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 การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื�อศึกษาสภาพปัญหา ระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่   2) ศึกษาแนวทาง 

การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอ    

เวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์  และวิธีการประกนัคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553  กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ได้แก่ ครูผูรั้บผิดชอบงานการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา   ครูผูรั้บผดิชอบมาตรฐาน 15 มาตรฐาน  จาํนวน 20  คน  

 ผลการวจิยัพบวา่ สภาพปัญหาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน

เวยีงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่   มีการจดัระบบสารสนเทศยงัไม่เป็นหมวดหมู่ 

ไม่สะดวกต่อการให้บริการ ไม่มีการนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการ

พฒันาการเรียนการสอนอยา่งจริงจงั  สถานศึกษาไม่มีกระบวนการที�ชดัเจนในการพฒันาอย่าง

ต่อเนื�อง ไม่มีกระบวนการส่งเสริมครูและบคลากรให้มีแนวความคิดเรื� องการประกันคุณภาพ

การศึกษา ยงัไม่ได้นําผลการประเมินคุณภาพ  มาวิเคราะห์  สังเคราะห์  และเลือกสรรข้อมูล

สารสนเทศ อยา่งเป็นระบบครบวงจร 

 แนวทางการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการจดัระบบ

สารสนเทศภายในสถานศึกษา   วางแผนการดาํเนินงาน กาํหนดกิจกรรมโครงการให้สอดคลอ้งกบั 

15 มาตรฐาน  กาํหนดผูรั้บผิดชอบงานสารสนเทศของโรงเรียนและของฝ่ายงานให้ชดัเจน และ  

ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ต่อเนื�อง ส่งเสริม สร้างความตระหนกัให้ครูทุกคนนาํผลการ

ประเมินมาพฒันาปรับปรุงงานของตนเองโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ที�จะเกิดแก่ผูเ้รียนเป็นหลกั  

โดยนาํกระบวนการพฒันาโดยการใชข้อ้มูลอยา่งชาญฉลาด การจดัการความรู้  การสร้างเครือข่าย

การเรียนรู้ การนําผลประเมินไปใช้ประโยชน์ มาใช้ในการพฒันาตนเอง เพื�อให้เกิดการพฒันา

คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 
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  The objectives of  this thematic paper were 1) to study the state of problems of the school 

internal quality assurance system of  Wiang Haeng  Wittayakom School, Wiang Haeng District, 

Chiang Mai, and  2) to study the guidelines for the development of school internal quality assurance 

system, basing on the ministry decree regarding system, regulations, and methods of educational 

quality assurance. The key informants were the teachers responsible for school internal quality 

assurance work and the teachers responsible for the five standards, totally 20.  

  The research findings showed that the state of problems of the school internal quality 

assurance system   indicated the improper keeping of information system retarded the convenience for 

service delivery; there was no utilization of information data for administration and learning and 

teaching development; the school had no clear-cut process in continuous, gradual development; there 

was no promotion process for promoting the teachers and personnel to imbue the concept of 

educational quality assurance; there was no analyzing and synchronizing the results of such quality 

assessment; and there was no systematic selection of information data. 

  The guidelines for developing the school internal quality assurance in terms of the 

systematizing of the school internal information data were that the school administrators should reset 

implementation plan, determine the project activity to be in line with the fifteen standards, and fixed 

definitely those who were responsible for such information work of the school as well as operation 

section; and in terms of educational quality perpetual development, the school administrators should 

promote and instruct all the teachers to get aware of applying the assessment results to the 

improvement of their works with concentration on the learners’ benefits through utilizing wisely the 

development process, knowledge management, learning network creation, applying the assessment 

results to self-development so as to give rise to perpetual development of educational quality.  
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สารนิพนธ์ฉบับนี� สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของ ศาสตราจารย์ ดร.พศิน แตงจวง 

อาจารย์ที�ปรึกษาสารนิพนธ์  ดร.พิมพฤทธิ�   เที�ยงภกัดิ�   อาจารยที์�ปรึกษาร่วม ที�ได้ให้คาํแนะนํา

ปรึกษาในการทาํงานตั�งแต่ต้น  ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่  

อย่างดียิ�ง ขอขอบคุณ ดร. ชาลี  ภกัดี, ดร.ฉัตรชัย  ศิริกุลพนัธ์ และ พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร.         

ที�กรุณาร่วมเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ และได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน ์      

ต่อการปรับปรุงสารนิพนธ์ใหส้มบรูณ์ยิ�งขึ�น  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี�   

ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาวีรศกัดิ�   สุรเมธี,ดร. ครู อาจารย ์ทุกท่านที�เคยสั�งสอน

อบรมมาตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และคณาจารยส์าขาวิชาการบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลยัมหา 

มกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตลา้นนาทุกท่าน ที�ไดป้ระสิทธิประสาทวชิาความรู้ ตลอดจนใหค้าํปรึกษา 

ขอขอบพระคุณ นางสุริยา   ชุ่มมะโน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม คณะครู

ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา คณะครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมทุกท่าน ที�ได้ให้

โอกาสในการศึกษา ใหค้วามร่วมมือ และใหค้วามห่วงใยต่อผูว้จิยัในการทาํการวจิยัครั� งนี�  

ขอขอบคุณนกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ทุกคนที�เป็นกัลยาณมิตรที�ดีในการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน และยงั

สนบัสนุนช่วยเหลือในการศึกษาคน้ควา้และเป็นกาํลงัใจในการศึกษาตลอดเวลา 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และพี�นอ้ง ทุกคน ที�ปลูกฝังให้ผูว้ิจยัเห็นความสําคญั

ของการศึกษา ให้ความห่วงใย และกาํลงัใจดว้ยดี  คุณค่าจากสารนิพนธ์เล่มนี�  ขอมอบความดีให้แก่

ทุกท่านที�มีส่วนร่วมในความสาํเร็จของผูว้จิยัครั� งนี�  
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บทที� 1 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2553 ไดร้ะบุไวใ้นหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษามาตรา 47

ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื�อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  

ประกอบด้วย  ระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ

หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 

ใหห้น่วยงานตน้สังกดั และสถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ

ว่าการประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ� งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที�ตอ้งดาํเนินการ

อย่างต่อเนื�อง โดยมีการจดัทาํรายงานประจาํปี เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื�อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื�อรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก  เป้าหมายการปฏิรูปศึกษาในทศวรรษที�สอง (2552 - 2561)  มุ่งเนน้

การพฒันาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาการเพิ�มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ 

การส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั�งนี� เพื�อให้คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ�งสําคญัที�ทุกฝ่ายที�มีส่วนในการจดัการศึกษาตอ้งตระหนัก

และดาํเนินการจนบรรลุผล  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสําคญัในการพฒันา

คุณภาพและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุนี�พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 จึงกาํหนดให้หน่วยงาน  

ตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาและให้ถือว่า  

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ� งของกระบวนการบริหารการศึกษาที�ต้อง

ดาํเนินการอย่างต่อเนื�องรวมทั�งกาํหนดให้ออกกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ์ และวิธีการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา เพื�อให้เกิดการนาํสู่  การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม ซึ� งปัจจุบนัได้มีการ

ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์  และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

แทนกฎกระทรวงฉบบัเดิม (พ.ศ. 2546 ) และไดมี้การนาํไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ในเล่ม 

127 ตอนที� 23 ก ลงวนัที� 2 เมษายน 2553 เรียบร้อยแลว้  (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา        

ขั�นพื�นฐาน, 2554 ก, คาํนาํ) 
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 ปัจจุบนัเป็นยุคโลกาภิวตัน์ มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็วทั�งดา้นวิชาการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นอื�น ๆ มนุษยจึ์งตอ้งมีการปรับตวัให้ทนักบัการเปลี�ยนแปลงที�เกิด

ขึ�นอยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที�จะเผชิญต่อการทา้ทายจากกระแสโลก ดงันั�นมนุษย ์จึงเป็น

ปัจจยัสําคญัต่อการพฒันา  สิ�งหนึ� งที�จะช่วยเพิ�มคุณภาพของมนุษยคื์อการศึกษา ซึ� งการศึกษาเป็น

รากฐานสําคญัประการหนึ� งในการสร้างสรรค์ความเจริญกา้วหน้าและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในสังคม 

เนื�องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที�จะช่วยให้มนุษยไ์ดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ ของตนเองให้

สามารถประกอบอาชีพไดอ้ย่างมีความสุข รู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลงของกระแส  โลกาภิวตัน์ และ

สามารถรวมเป็นพลังสร้างสรรค์ เพื�อการพฒันาประเทศอย่างย ั�งยืนได้ รัฐเห็นความสําคญัของ

การศึกษา จึงไดต้ราพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542  ขึ�นมีสาระสําคญั คือ การ

พฒันาคุณภาพการศึกษา  (สมคิด  พรมจุย้ และสุพกัตร์  พิบูลย,์ 2544, หนา้ 3-4) การศึกษาของไทย

ในรอบทศวรรษที�ผา่นมาไดเ้ปลี�ยนแปลงอยา่งมากมายทั�งรูปแบบวิธีการจดัการ ทรัพยากร บุคลากร 

รวมทั�งปรัชญาแนวคิดในการจดัการศึกษา ซึ� งผลในทางปฏิบติั มีทั�ง  ประสบความสําเร็จและเกิด

ความลม้เหลว โดยการปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื�องจาํเป็นที�ตอ้งทาํ ทั�งระบบและตอ้งใช้เวลานานใน

การที�จะให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั�งนี�  การศึกษาต้องมิใช่เน้นเพียงมิติด้านการส่งเสริมความรู้

ความสามารถเท่านั�น  หากยงัตอ้งปลูกฝังทศันคติและค่านิยมที�ดีงาม ควบคู่กนัไปดว้ย กล่าวคือ การ

สร้างคนให้ทั�งเก่งและดี เพราะการศึกษามีผลต่อการปรับพฤติกรรมของบุคคลให้เป็นไปตามความ

คาดหวงัของสังคม ซึ� งคุณภาพของบุคคลจะเกิดขึ�น โดยผ่านกระบวนการศึกษาที�มีประสิทธิภาพ 

บุคคลรู้จกัคิดวิเคราะห์ แก ้ปัญหา คิดริเริ�มสร้างสรรคจ์ากการเรียนรู้ ดว้ยตนเองสามารถปรับตวัได้

เท่าเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543, หนา้ 1) 

 จากการที�กระทรวงศึกษาธิการได ้  มีแนวนโยบายกระจายอาํนาจในการดาํเนินการลงสู่

สถาบนัการศึกษา ทาํให้โรงเรียนมีภาระความรับผิดชอบการจดัการศึกษามากขึ�น  บนหลกัการมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งเพื�อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ให้มีความรู้ ความสามารถ บุคลิกลกัษณะ

และคุณสมบติั ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานของสถานศึกษาแต่ละแห่ง  เพื�อสร้างความมั�นใจ

ให้แก่สังคมว่า โรงเรียนสามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษาทั�งนี�  กลไกที�จะช่วยขบัเคลื�อนให้โรงเรียนไดพ้ฒันาคุณภาพการศึกษาคือ “ระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา” อนัถือเป็นภาระงานที�สําคญัของโรงเรียนที�จะตอ้งดาํเนินงาน

อยา่งต่อเนื�องโดยเป็นกระบวนการหนึ�งของการบริหารจดัการ ศึกษาและเป็นไปตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 (ชรินทร์  มั�งคั�ง, 2550, หนา้ 3)  
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 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสําคญัประการหนึ� งที�สามารถขบัเคลื�อนการ

พฒันาคุณภาพการศึกษา ให้ดาํเนินไปอย่างต่อเนื�อง ปฏิบติังานได้อย่างเป็นระบบ  มีคุณภาพ

มาตรฐาน  ผู ้ที�จบการศึกษา มีคุณภาพตามที� มุ่งหว ัง ผู ้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถาน

ประกอบการที�รับช่วงผูจ้บการศึกษา  เข้าศึกษาต่อหรือรับเข้าทาํงาน  มีความมั�นใจว่าการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีคุณภาพไดม้าตรฐานแมจ้ะไม่เท่ากนัแต่ก็แตกต่างกนัไม่มาก

นัก  นักเรียนที�จบการศึกษาจากสถานศึกษา  ทุกแห่งมีความรู้ความสามารถมีทักษะ และมี

คุณลกัษณะที�พึงประสงคต์ามที�หลกัสูตรสถานศึกษากาํหนด ดงันั�นผูเ้รียนจึงเป็นบุคคลสําคญัที�สุด

ที�สถานศึกษา ตอ้งคาํนึงถึงตลอดเวลา ไม่ว่าจะคิดทาํกิจกรรมใดหรือโครงการใดก็ตาม  ผูเ้รียน

จะตอ้งไดรั้บผล หรือประโยชน์ที�เกิดขึ�นทั�งโดยตรงและโดยออ้ม  นอกจากนี� ในการจดัการศึกษา

จาํเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่าย  ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพตามที�คาดหวงั กระบวนการประกนั  คุณภาพการศึกษา จึงเป็นเครื�องมือที�มีความสําคญั

อยา่งยิ�งในการจดัการศึกษาในปัจจุบนั และตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง   

 ในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เขม้แข็ง มีประสิทธิภาพ 

และดาํเนินการอยา่งย ั�งยนื ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายในสถานศึกษาตอ้งมีการทาํงาน ที�มุ่งประโยชน์ที�จะเกิด

แก่ผูเ้รียนเป็นสําคญัโดยมีความตระหนกั รับรู้ และเห็นคุณค่าของการทาํงานเป็นระบบ  มีคุณภาพ

ผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการกําหนดเป้าหมาย และดําเนินกิจกรรม/

โครงการที�ใชผ้ลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก หรือผลการวิจยั 

ที�สถานศึกษาจดัทาํขึ�น เพื�อแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษาเอง ตลอดจนใชผ้ลการวิจยั 

อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งเป็นฐานการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน  การติดตามตรวจสอบ และปรับปรุง

งานเป็นระยะจะช่วยให้งานบรรลุผลไดอ้ย่างดี และมีประสิทธิภาพ ผลที�เกิดกบัผูเ้รียนก็จะเป็นที� 

พึงพอใจกบัผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รหรือ สถานประกอบการที�รับช่วงต่อจากสถานศึกษาดว้ย

การดาํเนินงานที�ทุกคนมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบร่วมกนัเช่นนี�   ระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาจะเป็นส่วนหนึ� งของการบริหารการศึกษาที�แทจ้ริง และมีการพฒันาอย่าง

ต่อเนื�องจนเป็นวิถีชีวิตในการทาํงานของทุกคน เป็นวฒันธรรมขององค์กรที�ยึดคุณภาพผูเ้รียน      

ฝังแน่นอยูใ่นจิตใจตลอดเวลา (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2554 ก, หนา้ 2-3)

การประกนัคุณภาพการศึกษา จะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที�ปฏิบติั  ก็ต่อเมื�อผูเ้กี�ยวขอ้งในองคก์ร

นั�น ไดป้ฏิบติัตามระบบ  การประกนัคุณภาพที�กาํหนดขึ�นอย่างจริงจงั และต่อเนื�องสถานศึกษาจึง

ควรที�จะส่งเสริม  สนบัสนุน  ใหมี้การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามที�กาํหนดในระบบประกนัคุณภาพ

อยา่งครบถว้น  และสมํ�าเสมอ ดงันั�น  สถานศึกษาส่วนใหญ่ จึงมีการจดัการศึกษาและการจดัระบบ

การบริหารงานวิชาการ ที�ตอ้งพฒันาอยู่อย่างต่อเนื�อง เพื�อให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั
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เพราะถา้สถานศึกษาใด ที�มีระบบการบริหารงานที�มีประสิทธิภาพ ก็จะไดรั้บการตอบสนองจาก

สังคม  ชุมชน  ได้รับความไว้วางใจส่งมอบบุตรหลานให้เข้าเรียน ในสถานศึกษานั� น ๆ ซึ� ง

หลกัประกนัว่าสถานศึกษา ที�มีประสิทธิภาพตอ้งได้รับการประเมินผล  จากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาว่าผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาแห่งชาติ  (จาํรัส  นองมาก, 2544, หนา้ 50) 

 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (2552, หนา้ 23) พบว่าโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  อาํเภอเวียงแหง

จงัหวดัเชียงใหม่ มีผลการประเมินใน 14 มาตรฐาน ผลการประเมิน อยูใ่นระดบั ดีมาก 7 มาตรฐาน

ในระดบั ดี  6 มาตรฐาน และในระดบั พอใช ้1 มาตรฐาน  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉลี�ย

