรัพยากร 

 5.  การวางแผนจะชวยใหเกิดการประสานสัมพันธภายในองคกร ทําใหการปฏิบัติ

เปนไปดวยความราบรื่นและสามารถตรวจสอบความสําเร็จของเปาหมายได 

คุณภาพของการวางแผนจะมีมากหรือนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับการวิเคราะหความถูกตอง      

ของสิ่งตาง ๆ ตอไปน้ี 

 1.  รูวากิจการมีทรัพยากรที่แทจรงิอยูมากหรือนอยเพียงใด 

 2.  รูวากิจการขณะน้ียืนอยู ณ จุดใด ที่แลวมาสภาพของกิจการเปนอยางไรเคยประสบ

ความสําเร็จหรือลมเหลวมาอยางไร บางและเกิดข้ึนเพราะเหตุใด 

 3.  รูวาอนาคตธุรกจิตองการอะไร เชน ช่ือเสียง การเจรญิเติบโต การเปนธุรกจิผูนํา เปนตน 
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 4.  รูสถานการณรอบ ๆ ตัว ในขณะที่ทํางานวางแผน วามีสภาพเปนอยางไรธุรกิจ

จุดออนจุดแข็งอยางไร สถานการณภายนอกจะกอใหเกิดผลไดผลเสียตอกิจการอยางไร 

 5.  สามารถทํานายสถานการณในอนาคตไดอยางถูกตอง หรือมคีวามใกลเคียงความจริง

มากหรือนอยเพียงใด 

กระบวนการวางแผน  

กระบวนการวางแผน คือ กระบวนการในการทําความเขาใจเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม องคกร

ทั้งภายในและภายนอก วัตถุประสงคและเปาหมายที่คาดหวัง เพื่อใหองคการเปนและไปใหถึงในอนาคต 

วิธีการเพื่อนําไปสูจุดหมายที่ตองการและการปฏิบัติที่คาดหวัง เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายน้ัน สิ่งเหลาน้ี

คือ กระบวนการในการวางแผนซึ่งประกอบดวย 

 1.  การต้ังขอสมมุติฐานเกี่ยวกับอนาคต ไดแก กระบวนการในการพิจารณา วิเคราะห 

ตัดสินใจ และคาดเดา เกี่ยวกับสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกองคกร ทั้งในปจจุบันตลอดจน

โอกาสความนาจะเปนที่เปนไปไดในการเกิดเหตุการณใน อนาคต 

 2.  การกําหนดวัตถุประสงค คือ การหาคําตอบของคําถามที่วา วิสัยทัศนและภารกิจ

ขององคกรคืออะไร ขณะน้ีองคกรยืนอยู ณ จุดไหน ในอนาคตตองการใหองคกรเปนอยางไร อะไรคือ

เปาหมายพื้นฐานและอะไรคือเปาหมายเฉพาะ  

 3.  การกําหนดกลยุทธและการพัฒนากลยุทธ จัดเปนการคนหาวิธีการเพื่อใหบรรลุผล

สําเร็จตามที่วางไวโดยอาศัยปจจัย ทั้งภายในและภายนอก 

 4.  การกําหนดเปาหมาย ซึ่งเปนจุดมุงหมายเฉพาะของหนวงงาน ซึ่งเปาหมายจะตองมี

ลักษณะที่สามารถวัดไดเปนตัวเลขและ สอดคลองกับวัตถุประสงคระยะยาวขององคกร 

 5.  การกําหนดแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงานจะเกิดข้ึนควบคูกับเปาหมายและกลยุทธ 

เพื่อใหมีการจัดสรรทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการลําดับข้ันตอนของการ

ปฏิบัติงานอยางชัดเจนวาจะทําอะไร ในชวงเวลาใด จะตองใชทรัพยากรอะไรบางและปริมาณเทาใด 

งานน้ัน ๆ จะแลวเสร็จเมื่อใด เปนตน 

 6. การปฏิบัติตามแผน คือ ข้ันตอนของการดําเนินงานตามแผนที่วางไวเพื่อหาคําตอบ

วาแผนที่วางไวจะกอใหเกิดประสิทธิผลหรือไม มากหรือนอยเพียงใด และอะไรคือปญหาอุปสรรค 

 7.  ขอมูลยอนกลับ คือ การประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการประเมินน้ัน ๆ 

วาเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไมเพราะเหตุใด เพื่อแสวงหาวิธีการในการแกไขปรับปรุงและพัฒนาใหดี

ข้ึนตอไป 

ข้ันตอนการวางแผน ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปน้ี การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ

ปจจุบัน ปญหา และความตองการ ในการพัฒนาของสถานศึกษา การกําหนด และการจัดลําดับ 

ความสําคัญของสภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษา การกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ 
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เปาหมาย และสภาพความสําเรจ็ของการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาการนําเปาหมายมากําหนดโครงการ 

หรือกิจกรรม เพื่อใหบรรลุเปาหมาย พรอมกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จ การกําหนดวิธีการดําเนินงาน  

ที่ครอบคลมุพัฒนาการจัดการเรยีนรู การวัดและประเมินผล การกําหนดวิธีการดําเนินงานที่ครอบคลุม

พัฒนาบุคลากร และการบริหารจดัการ การจัดทาํแผนปฏิบัติการประจาํปของสถานศึกษา การกําหนด

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพการกําหนดผูรับผิดชอบ 

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพตามแผนที่วางไว การกําหนดบทบาทหนาที่ของครู และบุคลากร 

ของสถานศึกษาทุกคนตลอดจนผูเรียนไวอยางชัดเจน การจัดแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตร       

ที่สอดคลองกับแผนการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทําแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา       

ของสถานศึกษา การกําหนดการจัดทําแผนงบประมาณ และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สรุปไดวาการกระบวนการวางแผน หมายถึง กระบวนการที่องคการหรือหนวยงานดําเนินการ

เพื่อใหไดผลที่ตองการในอนาคต โดยการตัดสินใจลวงหนาในการเลือกวิธีทํางานที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด ใหบรรลุผลตามที่ตองการภายในเวลาที่กําหนด และเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการ  

อยางตอเน่ือง ตลอดจนสามารถปรับปรุงแกไขไดอยูเสมอ 

การมีสวนรวมของครูในการวางแผนน้ันครูสามารถมีสวนรวมไดหลากหลายดานได         

ซึ่ง พิณสุดา สิริธรังศรี (2555) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของครูในการวางแผนไวดังน้ี 

 1.  การรวมคิด กอนการดําเนินโครงการทุกองคกรที่รวมโครงการ ไดแกโรงเรียน วัด 

ชุมชน แหลงเรียนรู และหนวยงานภายนอก มีการจัดทําประชาคม และระดมความเห็นจากองคการ 

หนวยงาน ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนในชุมชน เพื่อรับฟงความคิดเห็นและความตองการ

ทางการศึกษาในชุมชนของโรงเรียน จากน้ันมีการวางแผนรวมกัน  

 2. การรวมวางแผน หลังจากการรับฟงความคิดเห็นจากองคการ หนวยงาน ผูมีสวนได

สวนเสียและประชาชนในชุมชนแลว คณะทํางานโครงการของโรงเรียน วัด ชุมชน แหลงเรียนรู และ

หนวยงานภายนอกไดมีการวางแผนการดําเนินโครงการ โดยเรียงลําดับความสําคัญของโครงการตาม

ความตองการของประชาชนฯ และฝายบริหารจัดการโครงการพิจารณาตามลําดับ ทั้งน้ี การวางแผน

ดังกลาวจะมีการมอบหมายงานระหวางผูบริหาร ผูรับผิดชอบโครงการ และบุคลากรหรือคณะทํางาน

ในโครงการแลวแตกรณี โดยผูทําหนาที่เลขานุการโครงการจะเปนผูมีบทบาทในการประสานการ

วางแผนและการกําหนดกิจกรรมในแผนดังกลาว  

 3.  การรวมตัดสินใจ เมื่อตองตัดสินใจดําเนินงานในเรื่องสําคัญหรือที่เปนเรื่องสวนได

สวนเสียขององคกร โรงเรียน วัด ชุมชน แหลงเรียนรู และหนวยงานภายนอก จะมีการตัดสินใจ

รวมกันของคณะทํางานโครงการฯ โดยเฉพาะการตัดสินใจจัดลําดับความสําคัญของโครงการกิจกรรม 

ที่มีความสําคัญใกลเคียงกัน แตจําเปนตองเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง เพื่อประโยชนขององคกร 

หรือของผูเรียน อยางไรก็ตามการตัดสินใจจะข้ึนอยูกับผูนําขององคกรดวย  
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 4. การรวมรบัผิดชอบ เมื่อมีการแบงงานกันทําตามโครงการยอยที่กําหนดไวในแผนงาน

แลวไดดําเนินการตามที่กําหนดตามความรับผิดชอบของแตละคน/คณะ  

สรุปไดวา การมีสวนรวมของครูในการวางแผน หมายถึง การที่ครูมีสวนรวมในกระบวนการ

จัดทําแผน อยางเปนระบบบนพื้นฐานขอมูลของโรงเรียนที่ประกอบดวย เปาหมาย ยุทธศาสตร และ

แนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ ครอบคลุมการพัฒนาทกุกิจกรรมที่เปนสวนประกอบหลักของการจัดการ 

ศึกษาและเปนที่ยอมรับรวมกันจากทุกฝายที่เกี่ยวของ นําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย   

ของแตละกิจกรรมที่กําหนดซึ่งการวางแผนประกอบดวยข้ันตอนดังน้ี คือ การวิเคราะหขอมูล       

การกําหนด และการจัดลําดับ ความสําคัญของสภาพปญหาการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

และสภาพความสําเร็จ การนําเปาหมายมากําหนดโครงการ หรือกิจกรรม การกําหนดวิธีการ

ดําเนินงานที่ครอบคลุมพัฒนาบุคลากร การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการ การกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานการ

กําหนดบทบาทหนาที่ของครแูละบคุลากรของสถานศึกษา การจัดแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

การจัดทําแผนประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาการกําหนดการจัดทําแผนงบประมาณ และ

การใชทรัพยากร และการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การดําเนินการตามแผน 

การดําเนินการตามแผนเปนการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว ซึ่งกอนที่จะปฏิบัติงาน

ใด ๆ จําเปนตองศึกษาขอมูลและเงื่อนไขตาง ๆ ของสภาพงานที่เกี่ยวของเสียกอน ในกรณีที่เปนงาน

ประจําที่เคยปฏิบัติหรือเปนงานเล็กอาจใชวิธีการเรียนรู ศึกษาคนควาดวยตนเอง แตถาเปนงานใหม

หรืองานใหญที่ตองใชบุคลากรจาํนวนมากอาจตองจดัใหมีการฝกอบรม กอนที่จะปฏิบัติจริงการปฏิบัติ

จะตองดําเนินการไปตามแผน วิธีการ และข้ันตอน ที่ไดกําหนดไวและจะตองเก็บรวบรวมและบันทึก 

ขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานไวดวยเพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินงานในข้ันตอนตอไป 

ความหมาย การดําเนินการตามแผน หมายถึงการดําเนินงานตามที่ไดกําหนดไวในแผนการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารทําการสงเสริมสนับสนุนการทํางานของ

บุคลากรจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร กํากับติดตามเพื่อกระตุนและสงเสริมใหมีการ

ดําเนินงานตามแผน และใหการนิเทศเพื่อใหบุคลากร สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  

หลักการดําเนินการตามแผน คือการปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ไดเขียนไวอยางเปนระบบ

และมีความตอเน่ือง การดําเนินการตามแผนงานทําใหทราบข้ันตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงาน

ลางหนาหรือทราบอุปสรรคลวงหนาดวย ดังน้ันการปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่น และเรียบรอย 

นําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว การดําเนินการตามแผนโดยที่ในขณะดําเนินการตองมีการเรียนรูเพิ่มเติม

ตลอดเวลา และผูบริหารควรใหการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข จัด

สิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติ กํากับ ติดตามการทํางานทั้งระดับบุคลากร 

รายกลุม รายหมวดและใหการนิเทศ 
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ความสําคัญของการดําเนินการตามแผน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เปรียบเสมือนเข็มทิศช้ีทางการทํางานเพื่อใหทุกคนทุกฝายมีเปาหมายและแนวทางการดําเนินงาน    

ที่ไมขัดแยงกันแตแผนจะไมมีความหมายถาการดําเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาไมดําเนินงาน

ตามแผน ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําทางวิชาการควบคูกับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ

และระบบคุณธรรมยอมสรางคนที่มีคุณภาพใหเกิดข้ึนไดไมยากนักผูบริหารจะทําหนาที่จัดสิ่งอํานวย

ความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล ดูแล กํากับ ติดตามและนิเทศงานของบุคลากรทุกคนทุกฝายเพื่อกระตุนและสงเสริมให

ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไวใหความสําคัญการดําเนินงานและปรับปรุงงานอยางตอเน่ืองจนเปน

ปกติวิสัย ครูตองทําหนาที่จัดการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพและเต็มเวลาแบงเวลาหรือบริหาร

เวลาในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปได      

อยางเหมาะสมและบรรลุผลสําเร็จตามแผนทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนงานโครงการกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานซึ่งทุกคนที่เกี่ยวของจะปฏิบัติตามหนาที่และ

บทบาทของตนเองอยางดีที่สุด 

ขั้นตอนการดําเนินการตามแผน 

การดําเนินการตามแผน ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

 1. การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมปีระสิทธิภาพ 

  กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบดวย 3 กระบวนการ ดังน้ี  

  1.1  การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เปนกระบวนการดําเนินการของ

หนวยงานตนสังกัดและสถาบันการศึกษาในการกาํหนด มาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ หลังจากน้ันหนวยงานตนสังกัดและสถาบันการศึกษาจัดทําแผน เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพเขาสูมาตรฐานที่กําหนดไวในดานการพัฒนาหลักสูตร สื่อการพัฒนา

ครูและบุคลากร ธรรมนูญสถานศึกษา ระเบียบการสอน การแนะแนว การจัดการเรียนการสอน และ

การประเมินผล ทั้งน้ีจะเนนระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน ติดตาม กํากับการดําเนินงาน

อยางจริงจังและตอเน่ือง  

  1.2  การตรวจสอบ (Quality Audit) เปนการดําเนินการของสถาบันการศึกษาและ

หนวยงานตนสังกัดในการยืนยันเปาหมายที่กําหนดมุงไปสูมาตรฐานที่ตองการ โดยการดําเนินการดังน้ี  

   1.2.1  การตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานทั้งระบบดวยตนเองของสถาบัน 

การศึกษา เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ และรายงาน

ผลตอผูปกครองและผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา  

   1.2.2  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา   

โดยหนวยงานตนสังกัด เพื่อสงเสริมสนับสนุนและ/หรือใชมาตรการในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว  
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  1.3  การประเมนิคุณภาพ (Quality Assessment) เปนการประเมินคาระดับคุณภาพ

ของกิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพ

ของการสอน เปนตน  

   1.3.1  การประเมินคุณภาพภายในจะใชวิธีการศึกษาตนเอง (Self-Study) และ

การประเมินตนเอง (Self-Assessment)  

   1.3.2  การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการดําเนินงานโดยสํานักงานรับรอง 

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผลและรับรองวา สถาบันการศึกษาจัดการ

ศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว  

 2. การติดตอประสานงานเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนมีประสิทธิภาพ 

  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การจัดใหบุคคลในองคการทํางานสัมพันธ

และสอดคลองกัน โดยตระหนักถึงภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ เปาหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขององคการ การประสานงานมีหลักการที่สําคัญ ดังน้ี 

  2.1 การประสานงานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและวัตถุประสงคขององคการให

สอดคลองกัน 

  2.2 ประสานงานควรจัดใหเปนระบบทั้งการประสานงานจากบนลงลาง (Downward) 

และจากลางสูบน (Upward) ตลอดจนการประสานงานในระดับเดียวกัน เพื่อประสานความเขาใจอัน

ดีระหวางสมาชิกในองคการ 

  2.3 กระตุนใหสมาชิกในองคการมีความเต็มใจในการที่จะประสานงาน และรวมมือ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อใหดําเนินงานขององคการบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 

  2.4 การกําหนดตัวเครื่องมือการสื่อสาร วันเวลา และสถานที่ โดยยึดหลักการวาการ

ติดตอประสานงานที่ดี ชวยใหปฏิบัติงานตาง ๆ เปนไปดวยความราบรื่น 

  จะเห็นไดวาการประสานงานมิไดเพียงแตจะจัดใหมีการประสานงานเทาน้ัน หากแต

ตองใหทุกฝายไดเขาใจงานรวมกันทํางานดวยความเต็มใจ จึงเห็นไดชัดเจนวาขอตกลงที่สําคัญของการ

ประสานงานก็คือ ความรวมมือ (Co-operating) ในการปฏิบัติงานเพื่อจะชวยใหการบริหารงาน

ประสบความสําเร็จน่ันเอง 

 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

  การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการประเมินคาของบุคคล

ผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณคาตอการปฏิบัติงานภายในเวลา      

ที่กําหนดไวอยางแนนอน ภายใตการสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยหัวหนางาน โดยอยูบนพื้นฐาน

ของความเปนระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ

ใหความเปนธรรมโดยทั่วกัน 
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  การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-appraisal) เปนวิธีการน้ีเปนการมุง

ใหผูปฏิบัติงานแตละคนพิจารณาผลงานของตนเอง โดยวิเคราะหผลงานของตนในระยะเวลาที่ผานมา 

หรือบางแหงอาจกระทําโดยการกําหนดแบบฟอรมหรือโครงการข้ึน เพื่อใหแตละคนไดประเมินผล 

การปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยตนเอง หลังจากน้ันจึงนําผลการปฏิบัติงาน เสนอใหผูบังคับบัญชาหรือ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในช้ันสูง พิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

  การประเมินโดยวิธีน้ีเปนวิธีประนีประนอมที่ใหผูที่ปฏิบัติงานได พิจารณาตนเองวา

ผลการปฏิบัติงานเปนอยางไร และในอีกดานหน่ึงก็ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานดวย 

เพื่อชวยใหเกิดความเปนธรรมในการปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน การประเมินผลการปฏิบัติงานน้ี จะชวยทํา

ใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย และเต็มไปดวยความราบรื่น และสามารถใหความเปนธรรมแก

ผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี 

  การมีสวนรวมของครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งปฏิบัติหนาที่หลัก

หรือหนาที่ประจําที่รับผิดชอบอยางมีระบบ ตามกระบวนการและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

เชน ในหนาที่การสอนตองมีการพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ จัดเตรียม

เน้ือหาสาระที่ถูกตองเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนการสอน จัดทําสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ตรงตามจุดประสงคการเรียนการสอน จัดกิจกรรม วิธีการเรียนรูที่สรางใหผูเรียนเกิดการคนควาหา

ความรูสรางความรูดวยตนเอง เลือกวิธีการประเมินผลการเรียนหลากหลายและเหมาะสมรวบรวมผล 

สรุปผล ประเมินการเรียนการสอน พฤติกรรมของผูเรียน นําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนอยางตอเน่ือง เปนตน เมื่อใหการดําเนินการจัดการเรยีนการสอนสอดคลองกับมาตรฐาน

ที่กําหนด เปนไปตามเปาหมาย จําเปนตองมีการประเมินตนเองเพื่อนําเสนอตอผูบังคับบัญชา หัวหนา

หนวยงาน เพื่อรวบรวม ประเมิน และรายงานผลการรวมของสถานศึกษาไปยังหนวยงานตนสังกัด 

 4. การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อกระตุนใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  ระบบการประกันคุณภาพภายในเปนเรื่องเดียวกับกระบวนการบริหารงานอยางมี