3.38  จุดที�ควรพฒันาและขอ้เสนอแนะจากการประเมินคือ สถานศึกษาควรพฒันารูปแบบการ

ประกนัคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบครบวงจร จดัให้มีการนิเทศติดตาม นาํผลการประเมินไป

พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริหารจดัการ ให้เป็นรูปธรรมกาํหนดเป้าหมายอย่าง

ชดัเจนและต่อเนื�อง  

 ทั�งนี�จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตน้สังกดั (2554, หนา้ 33)

ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเยี�ยม 3 มาตรฐานระดบัดีมาก  9 มาตรฐาน และในระดบั ดี 3 มาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน 15 มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดีมาก ข้อเสนอแนะ คือการจดัระบบเอกสาร 

หลกัฐานตามตวับ่งชี�ยงัไม่เป็นระบบ ไม่ครอบคลุมทุกตวับ่งชี�  และยงัไม่มีการสรุปให้เห็นภาพ หรือ

สถิติที�ชดัเจน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตน้สังกดั (2555, หนา้ 31 )

ผลการประเมิน ในระดบัดีเยี�ยม 12 มาตรฐาน ระดบัดีมาก  2  มาตรฐาน และในระดบั ดี 1 มาตรฐาน

สรุปผลการประเมินโดยรวม 15 อยูใ่นระดบั ดีเยี�ยม ขอ้เสนอแนะ  จุดที�ควรพฒันา คือ โรงเรียนควร

กาํหนด   ทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยศึกษาแนวทาง กฎหมาย  กรอบนโยบาย  ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนกัรับรู้ร่วมกนั สอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการเรียนการสอน 

และกิจกรรม โครงการในแผนปฏิบติัการประจาํปีให้ชดัเจน รวมทั�งกาํกบัติดตามผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายใหเ้ป็นรูปธรรม โดยเนน้การมีส่วนร่วมทุกคนในสถานศึกษา และในปีการศึกษา 2556

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตน้สังกดั (โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม, 

2556, หนา้ 35)  ผลการประเมิน ในระดบัดีเยี�ยม  9 มาตรฐาน ระดบัดีมาก 5 มาตรฐาน และในระดบั 

ดี 1 มาตรฐาน  สรุปผลการประเมินโดยรวม 15 มาตรฐาน อยูใ่นระดบั ดีเยี�ยม ขอ้เสนอแนะ  จุดที�

ควรพฒันา คือ การเพิ�มศกัยภาพในการจดัการเรียนรู้ที�หลากหลาย  การให้บุคลากรไดเ้รียนรู้ฝึกฝน

ทกัษะการเรียนรู้และแสวงหาองคค์วามอยา่งต่อเนื�อง สนบัสนุนการใชว้ทิยากร ชุมชน  เขา้มามีส่วน

ร่วมในการแลกเปลี�ยนองค์ความรู้และสร้างประสบการณ์ตรงแก่ผูเ้รียน  ส่งเสริม  การให้บริการ  
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ทางวชิาการ แก่ชุมชน โรงเรียนควรกาํหนดทิศทางวิสัยทศัน์ ปรัชญา จุดเนน้  ในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา จุดเนน้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ให้ชดัเจน ส่งเสริม  ให้บุคลากรในสถานศึกษา

ตระหนักรับรู้ร่วมกนั สอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการเรียน   การสอน และกิจกรรม/

โครงการในแผนปฏิบติัการประจาํปีให้ชดัเจน รวมทั�งติดตามผลการดาํเนินงาน โดยเนน้การมีส่วน

ร่วมทุกคนในสถานศึกษา เพื�อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีอัตลักษณ์  ดังที�ตั� งไว ้ควรกําหนดทิศทาง         

การพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยศึกษาแนวทางกฎหมาย กรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

และจุดเนน้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ให้ชดัเจน และให้สถานศึกษาจดัทาํสรุปกิจกรรมการ

ดาํเนินกิจกรรมในรูปแบบ PDCA    

 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (2556, หน้า 6) ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  มีผลการ

ประเมิน ระดบัคุณภาพ ดีมาก 6 ตวับ่งชี�   ระดบัคุณภาพ ดี 5 ตวับ่งชี�   และระดบัคุณภาพ พอใช ้1    

ตวับ่งชี�   ผลการประเมินโดยรวมไดร้ะดบัคุณภาพดี มีคะแนน 81.76 คะแนน จุดเด่นดา้นการประกนั

คุณภาพภายใน สถานศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาที�

กาํหนด มีพฒันาการของการดาํเนินงาน 8 ข้อ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์การ

ประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ขอ้เสนอแนะเพี�อการพฒันา  ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 

เนื�องจากสถานศึกษามีการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยยึดหลกัการมี

ส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั�งภาครัฐและเอกชนไดเ้ป็นอยา่งดี แต่เพื�อให้เกิดการ

นําไปสู่การพฒันาที�ย ั�งยืน สถานศึกษาควรพฒันาระบบการประเมินให้ชัดเจนยิ�งขึ� น เช่นการ

ประเมิน/โครงการก่อนการดาํเนินการ ระหวา่งการดาํเนินการ และหลงัสิ�นสุดโครงการ เพื�อเป็นการ

นิเทศ กาํกบั ติดตาม อยา่งมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาควรเพิ�ม  การทาํขอ้ตกลง MOU ทั�งในภาครัฐ

และเอกชน ในท้องถิ�น หรือเขตบริการของสถานศึกษา เช่น เทศบาล ตําบล คณะกรรมการ

สถานศึกษา ครู ผูป้กครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเพื�อมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 ผูว้ิจยั จึงมีความสนใจที�จะศึกษา สภาพและปัญหาของระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  และหาแนวทาง ในการพฒันาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง  จังหวดัเชียงใหม่   

เพื�อให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553  
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1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิัย  

 1.2.1 เพื�อศึกษาสภาพปัญหา ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน

เวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 1.2.2 เพื�อหาแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา             

ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม ่

   

1.3   กรอบแนวคดิการวจิัย 

 ผูว้ิจยัได้อาศยัแนวคิดของ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เป็นหลกัพื�นฐานโดยพิจารณาเฉพาะเนื�อหาที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติั

จริงในสถานศึกษา ไดก้าํหนดกรอบแนวคิดการวิจยัดงันี�  ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์

และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
 กรอบแนวคิดการวจิยั  ผูว้จิยักาํหนดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

โดยเขียนถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร และครอบคลุมถึงกระบวนการ ขั�นตอนการดาํเนินการ

วิจยั ช่วยให้ผูว้ิจยัเขา้ใจสิ�งที�กาํลงัศึกษามากขึ�น ในการวิจยัครั� งนี�ผูว้ิจยัมุ่งที�จะศึกษาแนวทางพฒันา

ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง  

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวธีิการ 2 ขั�นตอน ดงัต่อไปนี�  คือ 

 1. เพื�อศึกษาสภาพปัญหาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ของโรงเรียน 

เวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 2. เพื�อหาแนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน   
เวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่  ดงัแสดงกรอบแนวคิดการวจิยั  ดงัภาพ 1-1 
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SWOT Analysis   

ศึกษาเอกสารและ

งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

การสนทนากลุ่ม 

(Focus Group Discussion) 

ภาพที� 1-1  แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 

แนวทางการพฒันา  ศึกษาสภาพปัญหาเกี�ยวกบั

ระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ศึกษาเอกสารร่องรอย 

บริบทระบบประกนั

คุณภาพ การศึกษา        

ปี 2555-2557   

สังเกต สัมภาษณ์  
 

1. กาํหนดผูรั้บผดิชอบงานสารสนเทศของโรงเรียนและ

ของฝ่ายงานใหช้ดัเจน 

2. นาํกระบวนการ การใชข้อ้มูลอยา่งชาญฉลาด 

 การจดัการความรู้   การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  

การนาํผลประเมินไปใช้ประโยชน์ มาใช้ในการพฒันา

ตนเอง เพื�อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

อยา่งต่อเนื�อง 
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1.4  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 ผลการวิจัยสามารถนําไปกําหนดนโยบายและวางแผนเพื�อพฒันาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  อาํเภอเวียงแหง  จังหวดั

เชียงใหม ่

1.4.2 ผลการวิจยัสามารถนาํไปแนวทางในการพฒันาระบบการดาํเนินงานการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

   

1.5  ขอบเขตการวจิัย 

1.5.1 ขอบเขตด้านประชากร  

 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่  ครูผูรั้บผิดชอบงานการประกนัคุณภาพการศึกษา จาํนวน 5  คน  

ครูผูรั้บผดิชอบ 15 มาตรฐาน จาํนวน 15 คน รวมทั�งสิ�น จาํนวน  20  คน 

1.5.2 ขอบเขตด้านเนื�อหา 

 การศึกษาครั� งนี� มุ่งศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน     

เวียงแหงวิทยาคม  อาํเภอเวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่  ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์

และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ดงันี�  

 1.  กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  2.  จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

 3.  จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

 4.  ดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 5.  จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 6.  จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 7.  จดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

    8.  จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 

 1.5.3 ขอบเขตด้านพื�นที� 

 ขอบเขตพื�นที� ไดแ้ก่ โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะที�ใช้ในการวจิัย 

 แนวทางการพฒันา  หมายถึง  วถีิทางปฏิบติัในการพฒันา สถานศึกษาโดยใช้

กระบวนการ  ดาํเนินงานที�มุ่งเนน้ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา โดยอาศยับทบาทหนา้ที�ของ

ผูบ้ริหารที�มีอาํนาจหนา้ที� ความรับผดิชอบ และการตดัสินใจในการบริหาร เพื�อใหก้ารบริหารมี

คุณภาพดีขึ�นกวา่เดิม  

 ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System)   

หมายถึง ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ� งประกอบดว้ย  การพฒันาคุณภาพการศึกษา

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายใน ในที�นี� ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะ

หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติั ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 ประการ

ตามกฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา 2553 ของโรงเรียน

เวยีงแหงวทิยาคม ดงันี�      

 การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การกาํหนดมาตรฐานการศึกษา

ระดบัสถานศึกษาที�ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ให้เหมาะสม

กบัสภาพผูเ้รียน สถานที�ชุมชน ทอ้งถิ�น  และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  หมายถึง การจดัโครงสร้างการบริหารจดัการที�เอื�อ

ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา การแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา เพื�อกาํหนดแนวทางและวิธีการประกนัคุณภาพภายใน กาํกบั ติดตาม ให้ความเห็น   

และขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการดาํเนินงาน เสนอแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวน และ

รายงานคุณภาพและการจดัระบบสารสนเทศ  ที�มีขอ้มูลเพียงพอต่อการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ 

 การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที�มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา  หมายถึง การดาํเนินการ

จดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษาที�มุ่งเนน้คุณภาพการศึกษา โดยคาํนึงถึงหลกัการกระจายอาํนาจ การมี

ส่วนร่วม และการนาํไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง ทั�งนี�คาํนึงถึงผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอก รวมถึงสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความจาํเป็น ที�จะตอ้งนาํมาวิเคราะห์เพื�อ

กาํหนดเป็นเป้าหมายในการพฒันา โดยกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความจาํเป็น  

มีแผนปฏิบัติการประจําปีรองรับการพัฒนากําหนดวิธีดําเนินการครอบคลุม ด้านการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ การวดัประเมินผล การพฒันา

บุคลากร และการบริหารจดัการเพื�อนาํไปสู่เป้าหมาย 
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 การดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาดําเนินงาน ตาม

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา กาํกับ ติดตามการดาํเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื�อง และบรรลุ

เป้าหมาย 

 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา   หมายถึง  การดํา เ นินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวน และรายงานการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา

ด้วยวิธีการที�หลากหลายและเหมาะสม เช่น สังเกตพฤติกรรม กระบวนการทาํงาน สอบถาม 

สัมภาษณ์ พิจารณาร่องรอย หลกัฐาน ใชแ้บบสาํรวจ แบบสอบถาม ฯลฯ 

 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที�กําหนด  หมายถึง จดัให้มีการประเมินผล

สัมฤทธิ� ตามหลกัสูตร และตามช่วงชั�น ทั�งระดบัสถานศึกษาและระดบัชาติดว้ยเครื�องมือมาตรฐาน 

 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี  หมายถึง ให้สถานศึกษาจดัทาํรายงานคุณภาพ

การศึกษาประจาํปี โดยระบุความสําเร็จตามเป้าหมายที�กาํหนด ไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา

พร้อมทั�งหลกัฐานขอ้มูล และผลการประเมินผลสัมฤทธิ� เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื�อง หมายถึง ใหส้ถานศึกษาวเิคราะห์วจิยั เผยแพร่ 

นวตักรรมเกี�ยวกบัรูปแบบ และเทคนิควิธีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างต่อเนื�อง 

รวมทั�งกาํกบั ติดตาม ส่งเสริม ประเมินผล และพฒันาประสิทธิภาพของระบบประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
 

 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  หมายถึง โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง ของกลุ่มดอย    

อ่างขาง สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 34 จงัหวดัเชียงใหม่ จดัตั�งขึ�น ในปี

การศึกษา 2526 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2526 ตั�งอยู่เลขที� 288 

หมู่ 2 ตาํบลเมืองแหง อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีพื�นที�ทั�งหมด 64 ไร่ 1 งาน  มีบุคลากร 

จาํนวน 45 คน และมีนกัเรียน จาํนวน 779 คน  ประกอบดว้ยอาคารเรียน 2 หลงั  มีห้องเรียนทั�งหมด 

22 หอ้งเรียน พื�นที�รอบนอกเป็นผูเ้ขาสูง ติดชายแดนไทยพม่า  นกัเรียนประกอบดว้ยหลากหลายชน

เผา่ เช่น ชนเผา่เมือง ชนเผา่ไทยใหญ่ ชนเผา่จีน ชนเผา่ลีซู และชนเผา่ปากากะญอ นกัเรียนส่วนใหญ่ 

จึงมาจากหลากหลายวฒันธรรม และหลากหลายเชื�อชาติ 
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บทที� 2 

เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

 การศึกษาเรื�อง “แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ ครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร และ

งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งโดยมีประเด็นสาํคญัและรายละเอียดตามลาํดบั ดงันี�   

 2.1  ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 2.2  ววิฒันาการของระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 2.3  ความสาํคญัและความเป็นมา ของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 2.4  แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 2.5  วงจรคุณภาพ  PDCA 

 2.6  SWOT Analysis     

 2.7  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  

 2.8  บริบทของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม 

 2.9  งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

2.1  ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 “ การประกนัคุณภาพ ”  เป็นคาํกล่าวที�รู้กนัในวงการอุตสาหกรรมและวงการธุรกิจมา   

ช้านานแล้ว แต่สําหรับวงการศึกษานั�น เริ�มให้ความสนใจอย่างจริงจงั หลงัจากมีพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 “การประกนัคุณภาพการศึกษา ” ในมุมมองของนกัการศึกษา 

ใหค้วามหมายไว ้หลากหลาย ดงันี�  

  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, หนา้ 15) ไดใ้ห้ความหมาย ของการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา  หมายถึง การบริหารจดัการ และการดาํเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ  

ของสถานศึกษา เพื�อพฒันาคุณภาพ  ของผูเ้รียนอย่างต่อเนื�อง ซึ� งจะเป็นการสร้างความมั�นใจให้

ผู ้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู ้เ รียน และผู ้ปกครอง ส่วนผู ้รับบริการทางอ้อมได้แก่ สถาน

ประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม การดาํเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและ

ทาํใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ  หรือคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาที�กาํหนด  การประกนั
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คุณภาพมีแนวคิด อยูบ่นพื�นฐานของการ “ป้องกนั” ไม่ให้เกิดการทาํงานที�ไม่มีประสิทธิภาพและ

ผลผลิตไม่มีคุณภาพ 

 ในขณะที� กรมสามญัศึกษา  (2548, หนา้ 8) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่  การประกนัคุณภาพ

การศึกษา เป็นกระบวนการพฒันาการศึกษา  (Mechanical  Process) เพื�อสร้างความมั�นใจและเป็น

หลกัประกนัต่อผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมวา่สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษา ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ผูเ้รียนที�จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเป็นที�ยอมรับ  ของสังคม   

 ประภาส  สุตญัตั�งใจ (2554, หน้า 23) กล่าววา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหาร

ของผูรั้บผิดชอบในการจดัการศึกษาเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

เพื�อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตฐานการศึกษา  สร้างความมั�นใจให้กบัผูป้กครอง ชุมชน และสังคม

วา่การดาํเนินการจดัการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ มีความเชื�อถือไดใ้นผลผลิต   ทางการศึกษา

และมีประสิทธิภาพตามเป้าประสงคที์�สถานศึกษากาํหนดและตามความตอ้งการของสังคม 

 อญัชลี  อินทกาโมทย ์(2554, หน้า 7) กล่าววา่ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง  

กระบวนการหนึ� งที�ใชใ้นการบริหารการทาํงานที�จะตอ้งคาํนึงถึงความสําเร็จในการดาํเนิน งานซึ� ง

บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตอ้งมีความรู้  ความเขา้ใจในในงานประกนัคุณภาพภายในเพื�อให้

สถานศึกษาสามารถจดักิจกรรมการการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาอย่างมี

คุณภาพและเหมาะสมกบัผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 

 สุวจี  ปิมปา (2554, หนา้ 8) กล่าววา่ ความเปลี�ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมทาํให้

พบว่าการศึกษาของไทยมีคุณภาพที�แตกต่างกันออกไปแต่ละโรงเรียน การประกันคุณภาพ

การศึกษาเป็นกระบวนการหนึ� งที�จดัขึ�นมาเพื�อตอ้งการให้สถานศึกษาจดัการศึกษาให้ดีมีคุณภาพ

ตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการและเป็นหลกัประกนัเพื�อสร้างความมั�นใจให้กบัชุมชนและ

ผูเ้กี�ยวขอ้งในการประกนัคุณภาพการศึกษาที�โรงเรียนไดด้าํเนินการ 

 พนัธิการ์  จนัทร์สวา่ง (2554, หนา้ 9) การประกนัคุณภาพการศึกษา คือการดาํเนินภารกิจ

ของสถานศึกษาที�มีกระบวนการบริหารและการเรียนการสอนที�มีระบบ เพื�อสร้างคุณภาพผูเ้รียนให้

มีคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์ามเกณฑ์มาตรฐานและความตอ้งการของผูรั้บบริการเพื�อมีความมั�นใจ

ในคุณภาพของการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 อาราม  สาระจนัทร์ (2555, หนา้ 9) กล่าววา่ การประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นการวางแผน

จดัการศึกษาโดยมุ่งเนน้ให้เกิดคุณภาพที�เท่าเทียมกนัในทุก ๆ ดา้น ให้ผูรั้บบริการ ผูเ้รียนผูป้กครอง 

เกิดความมั�นใจ ให้โรงเรียนมีทิศทางในการจดัการศึกษาอย่างชัดเจน และเป็นหลกัประกนั สร้าง

ความมั�นใจให้กบัชุมชนและผูที้�เกี�ยวขอ้งในการประกนัคุณภาพการศึกษา          ที�โรงเรียนได้
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ดาํเนินการ เพื�อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที�มีคุณภาพ และคนมีคุณภาพ ตลอดจนประเทศชาติมี

คุณภาพ 

 สินฤทยั  ใจนนัตะ๊ (2555, หนา้ 15) กล่าววา่ การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการ

หรือกิจกรรมที�สถานศึกษาดําเนินการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื�อสร้างความมั�นใจได้ว่า

สถานศึกษาจะสามารถจดัการศึกษาไดต้ามมาตรฐาน โดยนกัเรียนหรือผูส้ําเร็จการศึกษาจะตอ้งมี

ความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะ ต่าง ๆ ตามเป้าหมายของการจดัการศึกษาและเป็นที�ยอมรับ

ของนกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และสังคม 

 จากความหมาย ของการประกันคุณภาพการศึกษา ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การ

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ� งที�มีความสําคญัในการบริหารจดัการ

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  และไดรั้บการยอมรับโดยมีการดาํเนินงานอย่างเป็นขั�นเป็นตอน 

และนาํผลการการดาํเนินงานดงักล่าว  มาเป็นแนวทางในการพฒันาการดาํเนินงานทางดา้นการจดั

การศึกษาใหดี้ยิ�งขึ�น 

 

2.2  ววิฒันาการของระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2554 ก, หนา้ 4-6)  ไดก้ล่าวถึงวฒันาการ

ของระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไวว้า่ 

 ปี พ.ศ. 2544   สืบเนื�องจากการที�พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกําหนดให ้           

การประกันคุณภาพการศึกษาต้องมีระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการเป็นไปตามที�กําหนดใน

กฎกระทรวง ดงันั�น ในช่วงเวลาที�ยงัไม่มีกฎกระทรวงไดมี้การออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื�อง ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน

และปฐมวยัใหส้ถานศึกษาถือปฏิบติัไปพลางก่อน 

 ปี พ.ศ. 2546   กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์และ

วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ.2546 ซึ� งได้

กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานพฒันาสถานศึกษาโดยเน้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งทั�ง

ภายใน  และภายนอกสถานศึกษา  การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฉบบั

นี� มีวตัถุประสงคห์ลกัคือ เพื�อให้มีการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบโดยเนน้การดาํเนินการ

ประเมินตนเอง พฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเนื�องและจดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี เพื�อ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  แนวคิดการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตั�งอยู่บน

พื�นฐานของการป้องกนัเพื�อใหก้ารดาํเนินการจดัการศึกษาไดผ้ลผลิตที�มีคุณภาพ  
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 ปี พ.ศ. 2553  ดว้ยเหตุที�มาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติบญัญติัให้มี

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  ทั�งการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก

เพื�อการพฒันาคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและตอ้งเป็นไปตามที�กฎกระทรวงกาํหนด ดงันั�น จึงไดมี้

การยกเลิกกฎกระทรวงที�ออกไปแลว้และให้ใช้กฎกระทรวงที�ปรับใหม่ คือ กฎกระทรวงว่าดว้ย

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนโดยที�หลอมรวม             

การประกนัคุณภาพภายในของการศึกษาระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา

และการประกนัคุณภาพภายนอกไวใ้นฉบบัเดียวกนั กฎกระทรวงฉบบันี�สร้างความเขา้ใจเกี�ยวกบั

ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาทั� งภายในและภายนอกที�ชัดเจนขึ� น 

นอกจากนี�    ยงักาํหนดให้มีการตั�งคณะกรรมการขึ� นคณะหนึ� งเรียกว่า “คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน” ที�มีผูท้รงคุณวฒิุที�มีความรู้ความสามารถ ความเชี�ยวชาญ

และประสบการณ์ในดา้นการจดัการศึกษา การบริหารสถานศึกษาหรือการประเมินการจดัการศึกษา 

จาํนวนไม่เกิน 9 คน แต่งตั�งโดยรัฐมนตรีเพื�อช่วยในการขบัเคลื�อนการพฒันาสถานศึกษาให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที�กาํหนด  รวมทั�งสามารถแข่งขนักบันานาอารยประเทศและผูเ้รียน

มีคุณภาพอยูใ่นระดบัตน้ ๆ เมื�อเขา้ร่วมแข่งขนัในเวทีโลก  

 หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษา    

ขั�นพื�นฐาน มี 8 ประการ ดงันี�  

 1. กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน  

     การศึกษาของสถานศึกษา 

3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

4. ดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

5. จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    

6. จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

7. จดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  

8. จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 

 จะเห็นได้ว่า ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในส่วนของการศึกษา     

ขั�นพื�นฐาน นั�นยงัคงกาํหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัไวเ้ช่นเดิม กล่าวคือให้สถานศึกษามีการ

กาํหนดเป้าหมายซึ�งไดแ้ก่ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการพฒันาและประเมินตนเอง อยา่ง

ต่อเนื�องเป็นประจาํทุกปี  ใชก้ระบวนการบริหารที�ดี สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการบริหาร
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และจดัการศึกษามุ่งให้การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น “การประกนัคุณภาพการ

จดัการเรียนรู้ที�คาํนึงถึงผลอนัเกิดกบัผูเ้รียนเป็นสาํคญัที�สุด”   

 

2.3  ความสําคญั และความเป็นมาของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 ความสําคญัและความจาํเป็นที�สถานศึกษาจะตอ้งทาํระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 81 ไดก้าํหนดให้รัฐตอ้งจดัการศึกษา

อบรมและสนบัสนุนให้เอกชนจดัการศึกษาอบรมให้เกิด “ความรู้คู่คุณธรรม” และจดัให้มีกฎหมาย

เกี�ยวกบัการศึกษาแห่งชาติ ซึ� งนาํไปสู่พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก่อให้เกิดการ

ปฏิรูปการศึกษาครั� งใหญ่ที�มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา คือ ไดก้าํหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาเพื�อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542: มาตรา 47)  และ ฉบบัที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2554 ก, หน้า 2) กล่าวว่า การประกันคุณภาพ

การศึกษาเป็นกลไกสําคญัที�สามารถขบัเคลื�อนการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ให้ดาํเนินไปอย่าง

ต่อเนื�อง ปฏิบติังานไดอ้ย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผูที้�จบการศึกษา  มีคุณภาพตามที�

มุ่งหวงั ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์ร/สถานประกอบการที�รับช่วงผูจ้บการศึกษา  เขา้ศึกษาต่อหรือ

รับเขา้ทาํงาน มีความมั�นใจว่าการจดัการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง มีคุณภาพไดม้าตรฐาน   

แมจ้ะไม่เท่ากนัแต่ก็แตกต่างกนัไม่มากนกั  นกัเรียนที�จบการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้

ความสามารถ มีทกัษะ และมีคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์ามที�หลกัสูตรสถานศึกษากาํหนด ดงันั�น

ผูเ้รียนจึงเป็นบุคคลสําคญัที�สุดที�สถานศึกษา ตอ้งคาํนึงถึงตลอดเวลา  ไม่วา่จะทาํกิจกรรมใด หรือ

โครงการใดก็ตาม ผู ้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ที� เกิดขึ� น ทั� งโดยตรงและโดยอ้อม 

นอกจากนี� ในการจดัการศึกษาจาํเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่าย ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามที�คาดหวงั กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาจึงเป็น

เครื�องมือที�มีความสําคญัอย่างยิ�งในการจดัการศึกษาในปัจจุบนัและตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเนื�อง  

ในขณะที� กรมวิชาการ (2548, หน้า 8)  กล่าววา่ ความเปลี�ยนแปลงที�เป็นไปอยา่งรวดเร็วอนัเนื�องมาจาก

ความเจริญกา้วหน้า ทางเทคโนโลยี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการดาํรงชีวิตของคนทั�วไป การ

แข่งขนัเพื�อความอยู่รอดของประเทศต่าง ๆ  มีอตัราสูงขึ� นทุกขณะ ความสําคญัของการพฒันา

ประเทศจึงมิไดขึ้�นอยู่กบัระบบทุนหรือทรัพยากรอีกต่อไปแต่ขึ�นอยู่กบัศกัยภาพ และคุณภาพของ

คน ที�สาํคญัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที�  8 (พ.ศ. 2540 - 2544)  ซึ� งแสดงจุดเนน้

ใหค้นเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาการศึกษา ดงันั�น จึงตอ้งพฒันาคนให้มีคุณภาพเพื�อเป็นพลงัการ

พฒันาของประเทศในอนาคต  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที� 9  (พ.ศ.2545 – 2549) 
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มีการดาํเนินการอย่างต่อเนื�องจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที�  8 ในดา้นแนวคิดที�ยึด “คนเป็นศูนยก์ลาง

ของการพฒันา”  ในทุกมิติอยา่งเป็นองคร์วม และให้ความสําคญักบัการพฒันาที�สมดุล ทั�งดา้น  ตวั

คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการสร้างระบบบริหารจดัการภายในที�ดี ให้

เกิดขึ�นในทุกระดบั อนัจะทาํใหเ้กิดการพฒันาที�ย ั�งยนืที�มี  “ คน” เป็นศูนยก์ลางไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

 สินฤทยั  ใจนนัตะ๊ (2555, หนา้ 13)  กล่าววา่ การประกนัคุณภาพการศึกษานั�นเริ�มตน้จาก

การควบคุมคุณภาพดา้นการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ� งเป็นวธีิการหนึ�งซึ� งจะพฒันามาตรฐาน

ในระบบคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ต่อมาก็ได้พฒันาเป็นระบบการบริหารเพื�อพฒันาและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 รัตนะ บวัสนธ์ (2539, หนา้ 44) กล่าววา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาของไทย เกิดขึ�น

เนื�องมาจากสาเหตุหลายประการไดแ้ก่ ประการแรก วิกฤตทางการศึกษาของไทย ประการที�สอง

การแข่งขนัทางธุรกิจทางการศึกษา ประการที�สาม พระราชบญัญติัขอ้มูล ข่าวสาร ประการที�สี�  หลกั

บริหารจดัการที�ดีและประการที�ห้า พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 สาเหตุ

เหล่านี� ล้วนเกี�ยวข้องสัมพนัธ์กัน และมีส่วนให้บุคคลในสังคมไทยเรียกร้องถึงคุณภาพของ

การศึกษามากยิ�งขึ� น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นที�ตระหนักรับรู้ในสังคมไทยและ

โดยเฉพาะในวงการการศึกษานั�นถือวา่เรื�องนี� เป็นเรื�องใหญ่และสําคญัมากจนกระทั�งสามารถที�จะ

กล่าวไดว้า่ การดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นสิ�งที�บ่งชี� ถึงความสําเร็จและความลม้เหลว

ของการปฏิรูปการศึกษาของไทย 

 อาราม สาระจนัทร์ (2555, หนา้ 9) กล่าววา่ การประกนัคุณภาพการศึกษามีความสําคญั 3 

ประการ คือ 

 1. ทาํให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที�เชื�อถือได้  เกิดความเชื�อมั�น และ

สามารถตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที�มีคุณภาพมาตรฐาน 

 2. ป้องกนัการจดัการศึกษาที�ไม่มีคุณภาพ ซึ� งจะเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค และเกิด 

ความเสมอภาคในโอกาสที�จะไดรั้บการบริการ การศึกษาที�มีคุณภาพอยา่งทั�วถึง 

 3. ทาํใหผู้รั้บผดิชอบในการจดัการศึกษามุ่งบริหารจดัการศึกษาสู่ คุณภาพและมาตรฐาน 

อยา่งจริงจงั ซึ� งมีผลใหก้ารศึกษามีพลงัที�จะพฒันาประชากรใหมี้คุณภาพอยา่งเป็นรูปธรรม 

 กล่าวโดยสรุป การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสําคญัประการหนึ� งที�สามารถ

ขบัเคลื�อนการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ดาํเนินไปอย่างต่อเนื�อง ปฏิบติังานได้อย่างเป็นระบบ      

มีคุณภาพมาตรฐานผูที้�จบการศึกษามีคุณภาพตามที�มุ่งหวงั ผูป้กครอง ชุมชน และองค์กร/สถาน

ประกอบการ ที� รับช่วงผูจ้บการศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือรับเข้าทาํงาน มีความมั�นใจว่าการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน  
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2.4  แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2554 ก, หน้า 9-15) ไดใ้ห้แนวทางในการพฒันา

ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไวว้า่ 

 2.4.1 ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Internal Quality Assurance) 

เป็นระบบที�สถานศึกษา  สร้างความมั�นใจ (Assure) แก่ผูรั้บบริการ ทั�งผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน 

ตลอดจนองคก์รหรือสถานประกอบการ   ที�รับผูเ้รียนเขา้ศึกษาต่อหรือทาํงานวา่สถานศึกษาสามารถ

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที�สถานศึกษากําหนด ผูส้ําเร็จการศึกษามีความรู้

ความสามารถ ทกัษะและมีคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ตามที�หลกัสูตรกาํหนดและสังคมคาดหวงั 

สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขรวมทั�งสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและชุมชน

ตามความเหมาะสม ดว้ยการบริหารจดัการที�มีคุณภาพทั�งองคก์รโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม บุคลากร

ในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและผูบ้ริหารตระหนกัถึงเป้าหมาย คือ ผลประโยชน์ที�เกิดกบัผูเ้รียน

เป็นอนัดบัแรก ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็นกลไกสําคญัประการหนึ� ง

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาที�ผูเ้กี�ยวข้องสามารถตรวจสอบได้และถูก

กาํหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง  ต้องดําเนินการตามที�กําหนดไวใ้นพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติและประกาศกฎกระทรวง   ดงันั�น การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

ของสถานศึกษาจึงยดึ หลกัการ 3 ประการ คือ 

 1. การกระจายอาํนาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตวัในการ

บริหาร และตัดสินใจดําเนินงาน ทั� งด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ

ทรัพยากร การจดัสิ�งอาํนวยความสะดวกและผูส้อนทาํบทบาทหนา้ที�ในการสอน จดักิจกรรมและ

พฒันาสื�อเพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างเต็มที� 

สามารถ   จดัการศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัสภาพพื�นที� ความตอ้งการของชุมชนและสังคมไดม้ากที�สุด 