คุณภาพหรือวงจร PDCA ซึ่งเปนระบบที่ผสมผสานอยูในกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันน่ันเอง ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน    

ใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารและการทํางาน จะตองคํานึงถึงเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให

ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ซึ่งผูบริหารจะตองมีความตระหนัก เขามามีสวนสงเสริม สนับสนุน 

และรวมคิดรวมทํา รวมทั้งจะตองมีการทํางานเปนทีม โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตองไดรับการ

เตรียมความพรอมใหมองเห็นคุณคา และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และ

ดําเนินการอยางตอเน่ืองรวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีการ

ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบในการดําเนินการประกัน
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คุณภาพภายใน ควรมีการเตรียมการเพื่อสรางความพรอมใหแกบุคลากร และจัดใหมีกลไกในการ

ดําเนินงาน บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และผูเกี่ยวของจึงรวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกัน

ตรวจสอบ และรวมกันปรับปรุง โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานทั้งหมด สถานศึกษาดําเนินการประเมิน

ตามแผนที่กําหนดไวแลว ก็จะตองมีกาตรวจสอบ กระบวนการและผลการประเมิน เชน ดานความ

เหมาะสม ความถูกตอง และความนาเช่ือถือ โดยผูบริหารมีการตรวจสอบในระหวางการนิเทศ และ

ประชุมรวมกับคณะกรรมการเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการ

ประเมินคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ 

สรุปไดวา การดําเนินการตามแผน หมายถึง การดําเนินการทุกอยางเพื่อใหนโยบาย บรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไวการนําแผนไปสูการปฏิบัติเปนการนําโครงการ/กิจกรรม ที่ไดกําหนดไว      

ในแผน ไปดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย โดยตองกําหนดองคกรหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และ

วิธีการดําเนินการชัดเจน ซึ่งการดําเนินการตามแผนมี 4 ข้ันตอน คือ การดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ การติดตอประสานงาน เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อกระตุนใหการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบและประเมินผล  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนข้ันตอนของการประกันคุณภาพภายในระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 เปนการดําเนินงานอยางตอเน่ืองที่มุงเนนในเรื่องของผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาํป ถือเปนบทบาทหนาที่สําคัญทั้งในระดับสถานศึกษา

และหนวยงานตนสังกัด ถือเปนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาและผลการดําเนินงานตามแผน 

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําปที่สถานศึกษากําหนดไว รวมถึงระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อนําผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปน

ขอมูลเชิงประจักษ ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู 

กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรยีนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหาร

จัดการ เพื่อนําไปสูมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว รวมทั้งมีการจัดทํารายงานเพื่อเผยแพรผลการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแกสาธารณชนตอไป 

ความหมาย ของการตรวจสอบประเมินผล หมายถึง การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาโดยสถานศึกษา เปนกระบวนการที่สถานศึกษาสามารถตรวจสอบคุณภาพไดตามบริบท 

ของสถานศึกษา ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง ฯ เปนการติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประกอบดวย การปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําป การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวไดตามแผนหรือไม มีการ
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ปรับแผนหรือไม มีเพราะเหตุใด มีการสรุปผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 

การติดตามตรวจสอบมีการใหขอสังเกต ใหขอเสนอแนะเพื่อดําเนินการตอไป  

หลักการสําคัญของการตรวจสอบประเมินผล การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 1.  ไมใชการจับผิดหรือทําใหบุคลากรเสียหนา โดยเปาหมายสําคัญอยูที่การพัฒนาให

เกิดข้ึนกับนักเรียน  

 2.  การที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตองทําใหการประกันคุณภาพการศึกษา       

เปน สวนหน่ึงของกระบวน การบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมใช

กระบวนการที่แยกสวนมาจากการดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยจะตองวางแผนพัฒนา 

และแผนปฏิบัติการที่มีเปาหมายชัดเจน ทําตามแผนตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยาง

ตอเน่ืองเปนระบบ มีความโปรงใส และมีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพทํางาน  

 3.  การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปน

ผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลากรอื่น ๆ โดยในการดําเนินงานตองใหผูเกี่ยวของ เชน ผูเรียนชุมชน 

เขตพื้นที่ หรือหนวยงานที่กํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผนติดตาม 

ประเมินผลพัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิดชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให

ผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม และประเทศชาติ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการติดตามตรวจสอบความกาวหนา

ของการดําเนินงาน ไดแก ดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต/ผลลัพธ เพื่อใหการบริหาร

จัดการคุณภาพมีประสิทธิภาพใชวงจรการบริหารงานเชิงระบบหรอืวงจรเดมมิ่ง (PDCA) เปนเครื่องมือ

ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

การตรวจสอบประเมินผล มีข้ันตอนในการดําเนินการดังน้ี  

 1. ดานการตรวจสอบและประเมินผลที่สําคัญคือสิ่งที่เกี่ยวของกับคุณภาพผูเรียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรของสถานศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนในทุกระดับช้ัน พฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน โดยระบุไดถึง

กลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มีความเสี่ยง กลุมผูเรียนที่มีปญหาในการอาน คิด

วิเคราะหและเขียน กลุมผูเรียนที่มีคุณลักษณะยังไมเปนไปตามที่พึงประสงคเพราะขอมูลจากการ

ประเมินเหลาน้ีจะสะทอนใหเห็นวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไว

หรือไมอันนําไปสูการปรับปรุงการบริหารจัดการตอไป 

 2. การจัดทําระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลนักเรียนรายบุคคลดานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูที่ตนสอน หรือรับผิดชอบ (กรณีเปนหัวหนากลุมสาระ) ขอมูล

ดานสุขภาพ ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค สถิติการมาเรียน ขอมูลสวนตัวของครูเอง ไดแก ดาน

การศึกษาอบรมหรือการดูงาน ขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินที่ครูใชในการจัดการเรียนรู 

เปนตน ทั้งน้ี ควรจัดทําใหอยางตอเน่ืองและเปนปจจุบัน (ครูมีแฟมประวัติและผลงานของตนเอง) 
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 3. การจัดทําแผนพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ตนรับผิดชอบเปนรายบุคคลจัดทํา

หนวยการเรยีนรู/แผนการจดัการเรยีนการสอนผลิตและใชสื่อ/แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินที่ทาทาย 

การเรียนรูของผูเรียนทําใหรูสึกสนุกและตองการแสวงหาตําตอบหรือความรูในสวนอื่น ๆ เพิ่มเติม

ตอไปอีกใชวิธีการวัดและประเมินผลหลาย ๆ วิธีที่สอดคลองกับกิจกรรมที่ใหผูเรียนปฏิบัติเพื่อการพัฒนา

และตัดสินผลการเรียนไดอยางถูกตองสะทอนแนวทางในการปรับปรุงผูเรียนไดอยางถองแทรวมทั้งจัดทํา

แผนงาน/โครงการทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษโดยเนนกิจกรรมทีใ่หความสาํคัญกับผูเรียนเปนอันดับตน 

 4.  ใหความรวมมือในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ี

ระดับสถานศึกษา นโยบาย เปาหมาย การจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา 

 5.  จัดการเรียนรูและกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาและหนวยการเรียนรู/แผนการ

จัดการเรียนการสอนวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงรวมทั้งบันทึกผลการจัดการเรียนการสอน

เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีสอน/จัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 6.  ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย 

 7.  นําเสนอหรือรายงานผลแกผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง

คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนหรือสาธารณชน เปนตน 

 8.  นําผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรู/แผนการ

จัดการเรียนการสอนและผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ มาศึกษาวิเคราะหจุดเดน จุดที่ควร

พัฒนาเปนรายบุคคล รายช้ัน รายภาค รายป เพื่อกําหนดเปนเปาหมายใหมในการพัฒนาผูเรียนใหเกิด

การพัฒนาตามศักยภาพใหมากที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554) 

ครู และบุคลากรในสถานศึกษาที่ไดรับการแตงต้ังใหเปน คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาจะตองดําเนินการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานการดําเนินงานตามแผน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สําหรับในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาใหใชวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม (การสังเกตพฤติกรรม และกระบวนการทํางาน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอบถาม การสัมภาษณ การพิจารณาหลักฐาน รองรอยการ

ปฏิบัติงาน ตัวอยางผลงาน และแฟมสะสมงาน แบบสํารวจ แบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบวัด

มาตรฐาน) การตรวจสอบและทบทวนคูณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จะตองดําเนินการอยาง

เปนระบบ ตอเน่ืองเพื่อนําไปใชในการปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย 

ที่ครูทุกคนตองใหความรวมมืออยางหลกีเลีย่งไมไดเพราะถือเปนงานหลักที่เกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรง  

สรุปไดวา การตรวจสอบประเมินผล คือการตรวจสอบประเมนิผล เปนกระบวนการรวบรวม

ขอมูลและผลการดําเนินงานของโรงเรียน เพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง และพัฒนาการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนอยางตอเน่ือง โดยความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียน แลวนํา

ขอมูลที่ผานการตรวจสอบน้ีมาพิจารณาเปรียบเทยีบวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดใชหรือไมเพียงใด
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ซึ่งการตรวจสอบประเมินผล มีข้ันตอนในการดําเนินการ 8 ข้ันตอน ประกอบดวยการกําหนดกรอบ

การประเมินที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทําเครื่องมือการประเมินผลอยาง

ถูกตองเหมาะสม การประเมินผลระหวางการดําเนินงานเพื่อนําผลเพื่อนําผลไปปรับปรงุการดําเนินงานให

มีประสิทธิภาพ การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล

จากผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิเคราะหขอมูลการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การกําหนดเกณฑการประเมินใหมีความสอดคลองกับ

สภาพบรบิทของสถานศึกษา และการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพการประเมินผลอยางถูกตองเหมาะสม 

การจัดทํารายงานประจําป 

เพื่อใหการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษาดําเนินไปอยางราบรื่นเปนปกติของการ