 2. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการทาํงาน (Participation) หน่วยงานทั�งภาครัฐ 

ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ผูป้ระกอบการ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น/ปราชญช์าวบา้นเขา้มามี

ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ทั�งในฐานะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะทาํงาน 

ในส่วนอื�น ๆ ของสถานศึกษาโดยมีการร่วมกันคิด ตดัสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม และติดตาม

ตรวจสอบการดาํเนินงาน ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความสาํเร็จของสถานศึกษา  

 3. การแสดงภาระรับผิดชอบที�ตรวจสอบได ้(Accountability) มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาเป็นเป้าหมาย (Goals) ที�ผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนตอ้งไดรั้บรู้เพื�อการพฒันาร่วมกนั

และเพื�อการติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานของสถานศึกษาวา่สามารถนาํพาผูเ้รียนไปสู่มาตรฐาน
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ที�ไดก้าํหนดร่วมกนัไวห้รือไม่  จากเป้าหมายและจุดเนน้การพฒันาดงักล่าว  สถานศึกษาตอ้งสร้าง

การมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา (School Improvement Plan) เลือกกลวิธี

การพฒันาที�เหมาะสมและสามารถทาํใหเ้กิดผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีการประชาสัมพนัธ์เป้าหมาย

และจุดเนน้ที�ตอ้งการพฒันาใหทุ้กฝ่ายไดรั้บรู้เพื�อเป็นสัญญาประชาคมและเพื�อใหทุ้กฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง

มีทิศทางการทาํงานที�ชดัเจนสู่เป้าหมายเดียวกนั  

 จากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้  การประกนัคุณภาพการศึกษา  จึงมีกระบวนการดาํเนินการ

ที�สัมพนัธ์ต่อเนื�องกนั 3 ขั�น คือ 

1. การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา การติดตามและ 

การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระทาํโดยบุคลากรของสถานศึกษา

หรือโดยสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาหรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัที�มีหนา้ที�กาํกบัดูแลสถานศึกษา 

ทั�งนี�  เพื�อนาํผลจากการประเมินไปใชใ้นการวางแผนพฒันา กิจกรรม/โครงการพฒันาที�จดัทาํขึ�นจึง

ตั�งอยูบ่นฐานความเป็นจริง มีความเป็นไปไดแ้ละสาํเร็จผลในเวลาอนัเหมาะสม 

 2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบ

ความกา้วหน้า ของการปฏิบติัตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและจดัทาํรายงาน

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมทั�งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา เมื�อจะตรวจสอบความกา้วหนา้ สถานศึกษาจะตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศที�แสดง แนวโน้ม

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และ คุณภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษา ดงันั�น จึงจาํเป็นตอ้งมี

การวางระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศเกี�ยวกบัผูเ้รียนและการปฏิบติังานเป็นประจาํ

ทุกปีมีวธีิการเก็บขอ้มูลที�ไม่ยุง่ยากและเกิดจากการปฏิบติัจริงขอ้มูลสารสนเทศที�จะแสดงแนวโนม้

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษาไดไ้ม่ควรจะนอ้ยกวา่  3 

ปีการศึกษา ดงันั�น ครูทุกคนตอ้งสามารถแสดงขอ้มูลผลการเรียนของผูเ้รียนไดเ้ป็นรายบุคคล  ราย

ห้องเรียน รายชั� น รายกลุ่มสาระ จนเป็นข้อมูลรวมระดับสถานศึกษาได้หรือโครงการอื�นๆที�

สถานศึกษาดาํเนินการก็จะต้องสามารถตอบได้ว่า เหตุใดจึงเพิ�มกิจกรรมใหม่ขึ� นหรือปรับลด

กิจกรรมบางอยา่งลง ขอ้มูลสารสนเทศเหล่านี�จะถูกนาํไปสรุปรายงานใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา

ทราบเพื�อร่วมกนัหาแนวทางพฒันาต่อไป 

 3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่  คุณภาพ            

ที�สอดคลอ้ง กบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาการจดัระบบและ

โครงสร้าง การวางแผนและการดาํเนินงานตามแผนรวมทั�ง “สร้างจิตสํานึก” ให้เห็นว่าการพฒันา

คุณภาพการศึกษาจะตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องและเป็น “ความรับผดิชอบร่วมกนั” ของทุกคน 
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 การพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นคาํที�มีความหมายกวา้งมากแต่ในระดบัสถานศึกษานั�น 

แท้จริงแล้วคือหน้าที�หลักของสถานศึกษาในการจดัการเรียนการสอนโดยมีคุณภาพที�ต้องการ       

ให้เกิดกบัผูเ้รียนเป็นเป้าหมายซึ� งในปัจจุบนักาํหนดในรูปของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ฉะนั�น ในการคิดกิจกรรม/โครงการหรือพฒันานวตักรรมใดตอ้งสะท้อนผลที�เกิดกบัผูเ้รียนได ้

อย่างไรก็ตามการดาํเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จไดต้อ้งเกิดจากผูป้ฏิบติังานทุกคนทาํงานอย่างเป็น

ระบบทาํงานร่วมกันได้ดี รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของกันและกนัเลือกแนวทางที�ดีที�สุด

ยอมรับผลที�เกิดขึ�นร่วมกนัและพร้อมที�จะแกไ้ขใหดี้ขึ�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที� 2-1  องคป์ระกอบของระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 ประเทศนิวซีแลนด์ที�ประสบความสําเร็จในการจดัการศึกษาที�ทั�วโลกยอมรับใชแ้นวคิด

“ห่วงโซ่คุณภาพ”(Chain of Quality) ในการขบัเคลื�อนระบบการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาให้มีความเขม้แข็งโดยคาํนึงถึงองค์ประกอบที�สําคญั 5 ส่วน ที�เชื�อมโยงกนั  คือการมี

อุดมการณ์และเป้าหมายที�ชดัเจนร่วมกนั  การนาํองค์กรและการบริหารจดัการ ที�มีคุณภาพ   การ

สร้างบุคลากรที�มีคุณภาพและมีความเป็นผูน้าํ การสอนอยา่งมืออาชีพ  การจดัการเรียนการสอนที�มี

คุณภาพสูงภายใตส้ภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยัเอื�อการเรียนรู้และสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัการมีส่วน

ร่วมของผูป้กครอง ครอบครัว และชุมชน  

การประเมนิ 

คุณภาพภายใน 

การตดิตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

การพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 
 

 การประกนั

คุณภาพภายใน 
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ภาพที� 2-2   ห่วงโซ่คุณภาพของการจดัการศึกษา 
 

 สถานศึกษาที�มีระบบบริหารจดัการด้วยวงจรคุณภาพนาํโดยผูบ้ริหารที�เป็นผูน้าํทาง

วิชาการสูงย่อมมีการพฒันาคณะครูอาจารยใ์ห้เป็นบุคลากรที�มีความสามารถทางวิชาการ มีภาวะ

ผูน้าํเช่นเดียวกนั  ดงันั�น การจดัการเรียนการสอนยอ่มมีประสิทธิภาพ ชอบที�จะกาํหนดเป้าหมายที�

ทา้ทา้ยแสวงหาวิธีการหรือนวตักรรมใหม่ที�จะทาํให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายที�ตั�งไวจ้ดัการเรียนรู้       

ที�สนุกกระตุน้ใหคิ้ดและทดลองทาํ ความสนุกในการเรียนรู้ทาํใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งกนัและ

กนั การจดัการศึกษาไดรั้บความร่วมมืออย่างดีจากผูป้กครอง ครอบครัวและชุมชนอนัเนื�องมาจาก

การมีอุดมการณ์และเป้าหมายที�ชัดเจนร่วมกัน 

 

การมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน 

 

การนาํองคก์ร 

และการบริหาร

จดัการที�มีคุณภาพ 

การสร้างบุคลากร 

ที�มีคุณภาพ  

การมีภาวะผูน้าํอยา่ง

มืออาชีพ 

 

การจดัการเรียนการสอนที�มี

คุณภาพสูงภายใตส้ภาพ 

แวดลอ้มที�ปลอดภยั เอื�อการ

เรียนรู้ และสร้างปฏิสมัพนัธ์ที�

ดีต่อกนั 

ผูเ้รียนใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ 

คิดเป็น แกปั้ญหาได ้

     ทาํงานเป็น และทาํงานร่วม 

กบัผูอื้�นได ้  เห็นแก่ส่วนรวม 

และรู้ทนัโลก 
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การที�ทุกคนทุกฝ่ายมีอุดมการณ์และเป้าหมายที�ชดัเจนร่วมกนัจากความเชื�อมโยงของการปฏิบติังาน

ดงักล่าวมั�นใจไดว้า่ผูเ้รียนตอ้งมีคุณภาพไดม้าตรฐานตามที�สถานศึกษากาํหนดอยา่งแน่นอน 

 2.4.2 หลกัเกณฑ ์และวธีิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้

กาํหนดหลกัเกณฑ ์ และแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการประกนัคุณภาพทั�งภายในใหส้ถานศึกษาดาํเนินการ

โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั�งภาครัฐและภาคเอกชน ดงัต่อไปนี�  

 1. กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน       

     การศึกษาของสถานศึกษา 

3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

4. ดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

5. จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    

6. จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

7. จดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  

8. จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 
 

1. การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 “มาตรฐานการศึกษา” เป็นขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพที�พึงประสงค์ และ

มาตรฐานที�ตอ้งการให้เกิดขึ�นในสถานศึกษาทุกแห่งและเพื�อใช้เป็นหลกัในการเทียบเคียงสําหรับ

การส่งเสริมและกาํกบัดูแลการตรวจสอบ การประเมินผลและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาที�มีอยู่ในปัจจุบนัมีหลายระดบั เช่น มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน

การศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐม มาตรฐานการศึกษาของเขตพื�นที�การศึกษา มาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา อีกทั� ง ยงัมีการกาํหนดมาตรฐานขึ� นหลายประเภท เช่น มาตรฐาน         

การแนะแนว มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มาตรฐานลูกเสือและเนตรนารี มาตรฐาน

การบริหารและการจดัการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เป็นตน้ แต่หากพิจารณาอย่างถี�ถว้น    

จะเห็นวา่มาตรฐานทั�งหลายนั�นมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะและมีเป้าหมาย คือ คุณภาพผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ตามกฎกระทรวงไดก้าํหนดไวว้า่ การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั�นตอ้งกาํหนดให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลกัษณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดบั

การศึกษาขั�นพื�นฐาน ตามที�กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้        

และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั� งค ํานึงถึงศักยภาพของผูเ้รียน ชุมชน และท้องถิ�นด้วย ดังนั� น 

สถานศึกษาจึงตอ้งวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั�น
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พื�นฐานรวมทั�งระดบัปฐมวยั มาตรฐานของสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผูเ้รียน

ตามหลักสูตรของสถานศึกษา นโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง คุณลักษณะพิเศษของผูเ้รียน         

ที�สถานศึกษา ท้องถิ�นและชุมชนคาดหวงั เช่น ความมีสํานึกรักบ้านเกิด การเป็นยุวเกษตรกร       

การอนุรักษอ์าชีพทอ้งถิ�น/พื�นบา้น การมีทกัษะในอาชีพ (อาชีพใดอาชีพหนึ�ง) ความสามารถเฉพาะ

ทางด้านใดด้านหนึ� ง เป็นต้น นํามาสังเคราะห์หลอมรวมกาํหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาอย่างไรก็ตามสถานศึกษาตอ้งพึงตระหนกัเสมอว่ามาตรฐานที�เกี�ยวกบัคุณภาพผูเ้รียน 

เป็นเป้าหมายสูงสุดในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2-3  ตวัแปรที�สัมพนัธ์และเชื�อมโยงสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 มาตรฐานการศึกษาที�สถานศึกษากาํหนดขึ�นนั�นควรมีการระบุตวัชี� วดัที�เป็นองคป์ระกอบ

ของมาตรฐานนั�น ๆ ให้ชัดเจนเพื�อให้เกิดความสะดวกและความเข้าใจตรงกันในการวดัและ

ประเมิน  และการสื�อสารกบัผูเ้กี�ยวขอ้งในการกาํหนดมาตรฐานนั�น ควรประกอบดว้ยผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนั�น ๆ บุคคลที�มีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณาจารย ์คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชน นักปราชญ์/ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ผูท้รงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลยั/แหล่งความรู้

ใกลเ้คียง เจา้ของกิจการ/สถานประกอบการในชุมชน บุคคลที�เกี�ยวขอ้งเหล่านี�ควรอยา่งยิ�งที�จะตอ้ง

  
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(เนน้ที�คุณภาพผูเ้รียน) 

มาตรฐานการศึกษา

ของชาติ 

มาตรฐานการศึกษา 

ระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

มาตรฐานหน่วยงาน

ตน้สงักดั 

ความตอ้งการ 

ของชุมชน และทอ้งถิ�น 

เอกลกัษณ์ 

ของสถานศึกษา 

ความตอ้งการ 

และบริบทของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานคุณภาพ

ผูเ้รียนตามหลกัสูตร

สถานศึกษา 
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มีส่วนร่วมในการกาํหนดคุณภาพผูเ้รียน เมื�อทุกคนที�เกี�ยวขอ้งเห็นพอ้งตอ้งกนัในคุณภาพผูเ้รียน

ตามมาตรฐานที�ร่วมกนักาํหนด จึงมีความเตม็ใจและยินดีที�จะผลกัดนั สนบัสนุนและทาํงานร่วมกบั

สถานศึกษาให้พฒันาไปสู่เป้าหมายได้ในเวลาอนัรวดเร็วและย ั�งยืน  (สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2554 ก, หนา้ 15-17) 

 ขั�นตอนการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 กระบวนการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการระบุขั�นตอนหรือ

วิธีการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู ตวัแทนผูป้กครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษา สามารถดาํเนินการตามขั�นตอนต่อไปนี�  

 ขั�นตอนที� 1  เตรียมความพร้อมการจัดทาํมาตรฐานการศึกษา 

 1. แต่งตั� งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู ตวัแทนผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

 2. สร้างจิตสํานึกการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดาํเนินการโดยจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ

เพื�อสร้างความรู้ ความเขา้ใจและความสําคญัของการพฒันาคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา

ของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษา

ระดับการศึกษาขั�นพื�นฐานการประเมินภายนอก แนวทางการกําหนดมาตรฐานการศึกษา            

ของสถานศึกษาและประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 ขั�นตอนที� 2  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของมาตรฐานการศึกษา 

 1. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ย มาตรฐานการศึกษา  

ของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษา

ระดับการศึกษาขั� นพื� นฐาน การประเ มินภายนอก หลักสูตรสถานศึกษาและอัตลักษณ์                 

ของสถานศึกษาด้านวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษา 

การดาํเนินการในขั�นนี�คณะกรรมการ จดัทาํมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดาํเนินการวิเคราะห์

โดยพิจารณาคาํสําคญัที�สอดคลอ้งกนัในมาตรฐานการศึกษาและอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา เพื�อใช้

ในการกาํหนดโครงสร้างของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 2. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวับ่งชี�  ประกอบด้วย ตวับ่งชี� ตามมาตรฐานการศึกษา     

ด้านคุณภาพผู ้เ รียน ตัวบ่งชี� ตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี�             

ตามมาตรฐานดา้นคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  การวิเคราะห์

ตวับ่งชี� มีความสําคญัในการจดัทาํมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพราะตวับ่งชี� เป็นตวัชี� วดัผล

การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและนาํไปสู่การ

ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
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 ขั�นตอนที� 3  จัดทาํมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี� 

 1. บทนํา เป็นการกาํหนดอตัลักษณ์ของสถานศึกษาตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน ์   

พนัธกิจที�สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด จุดเด่น จุดด้อย 

อุปสรรคและโอกาสของสถานศึกษา 

 2. ดา้นผูเ้รียนและอตัลกัษณ์ การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งชี�ของสถานศึกษา

ดา้นผูเ้รียนตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานและ

ตวับ่งชี� ระดับการศึกษาขั�นพื�นฐานที�กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศกัราช 

2551 ศกัยภาพของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถิ�น 

 3. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาและอตัลักษณ์การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและ       

ตวับ่งชี�ของสถานศึกษาดา้นคุณภาพการจดัการศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานและตวับ่งชี� ระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน ที�กระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด ครอบคลุมกระบวนการบริหารจดัการ กระบวนการเรียนรู้ ศกัยภาพของผูเ้รียน  

 4. ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และอัตลักษณ์ การกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาและตวับ่งชี�ของสถานศึกษาดา้นคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตอ้งสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการศึกษาของชาติ อตัลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานและตวับ่งชี� ระดับการศึกษา       

ขั�นพื�นฐาน ที�กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ครอบคลุมกระบวนการบริหารจดัการ อัตลักษณ์        

ของทอ้งถิ�น 

 ขั�นตอนที� 4  ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษา 

 เป็นการตรวจสอบความสอดคลอ้งของมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งชี�ของสถานศึกษา

กบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานและตวับ่งชี� การศึกษาขั�นพื�นฐานที�กระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด มาตรฐานและตวับ่งชี� การศึกษาขั�นพื�นฐานการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานการ

เรียนรู้หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 ขั�นตอนที� 5 ประชาพจิารณ์ 

 เป็นการนํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็น           

ของผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย เช่น  ผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น

คณะครู องคก์รเอกชน ดว้ยวิธีการประชุมระดมความคิด  สํารวจความคิดเห็นโดยใชแ้บบสอบถาม

หรือวิธีการอื�น ๆ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2554 ข, หนา้ 29-32) 
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 ประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษา 

 การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาเพื�อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการศึกษามีประโยชน์

ต่อสถานศึกษาดงันี�  คือ 

 1. ช่วยให้สถานศึกษาสามารถกาํหนดเป้าหมาย และแนวทางในการพฒันาการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา  

 2. สถานศึกษาสามารถวางหลกัและแนวทางในการกาํหนดนโยบาย แผนพฒันาการจดั

การศึกษา 

 3. สถานศึกษาใช้เป็นเครื�องมือในการกาํกบั  การตรวจสอบ การนิเทศ การติดตามและ

ประเมินผล รวมทั�งการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 4. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที�เกี�ยวข้องกับสถานภาพและความก้าวหน้าของ      

การจดัการศึกษา 

 5. เพื�อเป็นมาตรฐานการศึกษาสําหรับการประกนัคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาและ

เป็นขอ้มูลพื�นฐานสําหรับการพฒันามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระยะต่อไป (สํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2554 ข, หนา้ 10-11) 

 

 2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  แผน (Plan) เป็นเอกสารที�แสดงโครงการ กิจกรรม วิธีการที�ไดผ้า่นการ

คิดมาแล้วล่วงหน้า โดยผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกันคิดและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ 

สําหรับเป็นเครื�องชี�นาํการดาํเนินการใดๆที�สอดรับกบัเป้าหมาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจขององคก์ร การ

วางแผนมกัมีการกาํหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายและกรอบเวลาของการดาํเนินการตามแผนอย่าง

ชดัเจน ในสถานศึกษาตอ้งมีการจดัทาํแผน 2 ประเภท คือ  

  2.1   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ� งเป็นแผนที�มีรอบระยะเวลา     

การพฒันาที�มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อาจเป็นแผน 3 ปี แผน 4 ปี หรือ

แผน 5 ปี แลว้แต่ความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา แผนประเภทนี�จะสะทอ้นกระบวนการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์ที�จะใช้ในการพฒันาหรือปรับปรุงเพื�อนําไปสู่เป้าหมาย ได้คุณภาพตาม

มาตรฐานที�วางไว ้(Strategic Plan / Improvement Plan)  

  2.2   แผนปฏิบัติการประจําปี (Action Plan/Operation plan) ซึ� งแตกออกมาจาก

แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื�อการดาํเนินงานเป็นรายปี แผนปฏิบติัการ

ประจาํปีแต่ละปีควรมีจุดเน้นที�ชัดเจนเป็นรูปธรรมนอกจากความชัดเจนในการดาํเนินกิจกรรม    

ตามกรอบเวลา สถานที� งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบแลว้ สถานศึกษาตอ้งกาํหนดกิจกรรมการติดตาม
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ตรวจสอบการดําเนินงาน ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขเพื�อให้การ

ดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ ราบรื�นคล่องตวั มีการประเมินตนเองอนันาํไปสู่การไดข้อ้มูลสารสนเทศ

เพื�อนาํไปเขียนรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป 

 การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตอ้งผ่านการคิด  และวิเคราะห์

เชิงกลยุทธ์มาแลว้อยา่งรอบดา้นและรอบคอบโดยอาจใชว้ิธี SWOT Analysis, Balanced Scorecard

หรือวธีิการอื�นๆ ที�สถานศึกษาเห็นวา่เหมาะสมสําหรับเป็นเข็มทิศชี�นาํการดาํเนินงาน  ตามกลยุทธ์ 

เพื�อนาํไปสู่การบรรลุตามวิสัยทศัน์และมาตรฐานการศึกษาที�สถานศึกษาวางเป้าหมายไวส่้วนการ

จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีจะมีการระบุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย การจดัสรรทรัพยากรและกรอบ

เวลาของการดาํเนินงานตามแผนอยา่งชดัเจน  (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2554 

ก, หนา้ 17-19) 
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ขั�นตอนการจัดทาํแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา  

 การจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาที�มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

สถานศึกษาสามารถดาํเนินการไดต้ามขั�นตอน ดงัแผนภาพต่อไปนี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2-4  ขั�นตอนการจัดทาํแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ในการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถตรวจสอบ

ตนเองไดว้า่เป็นแผนพฒันาที�มีคุณภาพหรือไม่โดยพิจารณาจากประเด็นที�กฎกระทรวงกาํหนดให้

ตอ้งดาํเนินการ ดงันี�  

 

 

แต่งตั�งคณะทาํงาน 

รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศเกี�ยวกบัสภาพภายใน

และสภาพภายนอกของสถานศึกษา 

วเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 

นาํผลการวเิคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 

ประมวลเป็นวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคข์องสถานศึกษา 

กาํหนดกลยทุธ์ ตวัชี�วดัความสาํเร็จ และชื�อโครงการ/กิจกรรม 

จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 

ที�มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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 1. ศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการที�จาํเป็นของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

 2. กาํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและความสาํเร็จของการพฒันาไวอ้ยา่งชดัเจน  

และเป็นรูปธรรม 

 3. กาํหนดวิธีดาํเนินงานที�มีหลักวิชา ผลการวิจยัหรือข้อมูลเชิงประจกัษ์ที�อ้างอิงได ้      

ให้ครอบคลุมการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการ

เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การพฒันาบุคลากรและการบริหารจดัการ เพื�อ

นาํไปสู่มาตรฐานการศึกษาที�กาํหนดไว ้

 4. กาํหนดแหล่งวทิยาการภายนอกที�ใหก้ารสนบัสนุนทางวชิาการ 

 5. กาํหนดบทบาทหนา้ที�ใหบุ้คลากรของสถานศึกษาและผูเ้รียนรับผดิชอบและ 

ดาํเนินงานตามที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 6. กาํหนดบทบาทหนา้ที�และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผูป้กครอง และ 

องคก์รชุมชน 

 7. กาํหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 8. จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี 

 ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในทศวรรษหน้านั�นสถานศึกษาตอ้งให้ความสําคญั

กบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นสําคญัต้องเข้าใจบริบทและความต้องการของสถานศึกษาเอง    

โดยการวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นภายใตส้ถานการณ์ที�เป็นอยู่มีขอ้มูลเชิงประจกัษ์ที�อา้งอิง      

ได้ทั� งผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินระดับเขตพื�นที�การศึกษา      

ผลการทดสอบระดับชาติ รวมทั� งผลการวิจัยจากการทําวิจัยชั� นเรียนของครูแต่ละกลุ่มสาระ         

การเรียนรู้  เป็นขอ้มูลประกอบการวางแผน โครงการ/กิจกรรมหรือนวตักรรมที�นาํมาใชส้อดคลอ้ง

กบัการแกปั้ญหาและความตอ้งการ ใชแ้หล่งวิทยาการที�อยูใ่กลเ้คียงให้เป็นประโยชน์ และที�สําคญั

มากที�สุดประการหนึ� งคือ บุคคลทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งตอ้งมีจิตสํานึกร่วมในการจดัการศึกษา ให้ถึง

เป้าหมายที�หวงัไวร่้วมกนั (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2554 ก, หนา้ 18-21) 

 

 3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   

 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานที�สถานศึกษากาํหนดไว ้มีความจาํเป็น

อย่างยิ�งที�ตอ้งจดัระบบการบริหารสถานศึกษาและระบบสารสนเทศเพื�อให้การดาํเนินงานเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  3.1  การจัดระบบบริหารสถานศึกษา 

  สถานศึกษาสามารถจดัระบบบริหารโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎีหรือผลงานวิจยัที�มีความ

เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาโดยเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายใชเ้ทคนิค

การบริหารและการจดัการใหส้ามารถดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การใชว้งจรการพฒันาคุณภาพ 

 (PDCA : Plan  Do  Check  Act) ของเดมิ�ง (Deming Cycle) การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

(SBM) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ�  (TQM) เป็นตน้  

  การจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาควรจัดให้สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา และหน่วยงานตน้สังกดัที�มีการแบ่งงานเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการ การ

บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั�วไป ทั�งนี�  การบริหารงานตาม

โครงสร้างของสถานศึกษา  สถานศึกษาที�มีขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษจาํเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งมี

คณะกรรมการหลายระดบั หลายฝ่ายนบัตั�งแต่ระดบับริหาร/อาํนวยการ ระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดบัชั�น หรือมีการตั�งคณะทาํงานเฉพาะขึ�นเพื�อรับผิดชอบงานเป็นคราว ๆ ไป สถานศึกษาขนาด

กลางซึ� งดูจะมีความคล่องตวัมากที�สุดก็จาํเป็นตอ้งมีการแต่งตั�งคณะกรรมการกาํหนดผูรั้บผิดชอบ

งานที�เหมาะสม เน้นการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมให้มากที�สุดสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กควรเน้น

ลกัษณะการทาํงานแบบบูรณาการ เช่น รวมงานวิชาการและงานงบประมาณไวด้ว้ยกนัเพราะทุก

งานตอ้งเกี�ยวขอ้ง    กบัการใช้เงิน หรือรวมงานวิชาการกบังานบุคลากรเพราะการพฒันาคุณภาพ

การเรียนการสอนตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัครู ครูทุกคนตอ้งทาํงานบริหารทั�วไปได ้เป็นตน้ การทาํงานใน

รูปคณะกรรมการอาจมีความจาํเป็นนอ้ยมากสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กเพราะบุคลากรมีอยูเ่พียง

ไม่กี�คน ดงันั�น ทุกคน   จึงตอ้งมีแผนการทาํงานของตนเองควบคู่กบัแผนการสอนดว้ยเพื�อเป็นการ

ตรวจสอบการทาํงาน  เป็นระยะตามวงจรคุณภาพมีการปรับปรุงงานทนัท่วงทีไม่ทาํให้งานคั�งคา้ง 

จึงมีเวลาใหก้บัการพฒันาการเรียนการสอนไดเ้ตม็ที� 

  3.2  การจัดระบบสารสนเทศ 

  สถานศึกษาควรมีการจดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมและเพียงพอ   

ต่อการนําไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาสืบค้นได้ง่ายและรวดเร็ว ผูรั้บผิดชอบดูแล

สารสนเทศของสถานศึกษาตอ้งทาํงานอย่างมีระบบโดยมีการกาํหนดกรอบการเก็บขอ้มูลเฉพาะ    

ที�จาํเป็น วางแผนการเก็บข้อมูลซึ� งต้องอาศยัความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายสร้างความเขา้ใจ        

ให้ทุกฝ่ายความตระหนกัถึงความจาํเป็นในการเก็บขอ้มูลและสารสนเทศเพื�อให้เกิดความร่วมมือ

และให้ข้อมูลที�ถูกต้อง  ข้อมูลและสารสนเทศทั�งหลายล้วนต้องได้จากครูและบุคลากรทุกคน       

ในสถานศึกษาทั�งสิ�นเมื�อมีความเขา้ใจที�ถูกตอ้งการไดม้าซึ� งขอ้มูลก็จะมีความถูกตอ้งและไดข้อ้มูล  

ที�เป็นปัจจุบนั  
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  การศึกษาของสถานศึกษามีหลายดา้น เช่น ขอ้มูลและสารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้รียน 

วิธีการ/รูปแบบ/นวตักรรมการจดัการเรียนการสอนของครู วิธีการ/รูปแบบการบริหารจดัการของ

สถานศึกษาการมีส่วนร่วมพฒันาการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา สถิติและผลการ

ใชแ้หล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษาวธีิการ/จาํนวนครั� ง/จาํนวนโครงการที�สถานศึกษาและชุมชน

ร่วมกนัพฒันาเพื�อสร้างให้เกิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูล และ

สารสนเทศที�นบัวา่มีความสาํคญัและจาํเป็นที�สุดคือ ขอ้และสารสนเทศที�เกี�ยวกบัผูเ้รียนสถานศึกษา

จะตอ้งจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศเกี�ยวกบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและตอ้งทาํให้เป็นปัจจุบนั ในทุก

ภาคเรียนเพื�อการวางแผนและปรับปรุงการดาํเนินงานได้ทนัเหตุการณ์ การมีระบบขอ้มูล และ

สารสนเทศจึงจะนบัวา่ไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง    

  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศสามารถจดัเก็บในรูปของแฟ้มเอกสารหรือจดัเก็บ

โดยใช้ระบบต่าง ๆ จากคอมพิวเตอร์ทั�งนี� ขึ� นอยู่กับจาํนวนผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา

ปัจจุบนัสถานศึกษาขนาดใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการบนัทึกขอ้มูลประมวลผล แลว้สรุปเป็น

สารสนเทศเพื�อการใชง้านไดท้นัที  เช่นเดียวกนัสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กซึ� งมีบุคลากร

ไม่เพียงพอควรใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลและสารสนเทศเช่นเดียวกัน เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ช่วยลดภาระในเรื�องนี� ไดอ้ยา่งมาก (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 

2554 ก, หนา้ 21-23) 

 

 4. การดําเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษานั�นเปรียบเสมือนเข็มทิศชี� ทางการทาํงาน

เพื�อให้ทุกคนทุกฝ่ายมีเป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานที�ไม่ขัดแย้งกันแต่แผนจะไม่มี

ความหมายถ้าการดําเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาไม่ดําเนินงานตามแผน ผู ้บริหาร

สถานศึกษาที�มีภาวะผูน้าํทางวิชาการควบคู่กับการบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพและระบบ

คุณธรรมย่อมสร้างคนที�มีคุณภาพให้เกิดขึ�นไดไ้ม่ยากนกัผูบ้ริหารจะทาํหน้าที�จดัสิ� งอาํนวยความ

สะดวกสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื�อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล ดูแล กาํกบั ติดตามและนิเทศงานของบุคลากรทุกคน/ทุกฝ่ายเพื�อกระตุน้ และส่งเสริม

ให้ปฏิบติังานตามแผนที�กาํหนดไวใ้ห้ความสําคญัการดาํเนินงานและปรับปรุงงาน อย่างต่อเนื�อง   

จนเป็นปกติวสิัย  ครูตอ้งทาํหนา้ที�จดัการเรียนการสอนอยา่งเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา แบ่งเวลาหรือ

บริหารเวลาในการปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที�กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ

ประจาํปีไดอ้ย่างเหมาะสมและบรรลุผลสําเร็จตามแผนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัทาํรายงานผล

การดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื�อสิ�นสุดการดาํเนินงานซึ� งทุกคนที�เกี�ยวข้อง        
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จะปฏิบติัตามหนา้ที�และบทบาทของตนเองอยา่งดีที�สุดและภาคภูมิใจในความสําเร็จร่วมกนั ดงันั�น 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นหัวใจสําคญัของการพฒันาสถานศึกษาผูบ้ริหารจึงควรเป็นผูน้าํในการ

ปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที�กาํหนดไวร้วมทั�งมีการส่งเสริมสนับสนุน กาํกับ 

ติดตามและให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทุกคน/ทุกฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตาม

วตัถุประสงคต์ามที�กาํหนดไว ้(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2554 ก, หนา้ 24-25) 

 

 5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา เ ป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบ 

ความก้าวหน้า  ของการปฏิบติังานตามแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษารวมถึงการจดัทาํรายงาน

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมทั�งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา  ในการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษานั�นสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศที�ต่อเนื�องเพื�อให้เห็น

แนวโนม้การปฏิบติังานวา่ดีขึ�นหรือกาํลงัถอยลงและควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือเร่งพฒันาในเรื�อง

ใดบ้าง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงควรกระทาํทุกปีถือเป็นการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษาที�ตอ้งดาํเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื�องการดาํเนินงานทาํได้ทั�ง