ทํางาน สถานศึกษาตอสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทุกคน

การจัดทําเครื่องมือประเมินตนเอง การติดตามตรวจสอบและประเมินในหนวยงานตนเองแลว 

จัดเก็บรวบรวมขอมูลจัดทําสารสนเทศ เอกสาร รองรอยหลักฐานอยางเปนระบบ ครูและ

บุคลากร ทุกคนในสถานศึกษาตองมีสวนรวมในการประเมินและใหขอมูลสารสนเทศในผลงานของตนเอง 

เชน ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนรายคน รายหอง รายช้ัน รายกลุมสาระการเรียนรู 

ขอมูล ความดีความสามารถของนักเรียน ขอมูลผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ขอมูลผลการจัด 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ขอมูลผลงานตามภาระงานของบุคลากรฝายสนับสนุน  

ทุกดานทุกคน ซึ่งตองมีการประเมินตนเองเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ และใชผลการประเมินระหวาง

ปปรับปรุงการทํางานตลอดเวลา ในการประเมินผลการทํางานแตละระยะใหบันทึกขอมูล พรอมจัดทํา

สารสนเทศไว เพื่อนําไปสูการเขียนรายงานประจําป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

การจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา มีการใชช่ือเรียกรายงาน

ประจําป แตกตางกันไป เชน รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป รายงานประจําป รายงาน

ประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมีเน้ือหาสาระ 

องคประกอบของรายงานและจุดมุงหมายไมแตกตางกัน คือ เปนการสะทอนภาพความสําเร็จของการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่ผานมา ภายใตบริบท อัตลักษณและเอกลักษณของ

สถานศึกษา ดังน้ัน เพื่อใหการเรียกช่ือรายงานเปนแนวทางเดียวกันตามภารกิจหลักของสถานศึกษา 

ในกฎกระทรวงฯ ขอ 6 ที่ระบุใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณา

และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน และ ขอ 14 (7) ที่ระบุใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดทํารายงาน

ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน จึงใชช่ือเรียกรายงานดังกลาววา “รายงานประจําป 

ของสถานศึกษา” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553)  
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การจัดทํารายงาน ประจําป เปนหนาที่ที่สถานศึกษาตองปฏิบัติเพราะการทํางานใด ๆ         

ก็ตาม ตองมีการรายงานผลและนําผลไปใช จึงจะเปนการที่มีประสิทธิภาพ และจากพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงาน

ตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

เมื่อจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปเสร็จเรียบรอยแลว สถานศึกษาสงรายงานตอ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดภายในเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ป และสงใหสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เฉพาะในปที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาจะนํารายงานของสถานศึกษาทั้งหมดมาสังเคราะหเปนภาพรวมระดับเขตพื้นที่ 

และเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานภายในเดือนกรกฎาคมของทุก ๆ ป จากน้ัน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จะไดนํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ       

เขตพื้นฐานการศึกษามาสังเคราะหเปนภาพรวมระดับประเทศ นําผลที่ไดมากําหนดเปนนโยบาย กล

ยุทธ และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

จุดประสงคการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา ก็เพื่อนําเสนอผลการพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาในรอบปที่ผานมาตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน และเพื่อเปนฐานขอมูลของสถานศึกษาในการจัดทําแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไปและเปนฐานขอมลูสาํหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

การที่ครูไดมีสวนรวมในการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษาเปนการรวบรวมผลการ

ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในแตละปการศึกษาวาบรรลุความสําเร็จตรงตามเปาหมาย         

ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและสามารถเทียบเคียงกับ

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และใชในการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

ซึ่งการมีสวนรวมของครใูนการจัดทาํรายงานประจาํปของสถานศึกษาประกอบดวยข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  การรวมเปนคณะทํางานจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา 

 2.  รวบรวมขอมูล สารสนเทศ และแปลผลเพื่อมาใชในการจัดทํารายงานประจําป        

ของสถานศึกษา 

  2.1  จัดทําขอมลูประเมินตนเอง 

  2.2  ใหขอมูลสารสนเทศซึ่งเปนผลงานของตนเองตอคณะกรรมจัดทํารายงานประจําป 

  2.3  จัดทําขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการจัดทํา

รายงานประจําป 

  2.4  จัดทําขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่รับผิดชอบตอ

คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป 
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  2.5  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ที่ตนรับผิดชอบเสนอตอ

คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป 

 3.  การรวมกันเขียนรายงานประจําปตามคําสัง่ที่ไดรบัการแตงต้ัง 

  3.1 การจัดทําขอมูลพื้นฐาน  

   3.1.1  ขอมูลทั่วไป ระบุช่ือโรงเรียน ที่ต้ัง สังกัด หมายเลขโทรศัพท e-mail 

ระดับการศึกษาที่เปดสอน เขตพื้นที่บริการ เน้ือที่ ประวัติโรงเรียนโดยยอ และแผนที่โรงเรียน 

   3.1.2  ขอมูลผูบริหาร ระบุช่ือและขอมูลของผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ

โรงเรียนกรณีโรงเรียนสังกัดอื่นสามารถปรับขอมูลใหตรงกับสภาพไดตามความเหมาะสม 

   3.1.3  ขอมูลนักเรียน ระบุจํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับช้ันที่สอน นักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพรองทางรางกาย 

สติปญญา นักเรียนปญญาเลิศ นักเรียนที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ อัตราสวนครูตอนักเรียน 

จํานวนนักเรียนตอหองเรียน สถิติการออกกลางคัน นักเรียนที่เรียนซ้ําช้ัน และนักเรียนที่จบหลักสูตร 

   3.1.4  ขอมูลครูและบุคลากร ระบุจํานวนครูและบุคลากรจําแนกตามวุฒิ

ทางการศึกษา อายุ วิชาเอก วิชาที่สอน/ช้ัน สถิติการอบรม การพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และขอมูลครูอัตราจาง 

   3.1.5  ขอมูลอาคารสถานที่ ระบุจํานวนอาคารเรียน อาคารประกอบ  

   3.1.6  ขอมูลงบประมาณ ระบุงบประมาณที่ไดรับ-จายเพื่อใชในการจัดการศึกษา 

   3.1.7  ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม ระบุอาชีพ ศาสนา รายได ระดับการศึกษา

ของผูปกครอง แนวโนมความตองการของผูปกครองและชุมชน  

   3.1.8  โครงสรางหลักสูตร ระบุโครงสรางหลกัสูตรสถานศึกษา 

   3.1.9  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ระบุขนาดหองสมุดจํานวนหนังสือใน

หองสมุด หองปฏิบัติการ จํานวนคอมพิวเตอร แหลงติดต้ังอนิเทอรเน็ต แหลงเรียนรูภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถ่ิน 

   3.1.10 ผลงานดีเดนในรอบปทีผ่านมา ระบผุลงานดีเดนของสถานศึกษา

ผูบริหาร ครู นักเรียน และงาน/โครงการ/กจิกรรมที่ประสบผลสําเร็จ 

   3.1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบทีผ่านมา 

    1) ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระบุผลการประเมินคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ขอเสนอแนะ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาของปการศึกษาที่ผานมา 

    2) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย

หนวยงาน ตนสังกัด ระบุผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พรอมทั้งขอเสนอแนะ จุดเดน           

จุดที่ควรพัฒนา ในรอบ 3 ป ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 18 หรือบางเขตพื้นที่การศึกษาอาจมีการติดตามตรวจสอบทุกป 
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   3.1.12 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา 

   3.1.13 ขอเสนอแนะจากผลประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  

   3.1.14 สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

  3.2 แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

   3.2.1 การบริหารจัดการศึกษาระบรุายละเอียดโครงสรางและหลักการบริหาร 

   3.2.2 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลกัษณและเอกลกัษณของสถานศึกษา  

   3.2.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระบุการ

ดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะ จากการประเมิน

คุณภาพภายในและภายนอก การสงเสริมจุดเดน โอกาส การแกไขจุดที่ควรพัฒนาและปญหาอุปสรรค

ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษาที่นําไปสูการ

กําหนดกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   3.2.4  กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

   3.2.5  การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา ระบุความสัมพันธของกลยุทธ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมายที่สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามงาน/โครงการ/

กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป และตามนโยบาย/กิจกรรมพิเศษ  

  3.3 ผลการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   3.3.1  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

    1) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป 

    2) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

   3.3.2  ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    1) ระดับการศึกษาปฐมวัย 

    2) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   3.3.3  สรปุผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    1) ระดับการศึกษาปฐมวัย 

    2) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   3.3.4  ผลจัดการเรยีนรูตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

    1) ระดับการศึกษาปฐมวัย 

    2) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ทุกระดับช้ัน 
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    4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET)  

    5) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

    6) ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

    7) ผลการประเมินกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

    8) ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

  3.4 สรปุผลการพัฒนาและการนําไปใช  

   3.4.1 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ระบุผลการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมทั้งที่เปนผลสําเร็จและไมสําเร็จตามเปาหมาย พรอมทั้งระบุปจจัยหรือสาเหตุที่ทําใหสําเร็จ

หรือไมสําเร็จ 

   3.4.2 จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา ระบุจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาดานคุณภาพ

ผูเรียน ดานการจัดการศึกษาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณของสถานศึกษา และ

ดานมาตรการสงเสริม 

   3.4.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต ระบุปญหาและความตองการที่จําเปน      

ในการพัฒนาจากขอคนพบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรมและวิธีการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู ผูบริหาร 

ชุมชนและแหลงเรียนรู เพื่อกําหนดในแผนปฎิบัติการประจําปในปตอไป 

   3.4.4 ความตองการและการชวยเหลือ ระบุความตองการ การชวยเหลือจาก

หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของในดานวิชาการ การบริหารจัดการ และอื่น ๆ  

 4.  นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ 

  หลังจากเขียนรายงานประจําปเสร็จสมบรูณ สถานศึกษาจะตองนําเสนอคณะกรรมการ

สถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (สช.) พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อรับรองผลการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 5. รายงานและเปดเผยตอผูเกี่ยวของ 

  เมื่อสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา หรือคณะกรรมการบรหิารสถานศึกษาแลว จะตองรายงานและเปดเผยผลการประกันคุณภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอผูเกี่ยวของ ไดแก ครู ผูปกครอง หนวยงานตนสังกัด หนวยงาน    

ที่เกี่ยวของ ชุมชน ทองถ่ิน ซึ่งสามารถดําเนินการไดหลากหลายวิธีตามความเหมาะสม เชน รายงาน

ประจําปฉบับสมบูรณ เปดเผยผาน Website ของสถานศึกษาจุลสาร อนุสาร แผนพับ รายงานเสียง

ตามสาย และช้ีแจงในการประชุม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553)  

สรุปไดวา การที่ครูไดมีสวนรวมในการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษาซึ่งเปนสวนหน่ึง 

ของการประกันคุณภาพภายในเปนการตรวจสอบ การควบคุม การติดตาม ประเมินผลคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยครูของสถานศึกษาน้ันทั้งหมด หรือโดย
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หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากบัดูแลสถานศึกษาน้ัน ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน คือ มีการ

วางระบบงานที่มีระบบและกลไกที่ชัดเจน มีการดําเนินงานรวมทั้งมีการพัฒนาฐานขอมูลในดานตาง ๆ 

โดยไดดําเนินการตามข้ันตอน เชนการรวมเปนคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา 

มีสวนรวมในการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ และแปลผล รวมกันเขียนรายงานประจําปคําสั่งที่ไดรับ

มอบหมาย รวมกันนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และรายงาน

ผลเปดเผยตอผูเกี่ยวของ 

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  

การติดตามและประเมินผล เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ 

ติดตาม ความกาวหนาในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสําเร็จของงาน อันจะนําไปสูการดําเนินการ

แกไขปรับปรุงรวมกันใหบรรลุเปาหมาย ผูประเมินจึงจําเปนตองมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให

ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานตาง ๆ ของงานวาอยูในระดับที่เหมาะสมสอดคลอง

กับสถานการณปจจุบันเพียงใด การติดตามเปนกระบวนการที่ดําเนินการอยางตอเน่ืองเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ สวนการประเมินผลอาจจะประเมินไดในทุกชวงของแผนงาน/โครงการ 

นับต้ังแตกอน ตัดสินใจจัดทํา แผนงาน/โครงการ ขณะดําเนินงานในจุดตาง ๆ และเมื่อสิ้นสุดแผนสิ้น

ปงบประมาณ หรือแผนงาน/โครงการดําเนินการแลวเสร็จการนําผลการประเมินมาพัฒนางานอาจ

ประกอบดวย การนําผลการประเมินมาวิเคราะหวามีโครงสราง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร 

ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยูแลวใหดีย่ิงข้ึนไปอีก และสังเคราะหรูปแบบ การดําเนินการใหมที่เหมาะสม 

สําหรับการดําเนินการในปตอไป 

ความหมายของการนําผลการประกันมาปรับปรุงงาน หมายถึง การดําเนินงานเพื่อตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยบุคลากรภายในโรงเรียน หรือผูเกี่ยวของอยางตอเน่ืองตามกําหนด

เปาหมาย หรือมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหไดขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุ

เปาหมายที่กําหนด  

สถานศึกษาเปนหนวยงานที่รับนโยบายจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ การบริหารจัดการจึงตองมีแผนในการ

ปฏิบัติงาน เชนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งเปนแผนระยะปานกลาง (3 - 5 ป) และแผนปฏิบัติ

การประจําป ดังน้ัน จึงตองมีการติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อใหไดขอมูลมาจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงาน 

การนําผลการประกันมาปรบัปรุงงาน มีกระบวนการในการดําเนินการ 5 ข้ัน ประกอบดวย 

 1.  การตรวจสอบ และการทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการดังน้ี 

  1.1  แตงต้ังกรรมการตรวจสอบ 
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  1.2  กําหนดระยะเวลาและแนวทางการตรวจสอบ 

  1.3  ประเมินสภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาครั้งที่ 2 หลังจาก

ปฏิบัติงานไปไดระยะเวลาหน่ึง 

  1.4  จัดทําสารสนเทศแสดงผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดและเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  1.5  พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  1.6  ปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

  1.7  ติดตาม ตรวจสอบการแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน

ของสถานศึกษา 

  1.8  สรุปผลการตรวจสอบ จัดทําสารสนเทศ(ขอมูลพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 และรายงาน

การตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 2.  การวิเคราะหจุดเดน จุดดอยเพื่อนําผลไปพฒันาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

  ซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินการดังตอไปน้ี 

  2.1 ปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานที่พบวาไมเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  2.2 ติดตาม ตรวจสอบแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามระยะเวลาที่เหมาะสมที่ผูปฏิบัติไดกําหนดไว

วาจะแกไขเสร็จ ทั้งน้ี เพื่อใหแนใจวา ขอบกพรองที่พบ ไดรับการแกไขอยางจริงจัง 

  2.3 สรุปผลการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาโดยการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

  2.4 สําหรับงานที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว ใหพัฒนาการปฏิบัติ 

งานใหมีประสิทธิภาพดีย่ิง ๆ ข้ึนตอไป 

 3.  การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาจัดทําระบบสารสนเทศ 

  ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล 

การประมวลผลใหอยูในรูปสารสนเทศที่เปนประโยชนสูงสุดและการจัดเก็บรักษาอยางมีระบบเพื่อ

สะดวกตอการนําไปใช สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บอยางเปนระบบจะสามารถนําไปใชสนับสนุนการบริหาร

และการตัดสินใจทั้งในระดับผูปฏิบัติและระดับผูบริหารเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันย่ิงข้ึน  

  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศเปนการทําจัดโครงสรางการบริหารจัดการให

เอื้อตอการดําเนินงาน ทุกคนมีสวนรวมและมีการประชาสัมพันธกับทุกฝายที่เกี่ยวของแตงต้ัง

คณะกรรมการเพื่อกําหนดแนวทางใหความเห็นและขอเสนอแนะและแตงต้ังคณะบุคคลทําการ
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ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีขอมูลที่เพียงพอในการดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนํามากําหนดวิสัยทัศนภารกิจและแผนพัฒนา 

  จากความหมายที่กลาวมาขางตน สารสนเทศของสถานศึกษา จึงเกิดจากการนํา

ขอมูลตาง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู

ที่เกี่ยวของ มาจัดกระทํา/ประมวลผลหรือวิเคราะหดวยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดหมวดหมู การเรียง 

ลําดับ การแจงนับ การวิเคราะห ฯลฯ ตลอดจนการใชสูตรทางคณิตศาสตรตาง ๆ (คํานวณหาคา   

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความแปรปรวน ฯลฯ) ผลที่ไดจากการจัดกระทําดวย

วิธีการตาง ๆ จะเปนสารสนเทศ ซึ่งสามารถนําเสนอไดในหลายรูปแบบ เชน ตาราง แผนภาพ กราฟ 

หรือการบรรยายเปนความเรียง เปนตน ในการดําเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศเพื่อใหได

ขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหไดตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาน้ันผูที่เกีย่วของควรศึกษาแนวคิดและดําเนินการทัง้สองสวนควบคู

กันไปในขณะเดียวกันเพื่อนําไปจัดโครงสรางหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษาใหเอื้อและเกิด 

ประโยชนสูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอก 

 4. การปรับปรงุการดําเนินงานของครู และบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  การประเมินผลเปนกลไกสําคัญที่จะกระตุนใหเกิดการพัฒนา เพราะจําใหไดขอมูล          

ที่ยอนกลับที่จะสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานที่ผานมาวาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวเพียงใด ตอง

ปรับปรุงแกไขในเรือ่งใดบาง ผูบริหารและครูที่เขาใจระบบการประกันคุณภาพอยางถูกตองจะตระหนักถึง

ความสําคัญของการประเมินผลไมกลัวการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินตนเองที่เปนการประเมิน

เพื่อมุงเพื่อพัฒนาไมใชการตัดสินถูกผิดไมใชการประเมินเพื่อประเมิน และไมใชเรื่องที่ทํายาก ไมตอง

คิดเครื่องมือหรือแบบการประเมินมากมายแตเปนการประเมินในงานที่กระทําอยูเปนประจํา 

การปรับปรุงการดําเนินงานของครู และบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย

ดําเนินการ ดังน้ี 

 1.  แตงต้ังคณะกรรมกมาตรวจสอบปรับปรุงการดําเนินงานดานคุณภาพการศึกษา         

ของถานศึกษา 

 2.  กําหนดระยะเวลา และแนวทางการตรวจสอบ หรือวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งการ

ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาควรทําการตรวจสอบ ทั้งการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตาม

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา (มาตรฐานและตัวช้ีวัด) ของสถานศึกษาดวย 

 3.  ดําเนินการตรวจสอบตามแผนที่วางไว สําหรับการประเมินสภาพของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสาถานศึกษาครั้งที่ 2 หลังจากไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ไปไดระยะเวลาหน่ึง โดยนําเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา ตาม
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มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่กําหนดข้ึน (การวางแผนฯ) และทําการประเมินคุณภาพ

การศึกษา และจัดทําสารสนเทศหรือขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาโดยยึดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตาง ๆ ของสถานศึกษาเพื่อควบคุมใหผูรับผิดชอบงานคุณภาพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน และ

ตัวช้ีวัดที่กําหนดทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบความกาวหนาของตัวช้ีวัด และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา              

ที่บกพรองที่พบจากการประเมินครั้งที่ 1 และเพื่อตรวจสอบ และแกไขสิ่งที่ยังไมเปนไปตามมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาตอไป 