ระหวา่งและหลงัการดาํเนินงานโดยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาควรให้ความสําคญักบัคุณภาพผูเ้รียนเป็น

อนัดบัแรกและเชื�อมโยงถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในดา้นอื�น ๆ รวมถึงเอกลกัษณ์ของ

สถานศึกษาดว้ย 

 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในแต่ละครั� งเป็นขอ้มูลเชิง

ประจกัษ์ให้กับผูเ้กี�ยวข้องทุกฝ่ายในการปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล         

การพฒันาบุคลากรและการบริหารจดัการเพื�อนาํไปสู่มาตรฐานการศึกษาที�กาํหนดไว ้

 นอกจากนี�  กฎกระทรวงยงักาํหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษา  มีหน้าที�ใน

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอีกทางหนึ� งด้วย  โดยให้ดาํเนินการติดตามตรวจสอบ     

อย่างน้อยหนึ� งครั� งในทุกสามปี  ทั� งนี� ในส่วนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐานสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาควรจดัทาํแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สถานศึกษาภายในเขตการศึกษาเพื�อให้สถานศึกษาทุกแห่งไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพและไดรั้บ

ประโยชน์จากการติดตามตรวจสอบครบถว้น กรณีที�เขตพื�นที�การศึกษาใดมีสถานศึกษาในความ

ดูแลรับผดิชอบจาํนวนไม่มากควรมีการติดตามตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี  ส่วนเขตพื�นที�การศึกษา
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ที�มีสถานศึกษาอยูใ่นความดูแลรับผิดชอบจาํนวนมาก  ไม่สามารถตรวจสอบให้ครบไดภ้ายใน 3 ปี 

ก็ควรมีการประสานงานโดยอาศยับุคลากร/ผูท้รงคุณวฒิุที�มีความรู้ความสามารถ  มาร่วมปฏิบติัการ

ได้ควรมีการแต่งตั�งคณะทาํงานในการออกติดตามตรวจสอบ มีการกาํหนดกรอบการตรวจสอบ     

ที�ชัดเจนซึ� งประเด็นการตรวจสอบต้องสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการแจง้ผลการตรวจสอบ  ให้สถานศึกษา

ทราบ  เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนทราบ  ด้วยประโยชน์จากการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยเขตพื�นที�การศึกษาอยา่งสมํ�าเสมอนั�น จะทาํ

ให้ผูป้กครอง ชุมชนหรือแมแ้ต่ผูเ้รียนเองรับรู้ถึงปัญหาอุปสรรคการดาํเนินงานพฒันาสถานศึกษา

และหาทางปรับปรุงและพฒันาร่วมกนั  รวมทั�งนาํผลการตรวจสอบคุณภาพไปปรับแผนพฒันาการ

จดัการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนปฏิบติัการประจาํปีและใชเ้ป็นขอ้มูลเพื�อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกดว้ย  (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2554 ก, หนา้ 25-26) 

 

 6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 การประเมินคุณภาพภายในเป็นกระบวนการประเมินผลการดาํเนินงานของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที�กระทําโดยบุคลากรภายใน  หรือผู ้ที� เ กี� ยวข้อง             

อย่างต่อเนื�อง การประเมินคุณภาพภายในถือว่าเป็นส่วนหนึ� งของการบริหารจดัการเพื�อที�จะได้

ทราบขีดความสามารถในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่นาํผลการประเมินไปแกไ้ขขอ้บกพร่องไดท้นัทีเพื�อการพฒันา

อยา่งต่อเนื�อง (Continuous Improvement) การประเมินภายในถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการ

ทาํงานของสถานศึกษาหรือการประเมินตนเอง (Self-Evaluation)   

 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรยึดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เป็นหลกัแต่อยา่งไรก็ตามควรสะทอ้นภาพความสาํเร็จที�ชดัเจนอยา่งนอ้ย 2 ดา้น ดงันี�  

 คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสําคญั   และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์   ตามหลักสูตรของสถานศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของผูเ้รียนในทุกระดับชั� น 

พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียน โดยระบุไดถึ้งกลุ่มผูเ้รียนที�มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผูเ้รียน   

ที�มีความเสี�ยง กลุ่มผูเ้รียนที�มีปัญหาในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน กลุ่มผูเ้รียนที�มีคุณลกัษณะ  

ยงัไม่เป็นไปตามที�พึงประสงค์เพราะข้อมูลจากการประเมินเหล่านี� จะสะท้อนให้เห็นว่าการจดั

การศึกษาของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จตามที�กําหนดไวห้รือไม่อันนําไปสู่การปรับปรุง         

การบริหารจดัการต่อไป 
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 คุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถดาํเนินการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที�สถานศึกษากาํหนดไวแ้ล้วในทุกมาตรฐาน   

ดว้ยวิธีการที�หลากหลายและเหมาะสมกบัสิ�งที�ตอ้งการประเมิน เช่น ใชก้ารสังเกต   การสัมภาษณ์

การตรวจสอบจากเอกสารหรือขอ้มูลเชิงประจกัษ์ เป็นต้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ขั�นพื�นฐาน, 2554 ก, หนา้ 26-27) 

 

 7. การจัดทาํรายงานประจําปีที�เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2554 ก,หนา้ 28) จากการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถสรุปและจดัทาํรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาและถือว่าเป็นรายงานประจาํปี  ของสถานศึกษาได้ ทั�งนี�  เพื�อไม่ให้สถานศึกษา   

ตอ้งมีภาระในการจดัทาํรายงานหลายเล่ม การจดัทาํรายงานประจาํปี  ถือเป็นเรื�องปกติที�สถานศึกษา

ต้องจัดทาํหลังการจัดการศึกษาผ่านไปแต่ละปี  ทั� งนี�  นอกจากเพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและ เกี�ยวข้องแล้วสถานศึกษาต้องเปิดเผยรายงานนั� น ต่อ

สาธารณชนดว้ย รายงานประจาํปีที�เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ของสถานศึกษานี� จะนาํไป

เป็นฐานข้อมูลและหลักฐานยืนยนัการพฒันาสถานศึกษาสําหรับรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกดว้ย   สถานศึกษาสามารถกาํหนดรูปแบบของรายงานประจาํปีไดต้ามความเหมาะสม  โดย

ใชภ้าษาที�อ่านเขา้ใจง่ายนาํเสนอทั�งขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระสําคญัอาจแบ่งออกเป็น 

4 ส่วน คือ  1) ขอ้มูลพื�นฐาน  2) แผนการพฒันาการจดัการศึกษา  3) ผลการพฒันา ตามมาตรฐาน

การศึกษา และ4) สรุปผลการพฒันาและการนาํผลไปใช ้

 สาระสําคัญของรายงานประจําปี 

 ส่วนที� 1 ขอ้มูลพื�นฐาน เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานศึกษา นกัเรียน บุคลากร ทรัพยากร 

ชุมชน เกียรติยศชื�อเสียงและจุดเด่นของสถานศึกษา   เป็นตน้ 

 ส่วนที� 2   แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เช่น วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 

เป้าประสงคก์ลยทุธ์/ วธีิการดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย  

 ส่วนที� 3  ผลการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 ส่วนที� 4  สรุปผลการพฒันา  และการนาํผลไปใช ้ 
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 8. การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื�อง 

 การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง หมายถึง ความย ั�งยืนของการดาํเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที�มีการปรับเปลี�ยนในทางที� ดีขึ� น         

อยา่งสมํ�าเสมอมีการใชผ้ลการประเมินคุณภาพภายใน   ผลการตรวจสอบคุณภาพ  ผลประเมินอื�นๆ 

ที�เกี�ยวขอ้งมาเป็นฐานวางแผนพฒันาทุกระยะหรือทุกรอบการพฒันา  กระบวนการพฒันาคุณภาพ

การศึกษานั�นสถานศึกษาตอ้งยึดคุณภาพที�สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐาน

การศึกษาระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐานโดยมีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอง

จดัระบบและโครงสร้างที�เหมาะสม วางแผนและดาํเนินงานตามแผนดว้ยจิตสํานึกที�วา่ “การพฒันา

คุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานปกติที�ทุกคนจะตอ้งรับผิดชอบผลที�เกิดขึ�นร่วมกนั การดาํเนินงาน   

มีความกา้วหนา้อยา่งต่อเนื�อง ส่งผลถึงคุณภาพผูเ้รียนทั�งสถานศึกษา”  

 การทาํให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพฒันาอย่างต่อเนื�องนั�นสถานศึกษาควร

คาํนึงถึงสิ�งต่อไปนี�  

 1. สร้างจิตสาํนึก การพฒันาใหเ้กิดขึ�นกบัครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาโดยถือวา่

การพฒันาระบบประกนัคุณภายในสถานศึกษาเป็นวฒันธรรมการทาํงานปกติของสถานศึกษา 

 2. กาํหนดมาตรฐานการศึกษาที�แสดงถึงอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาอยา่งเด่นชดัเพื�อสร้าง

ความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกันจัดระบบและโครงสร้างที� เหมาะสม วางแผน และ

ดาํเนินงานตามแผนโดยเน้นระบบคุณภาพมีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามรอบ

ระยะเวลาที�เหมาะสมและปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง 

 3. นําผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเอง หรือจาก

หน่วยงานตน้สังกัดไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมีการใช้ขอ้มูล และ

สารสนเทศอยา่งชาญฉลาด 

 4. พฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดย ครู

และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ รู้จักพฒันาตนเอง          

ใฝ่เรียนรู้มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ตลอดเวลาเกิดทีมผูเ้ชี�ยวชาญ  ในเรื�องต่าง ๆ     

อยา่งหลากหลายจนไดรั้บการยอมรับจากผูเ้กี�ยวขอ้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์   และแลกเปลี�ยน

ความรู้กับองค์กรอื�น ๆ มีนวตักรรมใหม่ ๆ ที�สถานศึกษาจดัทาํขึ� น (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2554 ก, หนา้ 29-30)  

 การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�องเป็นกระบวนการที�สถานศึกษาตอ้งดาํเนินงาน

ตามแนวทางการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา โดยมีแนวคิดการดาํเนินงาน   

ที�น่าสนใจ   และไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลาย เช่น   กระบวนการพฒันาโดยการใชข้อ้มูล 
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อยา่งชาญฉลาด  (Data Wise Improvement Process)  การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 

ซึ� งการนําแนวคิดเหล่านี� ไปดําเนินงานเพื�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื�อง ของ

สถานศึกษา เป็นการส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหโ้รงเรียนมีระบบหรือวิธีการที�จะพฒันาโรงเรียนตาม

วงจรคุณภาพ  PDCA  โดยใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นฐานในการ

ขบัเคลื�อนให้เกิดความต่อเนื�องและย ั�งยืน (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2554 ค, 

หนา้ 4) 

1. กระบวนการพฒันาโดยการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด (Data wise improvement) 

 การใชข้อ้มูลอยา่งชาญฉลาดเป็นกระบวนการนาํขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ที�สถานศึกษา  

มีอยู่มาใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ทั�งในดา้นการบริหารจดัการ การจดัการเรียนการสอน 

หรือดา้นอื�น ๆ โดยขอ้มูลสารสนเทศเหล่านี�ไดม้าจากผลการประเมินจากแหล่งต่าง ๆ ทั�งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เช่น ผลการประเมินผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน ผลการทดสอบ

ระดบัทอ้งถิ�น ผลการทดสอบระดบัชาติ เป็นตน้  (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 

2554 ค, หนา้ 9)  การวางระบบการทาํงานที�ใชห้ลกัการร่วมมือ  รวมพลงัเพื�อสร้างวฒันธรรมการใช้

ขอ้มูล  เป็นขั�นตอนที�บุคลากรของสถานศึกษาทุกฝ่ายไดร่้วมกนัทาํความเขา้ใจ  เกี�ยวกบัขอ้มูลดา้น

คุณภาพของผูเ้รียน ซึ� งอาจใช้วิธีการสนทนาพูดคุย อภิปราย และแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเกี�ยวกบั

ขอ้มูลดา้นต่างๆ โดยในกระบวนการดาํเนินงานดงักล่าวนี�ยงัสามารถช่วยเพิ�มสมรรถนะ  การทาํงาน

ของบุคลากรให้สูงขึ�นอีกดว้ย ซึ� งจะทาํให้บุคลากรเกิดความเขา้ใจอย่างลึกซึ� งเกี�ยวกบัขอ้มูลที�เกิด

ขึ�นกบัผูเ้รียน รวมทั�งสามารถนําขอ้คน้พบที�ได้จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไปสู่การวางแผนและ     

ลงมือพฒันากิจกรรมการจดัการเรียนการสอนต่อไปอีกด้วย  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ถือเป็นผูมี้

บทบาทหลกัที�จะตอ้งเป็นผูน้าํในการพูดคุย อภิปราย และแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเกี�ยวกบัขอ้มูล

และผลการประเมินของผูเ้รียนร่วมกบับุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน นอกจากนี�จะตอ้งมีการสร้าง

วฒันธรรมการใช้ขอ้มูล (data culture) เพื�อให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน และสร้างวฒันธรรมของการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (culture of 

inquiry) เพื�อให้บุคลากรเกิดการพฒันาอย่างต่อเนื�องในสถานศึกษา โดยบุคลากรทุกฝ่ายจะตอ้งมี

ความตระหนกั รับรู้ และเห็นคุณค่าของการปฏิบติังานร่วมกนัการดาํเนินงานในขั�นนี�  สถานศึกษา

ตอ้งกาํหนดผูรั้บผิดชอบด้านข้อมูลโดยกาํหนดให้มีกิจกรรมการดาํเนินงานต่าง ๆ เช่น การเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ การกําหนดโครงสร้าง           

ของคณะทาํงานหรือผูรั้บผิดชอบเกี�ยวกบัการนาํขอ้มูลไปใช้วางแผนและพฒันาคุณภาพ การจดัทาํ

ตารางเวลาเพื�อใหบุ้คลากรไดป้ฏิบติังานร่วมกนัเกี�ยวกบัการนาํขอ้มูลไปใช ้รวมถึงการอาํนวยความ
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สะดวกเพื�อให้เกิดการทาํงานแบบร่วมมือรวมพลงั เป็นตน้ (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�น

พื�นฐาน, 2554 ค, หนา้ 13-14) 

 กระ บวนการพัฒนาคุณ ภาพ การศึกษ าโดยกา รใช้ข้อมู ลอย่างช าญฉ ลาดเป็ น

กระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทั�วทั�งโรงเรียน ที�ตอ้งอาศยัการร่วมมือรวมพลงัจากบุคลากร    

ทุกฝ่าย โดยจาํเป็นต้องมีการสร้างวฒันธรรมการใช้ข้อมูลให้เกิดขึ�นในสถานศึกษาและเน้นจุด       

ที�ควรพฒันาอยูที่�คุณภาพของผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูบ้ริหารสถานศึกษาถือเป็นกลไกหลกัสําคญัในการ

สนบัสนุน ส่งเสริม และเป็นผูน้าํในการดาํเนินงานต่างๆ เพื�อให้เกิดการพฒันาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื�อง และเป็นวงจรการพฒันาที�ย ั�งยืนต่อไปได ้ซึ� งสอดคลอ้งกบับทบาทภาระหน้าที�หลกั

ของสถานศึกษาในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาที�มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนที�

ย ั�งยนื (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2554 ค, หนา้ 21) 

 2. การจัดการความรู้   (Knowledge Management)  การจดัการความรู้เป็นแนวคิดที�

สามารถนาํไปปฏิบติั เพื�อใหก้ารดาํเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA และทาํให้

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง โดยเฉพาะในขั�นตอน A (Act): ซึ� งการ

ดาํเนินงานอย่างเหมาะสมจาํเป็นจะตอ้งพิจารณาขอ้มูลต่าง ๆ ที�มีอยู่ในโรงเรียนอย่างรอบด้าน      

เพื�อนาํไปสู่การปรับปรุง พฒันา และแกไ้ขจุดบกพร่องต่าง ๆ แลว้นาํไปสู่การกาํหนดแผนงาน  และ

การปฏิบติังาน ตามลาํดบัโดยหลกัการแลว้ การจดัการความรู้เป็นการสร้างและใชค้วามรู้ขององคก์ร 

ได้แก่  ความรู้ที�อยู่ในตวัคน (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ที�เป็นประสบการณ์ หรือภูมิปัญญา       

ที�ไม่ไดอ้ยูใ่นรูปของเอกสาร ความรู้ที�ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) คือ ความรู้/ขอ้มูล ที�บนัทึกไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการเผยแพร่ในรูปแบบที�เป็นทางการ เช่น รายงานผลการประเมินจาก