 4.  การนําผลการประกันไปใชในการวางแผนคุณภาพการศึกษา 

  การประกันคุณภาพภายในถือวาเปนสวนหน่ึงของการบริหารจัดการ เพื่อที่จะได

ทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาบรรลุตามเปาหมายหรือมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาหรือไม นําผลการประเมินไปแกไขขอบกพรองไดทันทีเพื่อการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง (Continuous Improvement) การประเมินภายในถือเปนกระบวนการตรวจสอบการทํางาน

หรือการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) ของสถานศึกษา 

การประกันคุณภาพภายในควรยึดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนหลัก แตอยางไร 

ก็ตามควรสะทอนภาพความสําเร็จที่ชัดเจนอยางนอย 2 ดาน คือ  

 1. คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลักสูตรของสถานศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนในทุกระดับช้ัน พฤติกรรม

การแสดงออกของผูเรียน โดยระบุไดถึงกลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มีความเสี่ยง 

กลุมผูเรียนที่มีปญหาในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน กลุมผูเรียนที่มีคุณลักษณะยังไมเปนไปตามที่

พึงประสงค เพราะขอมูลจากการประเมินเหลาน้ีจะสะทอนใหเห็นวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไวหรือไม อันนําไปสูการปรับปรุงการบริหารจัดการตอไป 

 2. คุณภาพการศึกษาดานการบริหารจัดการของสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถ

ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดไวแลวในทุกมาตรฐาน 

ดวยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการประเมิน เชน ใชการสังเกต การสัมภาษณ           

การตรวจสอบจากเอกสารหรือขอมูลเชิงประจักษ  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทําอยางเปนระบบบน      

พื้น ฐานขอมูลของสถานศึกษา ประกอบดวย เปาหมาย ยุทธศาสตร และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ 

ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เปนสวน ประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเปนที่ยอมรับ

รวมกันจากทุกฝายที่เกี่ยวของ นําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของ แตละกิจกรรมที่กําหนด

อยางสอดคลองกับวิสัยทัศนและมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 

สรุปไดวา การนําผลการประกันมาปรับปรุงงานคือการที่ครูไดมีสวนรวมใน การติดตามผล

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลสําเร็จของแผนในระยะครึ่งแผนและระยะสิ้นสุดแผน และติดตามความ 
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กาวหนาของงานโครงการสําคัญที่กําหนดไวในกรอบแผนงานโครงการริเริ่มสรางสรรคที่ไดกําหนดไว  

ในแผน เพื่อใหสามารถปรับกลยุทธไดสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป เชน นโยบายรัฐบาล

กระทรวง กรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความจําเปนของสถานศึกษา ซึ่งมีกระบวนการ        

ในการดําเนินการ คือ การตรวจสอบและการทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การวิเคราะหจุดเดน จุดดอยเพื่อนําผลไปพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ การนําผลการประเมิน 

คุณภาพการศึกษามาจัดทําระบบสารสนเทศ การปรับปรุงการดําเนินงานของครู และบุคลากรในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนคุณภาพการศึกษา 

 

บริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ต้ังอยูที่ 109/1 ถนนธราธิบดี 

ตําบลทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ระยะทางหางจากจังหวัดสุราษฎรธานี ประมาณ 12 

กิโลเมตร ตามเสนทางหมายเลข 4008 (สุราษฎรธานี - พุนพิน) เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับ

ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 

38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 36 

และ 37 แหงระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และขอ 6 ของกฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับผิดชอบการจัดการ 

ศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตทองที่ 8 อําเภอ ไดแก อําเภอคีรีรัฐนิคม  

อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง อําเภอทาชนะ อําเภอบานตาขุน อําเภอพนม อําเภอพุนพิน และ

อําเภอวิภาวดี มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 191 โรงและมีสถานศึกษาเอกชนที่ต้ังอยูในเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 22 โรง กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา จํานวน 

19 เครือขาย ประชากรสวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ มีแหลงศึกษาธรรมะที่สําคัญเปนที่รูจักระดับโลก 

คือ สวนโมกขพลารามหรือวัดธารนํ้าไหล นอกจากน้ียังพบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยทวาราวดี โดยมี

แหลงโบราณสถานเปนที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน คือ พระบรมธาตุไชยา ซึ่งเปนปูชนียสถาน 

ที่สําคัญที่ประชาชนเคารพสักการะมาต้ังแตสมัยศรีวิชัย มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน 

คือ ประเพณีชักพระทอดผาปา พรอมกันน้ียังมีสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ที่มีช่ือเสียง 

เชน ไขเค็มไชยา ผาทอพุมเรียง เปนตน ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถ่ินที่ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนใน

ทองถ่ินน้ัน ๆ วิสัย  

วิสัยทัศน คือ ภายในป 2558 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

เปนองคกรที่บรหิารจัดการเชิงบรูณาการอยางมปีระสิทธิภาพ ดวยความรวมมือของทุกภาคสวนในการ

ขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมุงพัฒนาสูระดับสากล 
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พันธกิจ คือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเขตพื้นที่และสถานศึกษา พัฒนา

สมรรถนะครู บุคลากรทางการศึกษา โดยมุงเนนใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อความ

พรอมสูสังคมอาเซียน สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

เปาประสงคหลัก 

 1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน 

 2.  ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

 3.  ครูและบุคลากรมีความรูความสามารถและทักษะตามสมรรถนะและสามารถ

ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใหความสําคัญกับศักยภาพของผูเรียน 

 4.  สํานักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและยึดหลักการมีสวนรวม 

 5.  ผูเรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ มีสํานึกความเปนไทย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามหลักสูตร 

 6.  ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 7.  ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีและสามารถใชแหลงเรียนรูเพื่อการเรียนรู 

 8.  ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูคุณภาพระดับสากล  

 9.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 องคคณะบุคคล และ

เครือขาย พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภทในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความพรอม

และเขมแข็งในการปฏิบัติงานอยางมีเอกภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 10. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 และสถานศึกษา  

ทุกแหงมีระบบนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ

งานตามโครงสรางอยางมีประสิทธิภาพและมีความตอเน่ือง 

 11. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายในและไดรับการรับรองมาตรฐาน

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 12. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการมีงานทําสอดคลองกับความตองการ       

ของทองถ่ินและพัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อการประกอบอาชีพสูสังคมอาเซียน 

คานิยม คือ สรางสรรคคุณภาพงาน บริการดวยใจ 

กลยุทธการดําเนินงาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และ

สงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึก    

ในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยายโอกาสทางการศึกษาให

ทั่วถึง ครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด

การศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุก

ภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมี

ความเขมแข็ง โดยการวิเคราะหรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (SAR) ทุกโรง      

เพื่อทราบจุดเดน จุดดอยที่ตองพัฒนา จัดประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนให

เขมแข็งดวยระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พัฒนาผูทรงคุณวุฒิ ประชุมคณะกรรมการ

ประเมินภายในสถานศึกษาโดยใชเครือขายสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตปฏิบัติการเปนฐานในการ

พัฒนา นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเชิงบูรณาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพื่อพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในของถานศึกษา นาผลจากการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

มา Focus Group ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษา         

นําผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไปบูรณาการในการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา และการประเมินสถานศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) และใชรูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา โดยใชการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเชิงบูรณาการ FOUR IN ONE 

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2, 2557) 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยภายในประเทศ 

นาตยา พลับเกลี้ยง (2552) ไดศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ

การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร และเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนา การศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากร

ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ขาราชการครู พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรอาจารยประจํา

ตามสัญญาจาง เจาหนาที่ปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2552 จํานวน 50 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

โดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยาง 44 คน และใชการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปบแบบสอบถามการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวม

ของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชรภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดานเมื่อเรียงดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาดานที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ข้ันเตรียมการ ข้ันการวางแผน ข้ันดําเนินการตามแผน ข้ันการนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงงาน ข้ันการตรวจสอบประเมินผล และข้ันการจัดทํารายงานประจําป 
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แจมนภา สะไบบาง (2552) ไดศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อศึกษาการรับรูของบุคลกรตอ

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแมโจ ศึกษาการมี 

สวนรวมของบุคลากรตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัย

แมโจ และศึกษาความแตกตางของบุคลากรในการรับรูและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแมโจ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 136 คน จาก

การศึกษาการรับรูระดับความสําคัญในการดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะผลิต

กรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแมโจ ไดแก ดานการวางแผนการประกันคุณภาพ การดําเนินการประกนั

คุณภาพ การประเมินผลการประกันคุณภาพ และการเสนอแนวทางปรับปรุงการประกันคุณภาพ

การศึกษา แสดงใหเห็นวาผูใหขอมูล รับรูภาพรวม ความสําคัญ การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ของบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร ทุกดานอยูในระดับปานกลาง ระดับการมีสวนรวมในเรื่องการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแมโจ ไดแก 

ดานการวางแผนการประกันคุณภาพ ดานการดําเนินการประกันคุณภาพ ดานการประเมินผลการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และดานการปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบวา 

ผูใหขอมูลมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทุกดานอยูในระดับปานกลาง 

พรพิมล สุขะวัธนกุล (2553) ไดศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน         

ของโรงเรียนแมพระฟาติมา โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อศึกษาการ

ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในตามระบบการประกันคุณภาพภายใน และศึกษาผลการดําเนินการ

ระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนแมพระฟาติมา ประชากร ที่ใชในการศึกษาจํานวน 128 คน 

ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแมพระฟาติมา โรงเรียนสังกดั

อัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร เขต 2 ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 8 ดาน โดยภาพรวม        

มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้ง 8 ดาน ดังน้ี การพัฒนามาตรฐานการศึกษาการจดัทําแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดระบบบริหาร และ

สารสนเทศ การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา           

การประเมินคุณภาพการศึกษา และการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน 

ยรรยง เมืองผาง (2554) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสา

นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและ

พัฒนาคูมืออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ

ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากอนและหลังการอบรมโดยใช

คูมืออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพื่อประเมินระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตนสังกัด กลุมตัวอยาง



 71

ในการศึกษาครั้งน้ี ไดมาโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive) ประกอบดวยผูบริหาร