หน่วยงานต่าง ๆ รายงานผลการประเมินตนเอง หรือผลจากงานวจิยั เป็นตน้  

 การสร้างและการใช้ความรู้ขององค์กรเป็นไปเพื�อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที�ตั� งไว ้     

เมื�อเกิดปัญหา ขอ้คน้พบ หรือประเด็นใหม่ ๆ ที�น่าสนใจที�เกิดจากการใชค้วามรู้หรือการดาํเนินงาน

ที�ไม่บรรลุเป้าหมาย  ตามที�ตั�งไว ้จะตอ้งมีการดาํเนินการกลบัไปสร้างความรู้ใหม่อีกครั� ง เพื�อทาํ

ความเขา้ใจประเด็นดงักล่าวที�เกิดขึ�น และนาํความรู้ใหม่นั�นไปใช้เพื�อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย

ต่อไปให้ได ้ เมื�อพิจารณาถึงการจดัการความรู้ในกรณีของสถานศึกษา ถือว่าเป็นการสร้างและใช้

ความรู้ที�มีอยู่รอบด้าน เพื�อนําไปกาํหนดแผนปฏิบติังานประจาํปี และการปฏิบติังานตามวงจร 

PDCA อนันาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายการจดัการศึกษาของโรงเรียน และเมื�อใช้ความรู้แลว้พบว่า  

การดาํเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายหรือบรรลุเป้าหมายบางส่วนแต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที�ตั�งไว ้    

ก็มีความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งมีการคิดวเิคราะห์ แลกเปลี�ยนเรียนรู้ เพื�อวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เกิด

ความรู้ที�สามารถอธิบายการบรรลุเป้าหมายและไม่บรรลุเป้าหมายนั�น การวิเคราะห์สังเคราะห์     



37 

 

จนเกิดความรู้ใหม่อีกครั� งก็คือการวนกลบัไปยงัการสร้างความรู้ใหม่อีกรอบนั�นเอง และจะวนเป็น

วงจรอย่างนี� เรื� อย ๆ ไปไม่มีสิ�นสุด  การจดัการความรู้เน้นการให้ความสําคญักบัคนในองค์กร      

เป็นหลกั เนื�องจากเป็นผูข้บัเคลื�อนขั�นตอนของกระบวนการและสร้างสรรค์ผลงานที�มีคุณภาพ     

ในทุกขั�นตอน และที�สําคญัคนเหล่านี� จะต้องอยู่บนฐานของความรู้ที�มีการพฒันาอย่างต่อเนื�อง 

เป้าหมายหลกัของการจดัการความรู้ในองคก์รก็เพื�อพฒันาองค์กรอยา่งต่อเนื�อง ดงันั�น การจดัการ

ความรู้จึงเป็นกระบวนการพฒันาคน เพื�อให้คนใช้ความรู้ในการพฒันางาน ให้มีชิ�นงานหรือมี

ผลงานที�มีคุณภาพและประสิทธิภาพการจดัการความรู้แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ขั�นตอน ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2-5  ขั�นตอนการจดัการความรู้ 

 

การจดัการความรู้แต่ละขั�นตอน มีรายละเอียดดงันี�  

 ขั�นตอนที� 1 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นขั�นตอนของการได้มา          

ซึ� งความรู้ที�จะนําไปใช้ วิธีการได้มาขององค์ความรู้ ได้แก่  การประชุม การพบปะพูดคุย              

การแลกเปลี�ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ตลอดจนการค้นควา้จากตาํรา เอกสาร งานวิจยั และ

รายงานผลการประเมินดา้น ต่าง ๆ เป็นตน้ 

วเิคราะห์ ขบคดิ ผลการใช้

ความรู้สังเคราะห์ ค้นคว้า 

และแลกเปลี�ยนเรียนรู้

ระหว่างกนั 

การสร้างความรู้    

(Knowledge Creation) 

การจดัเก็บความรู้  

(Knowledge Storage) 

การใชค้วามรู้ 

(Knowledge Utilization) 

การถ่ายทอดความรู้ 

(Knowledge Transfer) 
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 ขั�นตอนที� 2 การจัดเก็บความความรู้ (Knowledge Storage) เป็นขั�นตอนการจดัเก็บ 

รักษาองค์ความรู้ที�ไดจ้ากการสร้างในขั�นตอนที� 1 ให้อยูใ่นรูปแบบที�เหมาะสม สามารถสืบคน้    

หยิบจบั หรือนาํมาใช้ได้อย่างสะดวก เช่น การจดัเก็บในรูปเล่มรายงาน การจดัทาํแฟ้มเอกสาร     

การบนัทึกขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ หรือความรู้ที�อยูใ่นตวัคน เป็นตน้ 

 ขั�นตอนที� 3 การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) เป็นขั�นตอนการเขา้ถึงขอ้มูล

หรือการเผยแพร่ขอ้มูลที�อยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ ที�สามารถถ่ายโอนจากแหล่งหนึ�งไปยงัแหล่งหนึ�งดว้ย

วิธีการต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การประชุม การนาํเสนอผลงานผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ สื�อ หรือกระบวนการทางการศึกษา เป็นตน้ 

 ขั�นตอนที� 4  การใช้ความรู้ (Knowledge Utilization) เป็นการนาํความรู้ที�สร้างขึ�น  ไปใช้

ประโยชน์เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รหรือการบรรลุวตัถุประสงคที์�ตั�งไว ้  ขั�นตอนการจดัการ

ความรู้ทั�ง 4 ขั�นตอน ขา้งตน้ จะมีการดาํเนินการหรือปฏิบติัเป็น  วฏัจกัรต่อเนื�อง กล่าวคือ เมื�อมีการ

ดาํเนินการหรือปฏิบติัตั�งแต่ขั�นตอนที� 1 ขั�นการสร้างความรู้จนถึงขั�นที� 4 คือ ขั�นการใชค้วามรู้ ซึ� ง

เป็นขั�นตอนสุดทา้ยก็จะไดผ้ลที�สะทอ้นให้เห็นวา่เป็นไปตามเป้าหมาย  หรือวตัถุประสงค์หรือไม่ 

จากนั�นตอ้งมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ขบคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือหาขอ้มูลใหม่เพิ�มเติมเพื�อมา

สนบัสนุนหรืออธิบายผลที�เกิดขึ�นทั�งที�เป็นปัญหาและที�ประสบความสําเร็จ การอธิบายผลที�เกิดขึ�น

ดงักล่าวก็คือความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�นนั�นเอง และเมื�อมีการนาํความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�นนี� ไปผ่านขั�นตอน   

ต่าง ๆ ของการจดัการความรู้อีกครั� งและเป็นวงจรต่อเนื�อง ซึ� งถือเป็นการพฒันางานอยา่งต่อเนื�อง 

 ประเด็นสําคญัของการจดัการความรู้ คือ คนในองค์กร ซึ� งถือเป็นบุคคลที�มีความสําคญั

ที�สุด ที�จะเป็นผูข้บัเคลื�อนให้การจดัการความรู้บรรลุวตัถุประสงค์/เป้าหมาย คือ ตอ้งเป็นคนที�      

ใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื�นๆ เนื�องจากกระบวนการ  ที�สําคญัของการจดัการความรู้

ให้ประสบความสําเร็จ คือ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างกนั ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนําผลการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งกนันี�ผา่นขั�นตอนต่าง ๆ ของการจดัการความรู้  จนกระทั�งนาํความรู้ไปใช้

งานและกลบัมาสู่การแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัใหม่ต่อเนื�องกนัไป  (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั�นพื�นฐาน, 2554 ค, หนา้ 21-26)  จากแนวคิด หลกัการ ขั�นตอน จะเห็นไดว้า่การจดัการความรู้เป็น

เรื� องที�ทุกองค์กร ทุกคนสามารถทาํได้ การจดัการความรู้ต้องเริ� มที�คนในองค์กรที�จะต้องเป็น       

นักปฏิบติัที�ทาํงานด้วยความรับผิดชอบ และจะต้องมีคุณลกัษณะสําคญัคือ ใจกวา้ง ยอมรับฟัง

ความเห็นของผูอื้�น พร้อมเป็นผูรั้บและพร้อมเป็นผูใ้ห ้นอกจากนี�  ตอ้งเสียสละเวลาสําหรับรวมกลุ่ม

เพื�อนร่วมงานและเครือข่ายเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้และดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั นอกจากนี�  ใน

การจดัการความรู้จาํเป็นจะตอ้งมีเป้าหมายที�ชดัเจนก่อนลงมือปฏิบติัตามกระบวนการจดัการความรู้ 

มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที�หลากหลาย มีการนําความรู้ที�ได้มาแก้ไขตลอดจนพฒันา       
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ต่อยอดการทาํงาน มีการเชื�อมโยงเครือข่าย การประยุกตใ์ชข้อ้มูล  ผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื�อสารเพื�อขยายขอบเขตของความรู้และโลกแห่งการเรียนรู้ให้กวา้งขวางขึ�น สําหรับเครื�องมือ

สําคญัในการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัการความรู้รูปแบบต่าง ๆ ซึ� งสถานศึกษาสามารถ

ศึกษาเพิ�มเติม เพื�อให้เลือกและประยุกตใ์ชไ้ดต้ามความสนใจและความเหมาะสมกบับริบทของตน 

เมื�อการจดัการความรู้เกิดขึ�นก็จะส่งผลให้เกิดความรู้ใหม่การพฒันานวตักรรม การพฒันางาน การ

พฒันาคน การพฒันาองค์กรจนกระทั�งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ที�บรรลุความเป็นชุมชนเป็น     

หมู่คณะ ความเอื�ออาทร ระหว่างกนัในที�ทาํงาน และเมื�อทาํอย่างต่อเนื�องจนเป็นวิถีชีวิตของคน     

ในองค์กรจะก่อให้เกิดการพฒันาที�ย ั�งยืนในที�สุด (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 

2554 ค, หนา้ 31-32) 

 3. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  (Networking)  เครือข่ายเป็นกลุ่มของบุคคลและ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลภายในกลุ่มหรืออาจมีการเชื�อมโยงระหว่างกลุ่มที�เกิดจากการรวมตวั

กนัของบุคคลดว้ยความสมคัรใจ เพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนั ประสานงานเชื�อมโยง

กนั สร้างความเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนั หรือทาํกิจกรรมร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงค์ร่วมกนัภายใต้

รูปแบบหรือระเบียบโครงสร้างที�บุคคล องคก์ร หรือสมาชิกยงัคงมีความเป็นอิสระต่อกนัเครือข่าย

การเรียนรู้ หมายถึง การเชื�อมโยงขอ้มูลข่าวสาร สาระ ความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มาใช้

ประโยชน์ในการเรียนรู้ ซึ� งผูเ้รียน ผูส้อน และสถานศึกษาสามารถนาํเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ     

มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกนัและกนั เครือข่ายการเรียนรู้        

ที�สาํคญั มีดงันี�   

 1. บ้าน/ครอบครัว เป็นเครือข่ายการเรียนรู้แห่งแรกและมีความใกล้ชิดกับผูเ้รียน        

มากที�สุด ที�ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เรื�องของตนเอง ครอบครัว คุณธรรม และจริยธรรม ฯลฯ จากการ

ปฏิบติัจริงที�บา้น  

 2. ชุมชน เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ที�หมายถึง ภูมิปัญญาท้องถิ�น องค์กร หน่วยงาน 

สถาบนั สถานประกอบการ ฯลฯ ซึ� งเป็นแหล่งรวมของความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที�มีอยู่

ภายในชุมชน  

 3. เครือข่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดแ้ก่ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สื�อวสัดุอุปกรณ์ สื�อ

โสตทศันูปกรณ์ สื�อสิ�งพิมพ ์สื�ออิเล็กทรอนิกส์ สื�อโทรคมนาคม มลัติมีเดีย ฯลฯ ที�สามารถนาํมาใช้

ในการเรียนการสอนที�เอื�อต่อการเรียนรู้ 

 เครือข่ายการเรียนรู้ ประกอบด้วยกลุ่มย่อย ๆ ซึ� งมีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น เครือข่าย

ภายในโรงเรียน ประกอบดว้ยเครือข่ายครูตามระดบัชั�น ระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเครือข่าย

ระหว่างโรงเรียน เพื�อร่วมมือกนัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา เช่น เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
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เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นตน้ โดย

ขอ้มูลสารสนเทศและทรัพยากรที�ใช้ในเครือข่ายเช่นนี� เป็นเรื� องเกี�ยวกบัแนวคิดการจดัการเรียน     

การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการแกไ้ขปัญหาดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา รวมถึงคุณภาพ

ของผูเ้รียนและความสาํเร็จ กลยทุธ์การจดัการเรียนรู้ เคล็ดลบัในการใชเ้ทคโนโลยี และมุมมอง ที�มี

ต่อผูบ้ริหารและการบริหารจดัการ เป็นตน้ (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2554 ค, 

หนา้ 32-33) 

 แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน(2554 ค, หนา้ 35-36) ไดเ้สนอแนวปฏิบติั 

ของสถานศึกษาในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ดงันี�   การระดมความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการ

เครือข่าย: กลยุทธ์สําคญัสู่ความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาขึ�น สามารถสรุปขั�นตอนการสร้าง

เครือข่ายไว ้3 ขั�นตอน ดงันี�  

 ขั� นตอนแรก คือ วิธีการแสวงหา  ซึ� งเป็นการประชาสัมพันธ์เพื�อหาสมาชิก เช่น 

ประชาสัมพนัธ์ผา่นสื�อสิ�งพิมพต่์าง ๆ การใชว้ิธีการบอกต่อ การใชว้ิธีการรับสมคัรสมาชิกที�มีความ

สมคัรใจ รวมทั�งการเชิญชวนบุคคลต่าง ๆ ตลอดจนชุมชนเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายที�เขม้แขง็  

 ขั�นตอนที�สอง คือ ยุทธศาสตร์การรณรงค์ ซึ� งจะตอ้งดาํเนินการ ดงันี�   

 1. สร้างความตระหนักของการสร้างเครือข่าย เช่น ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักว่า

เครือข่ายมีประโยชน์อยา่งไร  

 2. ใหค้วามสาํคญักบัสมาชิกเครือข่ายและส่งเสริมใหมี้บทบาทและมีส่วนร่วมสร้าง 

ผลงานใหเ้ป็นที�ยอมรับเพื�อใหย้ทุธศาสตร์การรณรงคไ์ดรั้บการยอมรับมากยิ�งขึ�น  

 3. สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของแก่สมาชิกเครือข่ายและกระตุน้ใหส้มาชิกร่วมเป็นแกนนาํ 

ในการดาํเนินงาน  

1. ใชย้ทุธศาสตร์ในการจูงใจและเสริมดว้ยยทุธศาสตร์การประชาสัมพนัธ์เพื�อใหก้าร 

รณรงคป์ระสบผลสาํเร็จมากยิ�งขึ�น 

ขั�นตอนที�สาม คือ กจิกรรมการดําเนินงาน โดยดาํเนินการดงันี�   

 1. ศึกษาปัญหา กาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ละแผนที�ชดัเจน  

 2. สร้างแกนนาํ เผยแพร่วตัถุประสงคข์องการตั�งเครือข่าย  

 3. หาสมาชิก และจดัทาํทาํเนียบสมาชิก  

 4. ระดมความคิดร่วมกนัทั�งรูปแบบที�เป็นทางการ เช่น การประชุม หรือรูปแบบที�ไม่เป็น 

ทางการ เช่น การพบหารือ  

 5. แบ่งบทบาทหนา้ที�ของสมาชิก พฒันาจุดดอ้ยและส่งเสริมจุดเด่นของเครือข่าย 



41 

 

 6. เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ขยายผลเชื�อมโยงเครือข่ายอื�น ๆ  

 7. มีการระดมทรัพยากรเพื�อใชใ้นการดาํเนินงานเครือข่าย  

 8. จดัตั�งคลินิกเครือข่ายเพื�อใหค้าํแนะนาํกบัสมาชิก  

 9. มีการรายงานผลการปฏิบติังานและติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน   

4. การนําผลการประเมินไปใช้  (Evaluation Utilization)  การนาํผลการประเมินไปใช ้

เป็นแนวคิดหนึ� งสําหรับการปฏิบติัของสถานศึกษาเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื�อง      

โดยส่วนใหญ่แล้วสถานศึกษาจะใช้กระบวนการของวงจร PDCA ในการบริหารจดัการศึกษา 

เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมายการจดัการศึกษาของสถานศึกษา วตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

ในที�นี�  ก็คือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ� งจะช่วยให้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา

สามารถดาํเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางในการนาํผลการประเมินไปใช้ประโยชน ์     