โรงเรียน จํานวน 215 คน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 215 คน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช          

ในการศึกษาครั้งน้ี คือ คูมืออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เครื่องมือประเมินระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัดแบบทดสอบ

กอนอบรม หลังอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แบบประเมินความคิดเห็นตอ

การใชคูมืออบรมเชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบวาคุณภาพของคูมืออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาโดยผูเช่ียวชาญ โดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับมาก และคุณภาพ

ในทุกรายการอยูในระดับมาก โดยรายการความสอดคลองตามประกาศกฎกระทรวง วาดวยระบบ 

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มีคาเฉลี่ยมากที่สุดผูบริหารโรงเรียนและ

ครูมีความคิดเห็นโดยรวมวา หลังจากใชคูมืออบรมเชิง ปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในการดําเนินงาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูใน

ระดับมากคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังอบรมสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนอบรม โดย

โดยใชคูมืออบรมเชิงปฏิบัติการ อยางมีนัยสําคัญที่ .01 

มนตชัย สุวรรณหงษ (2554) ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของครู

โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เขต 1 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ระดับพฤติกรรมการปฏิบติังานและเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของครู

โรงเรียนบริหารธุรกจิอยุธยาสงักัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เขต 1 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนใน 9 ดาน คือ ดานการเตรียมการ

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดานการ

จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา ดาน

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน ดานการตรวจสอบแลวทบทวนคุณภาพการศึกษาดานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และ

ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางตอเน่ือง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแกผูบริหาร

และครูโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนปการศึกษา 2553 

จํานวน 31 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีเปนแบบสอบถามพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานการประกนคุณภาพภายในของครูโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชนใน 9 ดาน ที่ผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 50 ขอโดยเปนมาตราประมาณคา 5 ระดับ 
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ผลการวิจัยพบวาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียนบริหารธุรกิจ

อยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สํานักบริหาร 

งานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดานทั้ง 9 ดาน    

การเปรียบเทยีบพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุภาพภายในของครูโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สํานักบริหารงาน

คณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน เมื่อจําแนกตามครูเพศชายและเพศหญิงโรงเรียนบริหารธุรกิจ

อยุธยา มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ที่ระดับ 0.05 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุภาพภายในของครูโรงเรียน

บริหารธุรกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อจําแนกตามประสบการณการทํางาน 

ของครู โดยภาพรวมมีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในไมแตกตางกันอยาง  

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ทรงสิทธ์ิ เหลืองธิชัยวาณิช (2554) ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

กับการดําเนินการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 2 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุมตัวอยางของการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน          

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 286 คน 

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจยั

พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา บทบาทดานการใหคําปรึกษามีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด 

สวนดานภาวะผูนํา ดานการสงเสริม ดานการอํานวยความสะดวก ดานการกํากับดูแล อยูในระดับมาก

ตามลําดับ การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับคือ

ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการทําแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดาน

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการผดุงระบบประกันคุณภาพ ดานการรายงานคุณภาพ

ประจําป ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดาน

การประเมินคุณภาพการศึกษา  

จีรภา เพชรสงคราม (2554) ไดศึกษา เรื่องการศึกษาการมีสวนรวมของครูในการพัฒนา 

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน เพื่อ
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ศึกษาการมีสวนรวมของครู ในการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เปรียบเทียบการ 

มีสวนรวมของครูในการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และขนาดการศึกษาที่ครูทําการสอน กลุมตัวอยาง 

จํานวน 262 คน ผลการวิจัย พบวา ผลการศึกษาการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัดโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบ

การมีสวนรวมของครูในการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามวุฒิการศึกษา และขนาด  

ของสถานศึกษา โดยรวมพบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน และครูที่อยูในสถานศึกษาขนาดตางกัน   

มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาไมแตกตางกัน สําหรับครูที่มีประสบการณการทํางาน

ตางกัน โดยภาพรวมและรายดานพบวา มีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สถาพร ถาวรอธิวาสน (2554) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา ปญหาและ

วิธีการแกปญหาในการประกันคุณภาพการศึกษา และเปรียบเทียบปญหา และวิธีการแกไขปญหา   

ในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระหวางสายวิชาการและสายสนับสนุน การวิจัยน้ีเปน

การวิจัยแบบผสมผสาน กลุมตัวอยางจํานวน 251 คน ผลการวิจัยพบวา การศึกษาการมีสวนรวม    

ในการประกันคุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบวาบุคลาการมีสวนรวม     

มากที่สุดคือ ข้ันการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน รองลงมาคือ ข้ันการดําเนินการ ข้ันการ

ตรวจสอบ และประเมินผล และข้ันการวางแผน ผลการเปรียบเทียบปญหาและวิธีการแกไขปญหา 

พบวา ปญหาการประกันคุณภาพการศึกษาทุกข้ันตอน และวิธีการแกไขปญหาบุคลากรสายวิชาการ 

แตกตางกับบุคลากรสายสนับสนุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ธัญพร กอยชูสกุล (2554) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมในระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาความรูทัศนคติและการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาความสัมพันธระหวาง

ความรู ทัศนคติและการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่เปนผูบริหาร อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 164 คน ที่ปฏิบัติงาน

ในคณะพยาบาลศาสตร ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2553 เครื่องมือทีใ่ชเปนแบบสอบถามวัดความรู

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษามีคาความเช่ือมั่นของคูเดอร-ริชารดสัน (KR-20) เทากับ 0.83 

และแบบสอบถามทัศนคติและการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษามีคาความเช่ือมั่นของ 

ครอนบาค (Alpha Coefficients) เทากับ 0.93 และ 0.95 ตามลําดับ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห

โดยการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธโดยใชสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson's Product Moment Correlation) และปจจัยทํานาย โดยใชสถิติ
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การวิเคราะหการถดถอย (Multiple Regression) พบวาโดยรวมบุคลากรมีสวนรวมในระดับปาน

กลางและเมือพิจารณารายขอพบวาบุคลากรมีสวนรวมนอยในดานการวางแผนและกําหนดนโยบาย  

ในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ การมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการประเมินผลการ

ดําเนินงานโดยรวมของคณะและการไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการตรวจประเมินภายในของคณะ  

ประภาศ ปานเจี้ยง (2555) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ เพื่อ ศึกษาการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา

ของบุคลากร มหาวิทยาลัยหาดใหญ โดยการเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

พรอมทั้งเสนอปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขของการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุมตัวอยางจํานวน 181 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติแบบพรรณนา ผลการวิจัยพบวา 

บุคลาการมหาวิทยาลัยหาดใหญ มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปานกลาง ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ อายุ ตําแหนง อายุการทํางาน และรายไดตอเดือนของบุคลากรที่แตกตางกัน 

มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ชวนพิศ บัวอินทร (2557) ไดศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลนครเกาะสมยุ จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภายในสถานศึกษาโดยจําแนกตาม

ตําแหนง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน กลุมตัวอยาง จํานวน 118 คน 

ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรโดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนกับ

คณะกรรมการสถานศึกษา จําแนกตามตําแหนง เพศ ระดับการศึกษา และประการณการทํางาน     

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ในดานการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ ดานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ และดานการ

จัดทํารายงานประจําป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

งานวิจัยในตางประเทศ  

Ngwenya (2004) ไดศึกษาการประกันคุณภาพของการศึกษาอุดมศึกษาในประเทศแอฟริกาใต 

โดยศึกษาเชิงกรณีกับมหาวิทยาลัยแหงเดอรบาน-เวสตวิน (University of Durban-Westville)     

ผลการศึกษาพบวา การประกันคุณภาพการอุดมศึกษาโดยลักษณะการกระจายอํานาจจะมีผลดีกวา

การประกันคุณภาพแบบรวมอํานาจ และผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางการ

พัฒนาวิชาการ (Academic Development) กับการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งมี

ความหมายที่ไมเหมือนกัน โดยข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการวิเคราะหของหลักการในการดําเนินงาน 
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Langbell (2006) ไดทําโครงการวิจัยเพื่อศึกษาความรวมมือระหวางภาครัฐและสถาบัน 

British Columbia โดยการศึกษาแนวความคิดของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) วัตถุประสงค

ของโครงการเพื่อหาขอสรุปและบรรเทาอุปสรรค ใหมีการยอมรับและอนุญาตใหสถาบันการศึกษา    

ที่ดําเนินการสอนโดยไมมีหนวยกิต ในระดับการศึกษามัธยมปลาย โดยเนนความสําคัญของการประกนั

คุณภาพการศึกษา โดยใหเกิดการยอมรับในหลักสูตรและโปรแกรมการเรียน ในการดําเนินการครั้งน้ี

ไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งสองฝาย โดยการประชุมปฏิบัติการแสดงความคิดเห็น

เพื่อใหเกิดการยอมรับและนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามระบบของ British 

Columbia โครงการน้ีใชความสัมพันธของตัวช้ีวัดและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอแนะ

จากแบบแผนของสถาบัน British Columbia ซึ่งไดใหขอมูลยอนกลับและนําเสนอจากประสบการณ 

ที่ไดดําเนินการมา 

Julian (2006) ไดศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการวางแผนปรับปรุงและประกัน

คุณภาพของการอุดมศึกษา ซึ่งเปนสวนประกอบสําหรับพัฒนากระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่เปน

ระบบในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ และศึกษาขอบเขตที่โรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ไดใช      

ในการประกันคุณภาพการศึกษา เปนวิธีใหรูจักกระบวนการปรับปรุงโรงเรียนอยางตอเน่ือง โดยแบง

การศึกษาออกเปน 3 ระยะ เพื่อเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ การสังเกตการณประชุม และการ

อภิปรายสรุปประเด็นปญหา ผลการศึกษาพบวากอนนําการประกันคุณภาพและการวางแผนการ

ปรับปรุงการศึกษาเขามาใชทั้ง 2 โรงเรียน ยังใชโครงสรางการปรับปรุงโรงเรียนที่กําหนดข้ึน โรงเรียน

ในเขตเมืองไมสามารถจะมีวิธีดําเนินการดังกลาวได การประกันคุณภาพการศึกษาสงผลทางบวกตอ 

กลยุทธการสอนที่ใชอยูทั้ง 2 โรงเรียน ถึงแมวาการปรับปรุงที่ระบุน้ันยังสามารถโตแยงไดวา             

ในสภาพแวดลอมบางสภาพอาจจะไมมีการจัดโครงสรางใหโรงเรียนเพื่อระบุปญหาได กรอบการ

ประกันคุณภาพการศึกษามีศักยภาพที่จะชวยโรงเรียนพัฒนาวัฒนธรรมการปรับปรุงโรงเรียนอยาง

ตอเน่ือง อยางไรก็ตามมีขอเสนอแนะวาเมื่อไมมีตัวแปรตาง ๆ เชน ภาวะผูนํา และทรัพยากรการเงิน

และกระบวนการน้ียังไมเพียงพอที่จะทําใหบรรลุเปาหมายได 

Lai (2006) ไดศึกษาผลกระทบและการมีสวนรวมของชุมชนในการประกันคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนประถมศึกษาในปกกิ่ง พบวา มีขอแตกตางกันของกลยุทธการสอน 2 กลยุทธ คือกลยุทธ

การแกปญหาที่อาศัยแผนผังเปนฐาน และกลยุทธการสอนการแกปญหาแบบด้ังเดิมที่มีตอการมีความ

คงทนและการใหความหมายแบบกวาง ๆ เกี่ยวกับการแกปญหาคําที่ใชในทางคณิตศาสตร และได

ศึกษาการรับรูตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับการแกปญหาคณิตศาสตร กอนและหลังการสอน รวมทั้ง

ศึกษาความพึงพอใจในดานการใชกลยุทธการแกปญหาที่กําหนดใหกลุมตัวอยางประกอบดวยนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาจํานวน 22 คน ที่มีความบกพรองทางการเรียน และปญหาในวิชาคณิตศาสตร โดย

การสุมกําหนดใหในสภาพการทดลองการวัดซ้ํา ๆ กับรูปแบบ กลุมทดลองใชเพื่อเปรียบเทียบผล   
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ของกลยุทธการสอนทั้ง 2 กลยุทธจากผลการวัดการปฏิบัติการแกปญหา พบวากลุมที่สอนดวยการ

อาศัยแผนผังเปนฐานน้ันปฏิบัติไดดีกวากลุมที่สอนดวยวิธีด้ังเดิมอยางมีนัยสําคัญ เรื่องดานคะแนน

ทดสอบหลังการทดลองการทดสอบความคงทน (ทดสอบ 1 - 2 สัปดาห หลังการทดลอง) และ          

ในคะแนนทดสอบติดตามผล (ทดลอง 3 สัปดาห ถึง 3 เดือน หลังการทดลอง) กลุมที่สอนแบบอาศัย

แผนผังเปนฐานปฏิบัติไดดีกวากลุมที่สอนแบบด้ังเดิมอยางที่นัยสําคัญในการแกปญหาการถายโอน

เชนกัน (คือ คลายกันทางโครงสรางแตซับซอนกวากัน) ภายหลังการสอนกลยุทธที่กําหนดให นอกจากน้ี

การปฏิบัติของกลุมที่สอนดวยการอาศัยแผนผังเปนฐานมีคะแนนทดสอบหลังการทดลองการทดสอบ

ความคงทนและติดตามผลดีกวากลุมตัวอยางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 6 คน ผลการรับ

วัดการรับรูตนเองและความพึงพอใจของนักเรียน พบวา กลุมที่สอนดวยการสอนที่อาศัยแผนผังเปน

ฐานชอบการแกปญหาคํามากกวากอนการทดลอง 

Schuler (1992 อางถึงใน จีรภา เพชรสงคราม 2554 : 98) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวม

ของประชาชนในการตัดสินใจดานการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบลักษณะของการมีสวนรวม

ของประชาชน ผลจากการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนจะเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 

เมื่อประชาชนมีความกระตือรือรนที่จะเขารวม และการมีสวนรวมที่ไมมีประสิทธิภาพเกิดจากการ 

ขาดการสื่อสาร ขาดการสนับสนุน หรือไมไดรับการตอบสนองอยางพอเพยีง สวนผลประโยชนจากการ

มีสวนรวมของประชาชนไดแก การพัฒนาความเขาใจในโรงเรียน และปญหาที่พบ คือ การเขารวม 

โดยขาดความเขาใจในสถานการณ การขาดขอตกลงเกี่ยวกับบทบาทการเขารวมของประชาชน และ

การขาดความเจริญใจของผูเกี่ยวของ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา พอสรุปไดวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

การบริหารจัดการ ควรมีการเตรียมความพรอมดานบุคลากร โดยการสรางความตระหนักและพัฒนา

ความรูและทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อรวมมือ

กับผูบริหารสถานศึกษาในการประสานงาน กระตุน กํากับ ดูแลใหครูในสถานศึกษาและบุคลากร        

ที่เกี่ยวของเขามารวมดําเนินการ มีการวางแผนเพื่อกําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา          

การจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย กําหนดแนวทางการดําเนินงาน กําหนดระยะเวลา กําหนด

งบประมาณและกําหนดผูรับผิดชอบ มีการดําเนินงานตามแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน        

การนิเทศ กํากับและติดตาม มีการตรวจสอบและการประเมินผล การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 

และการรายงานคุณภาพประจําป จากงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ผูวิจัยรวบรวมมาทําใหผูวิจัยสนใจที่จะ

ศึกษา การมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการมีสวนรวม 

ในการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งแบงออกเปน 6 ดาน ไดแก การเตรียมการ การวางแผน การปฏิบัติ 

การตามแผน การตรวจสอบประเมินผล การจัดทํารายงานประจําป และ การนําผลการประเมินมา
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ปรับปรุงงาน ดังน้ันผูวิจัยจึง ศึกษา การมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  

 

ตารางท่ี 2.3 การสังเคราะหตัวแปรตน 

 

ตัวแปรตน 
นาตยา 

พลบัเกลี้ยง 

(2552) 

แจมนภา  

สะใบบาง  

(2552) 

พรพิมล 

สุขะวัธนกุล 

(2553) 

จิรภา  

เพชรสงคราม 

(2554) 

อัญชลี  

อินทกาโมทย 

(2554) 

สถาพร  

ถาวรอธิวาสน 

(2554) 

ธัญพร  

กอยชูสกุล 

(2554) 

ประภาศ 

ปานเจี้ยง 

(2555) 

กนิษฐา  

สนเผอืก 

(2556) 

ชวนพิศ  

บัวอินทร 

(2557) 

ผูวิจัย 

1. เพศ            
2. อายุ            
3. วุฒิการศึกษา            
4. ประสบการณ  

ในการทํางาน            
5. ขนาดของ

โรงเรียน            
6. สายการ

ปฏิบัติงาน            

7. ตําแหนง 

8. อาชีพ 

9. รายได 

10. บุคลากร      

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

จากตารางที่ 2.3 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยในเรือ่ง การมีสวนรวมของครูในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และไดสังเคราะหตัวแปรตน ดังตารางที่ 2.1 ทําใหผูวิจัยเห็นวา  

ตัวแปรตนที่นักวิจัยทําการศึกษาประกอบไปดวยลักษณะจําเพาะ 5 ดาน ซึ่งผูวิจัยยึดถือเปนแนวทาง

ในการวิจัยครั้งน้ี คือ 1) เพศ 2) อายุ 3) วุฒิการศึกษา 4) ประสบการในการทํางาน 5) และขนาด      

ของสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 2.4 การสังเคราะหตัวแปรตามท่ีแสดงการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ตัวแปรตาม 
นาตยา  

พลับเกลีย้ง 

(2552) 

แจมนภา 

สะใบบาง  

( 2552) 

พรพิมล 

สุขะวัธนกุล 

(2553) 

จิรภา 

เพชรสงคราม 

(2554) 

อัญชลี  

อินทกาโมทย 

(2554) 

สถาพร  

ถาวรอธิวาสน 

(2554) 

ธัญพร  

กอยชูสกุล 

(2554) 

ประภาศ 

ปานเจ้ียง 

(2555) 

กนิษฐา  

สนเผือก 

(2556) 

ชวนพศิ  

บัวอินทร 

(2557) 

ผูวิจัย 

การเตรียมการ            
การวางแผน            
ดําเนินการตามแผน            
การตรวจสอบประเมินผล            
จัดทํารายงานประจําป            
การนําผลการประเมินมาปรับปรุง            
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ            

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา            

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา            

การผดุงระบบการประกันคุณภาพ            

กําหนดมาตรฐานการศึกษา            

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา            

จัดใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง            

 

จากตารางที่ 2.4 พบวา การสังเคราะหเรื่องการใชการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีตัวแปรหลายตัวที่ผูวิจัยเหลาน้ันไดทําการศึกษาไว 

ผูวิจัยเลือกตัวแปรที่แสดงถึงการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ไดชัดเจนครอบคลุมเน้ือหาในการนํามาศึกษามากที่สุด 6 ตัวแปร ไดแก 1) การเตรียมการ 2) การ

วางแผน 3) ดําเนินการตามแผน 4) การตรวจสอบประเมินผล 5) จัดทํารายงานประจําป 6) การนําผล

การประเมินมาปรับปรุงเน่ืองจากตัวแปรเหลาน้ีมีความเกี่ยวของกับการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูวิจัยจึงสังเคราะหนํามาใชในการวิจัยครั้งน้ีเพื่อที่จะศึกษาการมีสวนรวม

ของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จะเปนแนวทางและขอมูลแกผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน 

นักวิชาการ ศึกษานิเทศก และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา สําหรับใชเปนแนวทางในการแกไข

ปรับปรุง สงเสริมดําเนินการเกี่ยวกับการประคุณภาพภายในสถานศึกษา  