คือการนําผลการประเมินด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษามาใช้ในการกาํหนดแผนการปฏิบติังาน      

ของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้อง เหมาะสม และทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื�อบรรลุ

วตัถุประสงค/์เป้าหมายการจดัการศึกษาที�กาํหนดไวน้ั�นเอง 

 ผลการประเมินของสถานศึกษา มีลกัษณะเป็นสารสนเทศ ดงันั�น สถานศึกษาควรนาํผล

การประเมินทั�งผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาพิจารณา

ร่วมกนัเพื�อให้ไดส้ารสนเทศที�มีความถูกตอ้ง น่าเชื�อถือ แลว้นาํผลการประเมินดงักล่าวมาพฒันา

และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเนื�อง ดงัแผนภาพ 
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 อธิบายไดว้า่เมื�อสถานศึกษาพฒันาคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ไปบรรลุ

เป้าหมายคุณภาพตามมาตรฐานตาํแหน่งที� 1 แลว้ สถานศึกษาก็ตอ้งพฒันามาตรฐานให้สูงขึ�นตาม

มาตรฐานตาํแหน่งที� 2 และ 3 โดยดาํเนินการพฒันาคุณภาพตามวงจร PDCA เพื�อกาํหนดแผนงาน

ใหม่ โดยใช้ผลการประเมินมากาํหนดแผนงานว่าจะสามารถพฒันาไปถึงมาตรฐานตาํแหน่งที� 2 

และ 3 ไดอ้ยา่งไร (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2554 ค, หนา้ 37-38) 

 จากการศึกษาแนวทางพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ขา้งตน้ พบวา่ สถานศึกษาตอ้งสร้างความมั�นใจ ให้แก่ ผูป้กครอง ชุมชน ว่ามีการจดัการศึกษาที�มี

คุณภาพ  โดยตอ้งมีการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยยดึหลกัการกระจาย

อาํนาจ การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการทาํงาน การแสดงความรับผิดชอบที�ตรวจสอบได ้ซึ� ง

จากหลกัการดงักล่าวสถานศึกษาตอ้งมีกระบวนการที�สัมพนัธ์ต่อเนื�องกนั คือ การประเมินคุณภาพ

ภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 

2.5. วงจรคุณภาพ PDCA 

 การบริหารงานอยา่งมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) จดัเป็นกิจกรรมปรับปรุงและ

พฒันางานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การวางแผน การดาํเนินการตามแผนการตรวจสอบ 

และการปรับปรุงแกไ้ข ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้หน่วยงานทางการศึกษาและนกัการศึกษาที�ไดก้ล่าวถึง 

วงจรคุณภาพ (PDCA) ดงันี�  

 2.5.1 ประวตัิความเป็นมา 

 เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2545, หนา้ 89-91) กล่าวถึง ประวติัของเดมมิ�งวา่เป็นที�รู้จกักนัแพร่หลาย

ในหลกัการบริหารที�เรียกวา่วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือ วงจรเดมมิ�ง ซึ� งเป็นชื�อที�ใชแ้ทนกนักบัการ

จดัการคุณภาพ เพราะเขาเป็นคนผลกัดนัใหผู้บ้ริหารญี�ปุ่นยอมรับแนวคิดในการจดัการคุณภาพ และ

เป็นคนแรกที�มองวา่การจดัการคุณภาพเป็นกิจกรรมขององคก์รทั�งหมด ไม่ใช่แค่งานตรวจคุณภาพ

ตามที�กาํหนดหรือเป็นงานของกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญในการประกนัคุณภาพ และเป็นคนแรกที�ระบุว่า

คุณภาพเป็นความรับผดิชอบทางการบริหารของผูบ้ริหาร 

 เดมมิ�งเกิดที�เมืองซูส์ (Sioux) รัฐไอโอวา เมื�อวนัที� 14 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2443 เขาจบปริญญาตรี

สาขาฟิสิกส์ จากมหาวทิยาลยัไวโอมิง ไดป้ริญญาเอกฟิสิกส์คณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัเยล เมื�อปี 

พ.ศ.2471ในระหว่างปี พ.ศ.2471-2482 เขาทาํงานอยู่กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ต่อมาปี 

พ.ศ. 2482-2488 ทาํงานอยู่ที�สํานักสํามะโนประชากรอเมริกนั และโรงงานอุตสาหกรรมอาวุธ     

ของสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ.ศ. 2489 จนกระทั�งถึงเสียชีวิตเมื�อปี พ.ศ. 2536 เดมมิ�ง เป็น

ศาสตราจารยท์างสถิติอยู่ที�มหาวิทยาลยันิวยอร์ก  ช่วงตน้ปี พ.ศ. 2483 เดมมิ�งไดพ้บกบั ชิวฮาร์ต 
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(Schewhart) นกัสถิติที�หอ้งทดลองของบริษทัเบลล ์เทเลโฟน ในนิวยอร์ก ต่อมาไดรั้บความคิดเรื�อง

การควบคุมทางสถิติและความแปรปรวนเชิงสุ่มของกระบวนการทาํงาน (random variation of a 

work process) มาจากชิวฮาร์ต ในภายหลงัเดมมิ�งเริ�มตั�งตวัเป็นผูบ้รรยายเกี�ยวกบัการควบคุมคุณภาพ

ในการผลิต เดมมิ�งออกไปบรรยายเกี�ยวกบัการควบคุมคุณภาพในโรงงานทั�วสหรัฐอเมริกา แต่ใน

เวลานั� นผูบ้ริหารในสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจเดมมิ�งมาก  เดมมิ�งไปญี�ปุ่นเมื�อ พ.ศ. 2490           

สืบเนื�องมาจากหลงัสงครามโลกครั� งที� 2 นายพลแม็ก อาร์เธอร์ (Mac Arthur) ผูบ้ญัชาการกองกาํลงั

ทหารสหรัฐอเมริกาที�ยึดครองญี�ปุ่นอยู่ได้ไล่ผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลางของบริษทัใหญ่ ๆ 

ของญี�ปุ่นออก โทษฐานที�คนเหล่านั�นเขา้ไปพวัพนักบัสงครามเสร็จแลว้ก็หนุนคนรุ่นใหม่ขึ�นมา

บริหารแทน นายพลแมก็ อาร์เธอร์ ไดข้อความช่วยเหลือทางวชิาการมายงัสหรัฐอเมริกา เริ�มจากการ

ขอให้สหรัฐอเมริกาช่วยส่งคนไปทาํสํามะโนประชากรที�ญี�ปุ่น สหรัฐอเมริกาจึงได้ส่งเดมมิ�งไป 

ตอนนั�นเดมมิ�งเริ�มประสบความสําเร็จมาบา้งแลว้จากการใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง (sampling methods) 

และเทคนิคการควบคุมทางสถิติเพื�อเพิ�มผลผลิตอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา  เดมมิ�ง จึงนาํเทคนิค

การควบคุมทางสถิติมาเผยแพร่ที�ญี�ปุ่นดว้ย 

 2.5.2 ความเป็นมาของ PDCA 

 การบริหารคุณภาพของเดมมิ�ง (Demming) ที�เริ�มในญี�ปุ่นประมาณปี 1950 และขณะนี�

เป็นที�ยอมรับ ที�สาํคญัคือเป็นศาสตร์ที�ค่อนขา้งง่าย ครบวงจร  และไดมี้การพิสูจน์แลว้วา่ถา้นาํวงจร

ทั�งสี� ไปใช้การบริหารงานจะประสบความสําเร็จได้  PDCA เป็นกิจกรรมพื�นฐานในการพฒันา

ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงานซึ� งประกอบด้วย 4 ขั�นตอน คือ การวางแผน            

การปฏิบติั การตรวจสอบ และการปรับปรุง  ซึ� งดาํเนินตามกิจกรรม  PDCA อยา่งเป็นระบบให้ครบ

วงจร และอยา่งต่อเนื�องหมุนเวียนไปเรื�อย ๆ ส่งผลให้การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

เพิ�มขึ�นโดยตลอด 

 2.5.3 หลกัการของวงจรคุณภาพ  (PDCA) 

 การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ PDAC ตามแนวคิดของเดมมิ�ง ปัจจุบนัจดัเป็น

กระบวนการสากลที�ทุกคนทราบกนัดี และถือเป็นเครื�องมือการบริหารที�จดัเป็นแกนร่วมของการ

บริหารที�หลากหลายบนพื�นฐานเดียวกนั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดของเดมมิ�งและนกัการศึกษา

ทั�งในประเทศและต่างประเทศที�ไดก้ล่าวถึงวงจรคุณภาพ  PDCA ไวด้งันี�  

 เดมมิ�ง (Deming in Mycoted, 2004) กล่าวว่า การจดัการอย่างมีคุณภาพเป็นกระบวน  

การที�ดําเนินการต่อเนื�องเพื�อให้เกิดผลผลิตและบริการที�มีคุณภาพขึ� น โดยหลักการที�เรียกว่า      

วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ�ง ซึ� งประกอบดว้ย 4 ขั�นตอน คือ การวางแผน การปฏิบติัตาม

แผนการตรวจสอบ  และการปรับปรุงแกไ้ข  ดงันี�  
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 Plan คือ กาํหนดสาเหตุของปัญหา จากนั�นวางแผนเพื�อการเปลี�ยนแปลงหรือทดสอบเพื�อ

การปรับปรุงใหดี้ขึ�น 

 Do คือ การปฏิบติัตามแผนหรือทดลองปฏิบติัเป็นการนาํร่องในส่วนยอ่ย 

 Check คือ ตรวจสอบเพื�อทราบวา่บรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ�งใดที�ทาํผิดพลาด  หรือ

ไดเ้รียนรู้อะไรมาแลว้บา้ง 

 Act คือ ยอมรับการเปลี�ยนแปลง หากบรรลุผลเป็นที�น่าพอใจหรือหากผลการปฏิบติั    

ไม่เป็นไปตามแผน ใหท้าํซํ� าวงจรโดยใชก้ารเรียนรู้จากการกระทาํในวงจรที�ไดป้ฏิบติัไปแลว้ 

 แมว้่าวงจรคุณภาพจะเป็นกระบวนการที�ต่อเนื�องแต่สามารถเริ�มตน้จากขั�นตอนใดก็ได้

ขึ� นอยู่กับปัญหาและขั� นตอนการทํางานหรือจะเริ� มจากการตรวจสอบสภาพความต้องการ

เปรียบเทียบกบัสภาพที�เป็นจริงจะทาํให้ไดข้อ้สรุปวา่จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไรในการแกไ้ขปัญหา

เพื�อใหเ้กิดการปรับเปลี�ยนไปตามเป้าหมายที�วางไว ้

 เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2545, หนา้ 98-99) กล่าวถึง  แนวคิดของเดมมิ�ง ว่าผูบ้ริหารระดบัสูง

ต้องมีบทบาทหลายด้าน และการจัดการคุณภาพที�ประสบความสําเร็จนั� นต้องอาศัยหลักการ           

ที�เรียกวา่ วงจรคุณภาพ (PDCA)   แบ่งออกเป็น  4 ขั�นตอน ไดแ้ก่  

 ขั�นตอนที� 1  การวางแผน (Plan) หมายถึง วางแผนโดยใช้ขอ้มูลที�มีอยู่หรืออาจเก็บ

รวบรวมขึ�นมาใหม่  นอกนั�นอาจทดสอบเพื�อเป็นการนาํร่องก่อนก็ได ้

 ขั�นตอนที� 2  การทํา (Do) หรือลงมือทาํ หมายถึง ลงมือเอาแผนไปทาํ ซึ� งอาจทาํใน

ขอบข่ายเล็ก ๆ เพื�อทดลองดูก่อน 

 ขั�นตอนที� 3  การตรวจสอบ (Check) หมายถึง การตรวจสอบ หรือสังเกตสิ�งที�เกิดขึ�นวา่มี

การเปลี�ยนแปลงมากนอ้ยเพียงใดและเป็นไปในทางใด 

 ขั�นตอนที� 4  การแก้ไข (Act) หรือลงมือแกไ้ข (corrective action)  หมายถึง  หลงัจากที�

ไดศึ้กษาผลลพัทดู์แลว้ อาจไม่เป็นไปตามที�ตอ้งการหรือมีปัญหาที�ตอ้งแกไ้ข ก็ตอ้งดาํเนินการแกไ้ข

ตามที�จาํเป็น หลงัจากนั�นสรุปเป็นบทเรียนและพยากรณ์เพื�อเป็นพื�นฐานในการคิดหาวิธีการใหม่ ๆ  

ต่อไป  

 จาํรัส นองมาก (2545, หนา้ 115-127) กล่าวถึง การนาํวงจรคุณภาพ  PDCA มาใช ้

สถานศึกษา  ดา้นประกนัคุณภาพในแต่ละขั�นตอน ดงันี�  
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 การวางแผนเพื�อเตรียมการปฏิบัติ (Plan-P) 

 การวางแผนหรือการจดัทาํแผนเป็นการเตรียมการอยา่งฉลาดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

เป็นการเตรียมการในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัคน เกี�ยวขอ้งกบังาน และเกี�ยวขอ้งกบัทรัพยากรต่าง ๆ ของ

หน่วยงานที�จะเกิดขึ�นในอนาคต ซึ� งผูป้ฏิบติังานทุกอยา่งไม่วา่จะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กมากนอ้ย

แค่ไหน ต้องอาศยัการวางแผนหรือการเตรียมการเพื�ออนาคต เพื�อช่วยให้สามารถทาํงานได้ดี          

มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น การวางแผนปฏิบติังานจึงเป็นการกาํหนดรายละเอียด เพื�อการทาํงานใน

อนาคตของสถานศึกษาโดยรวม และระบบการวางแผนในการทาํงานจะก่อให้เกิดประโยชน์

มากมาย โดยเฉพาะในประเด็นต่อไปนี�  

 1. การทาํงานมีจุดหมาย เพราะไดเ้ตรียมการแกปั้ญหาล่วงหนา้ไวแ้ลว้ 

 2. สามารถตรวจวดัความสําเร็จ และประเมินผลการดาํเนินงานไดเ้ป็นระยะ ๆ และหาก

พบปัญหาหรืออุปสรรคก็สามารถปรับแกไ้ดท้นัท่วงที 

 3. ใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งประหยดั และคุม้ค่า 

 4. ทาํใหเ้กิดการประสานงานภายในหน่วยงาน 

 5. ช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจ  และทาํใหเ้กิดการกระจายอาํนาจรับผดิชอบ 

 การปฏิบัติตามแผน (Do-D) 

 การปฏิบัติตามแผนเป็นการบริหารแผน แผนงาน หรือโครงการของแต่ละคน             

ตามลกัษณะงานที�รับผิดชอบ บุคลากรในหน่วยงานต่างปฏิบติัภารกิจ ตามที�ได้เตรียมการ หรือ

วางแผนล่วงหน้าไวแ้ลว้ในงานของตนเองที�ต่างก็มุ่งเพื�อพฒันาให้ดีขึ�นอยู่ตลอดเวลา ฝ่ายบริหาร

สถานศึกษาจะทาํหนา้ที�ส่งเสริมสนบัสนุน และอาํนวยความสะดวก รวมทั�งการกาํกบัติดตามเพื�อให้

บุคลากรฝ่ายปฏิบัติทั� งที� รับผิดชอบงานเฉพาะตัวหรืองานเป็นกลุ่มได้ปฏิบัติงานโดยราบรื� น            

มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนั หากจาํเป็นตอ้งมีผูนิ้เทศ แนะนาํ เพื�อให้การดาํเนินงานประสบ

ผลสําเร็จดียิ�งขึ�น ก็เป็นหน้าที� ที�ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งคอยสอดส่อง ดูแล และพร้อมที�จะให้

การสนบัสนุนอยูต่ลอดเวลาจุดบกพร่องของการดาํเนินงานของสถานศึกษาในขั�นตอนนี�  คือ เมื�อได้

มีการวางแผนการดาํเนินงานไวแ้ลว้ ไม่วา่จะเป็นไปในรูปของแผน แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ ที�

จดัเป็นรูปเล่มสวยหรู แต่ไม่ไดน้าํไปปฏิบติัอยา่งจริงจงัสมกบัที�ไดทุ้่มเททรัพยากรอยา่งมากมายเพื�อ

การนี�  บางแห่ง วางแผนไวอ้ยา่ง แต่ปฏิบติัจริงเป็นอีกอยา่ง หรือบางแห่งมีการนาํไปใชเ้หมือนกนั  

แต่เป็นไปในลกัษณะต่างคนต่างทาํ ขาดการกาํกบัติดตาม หรือประสานงานการทาํงานให้ไม่เกิด

ประสิทธิภาพเท่าที�ควรในการปฏิบติัตามแผน ถา้เป็นสถานศึกษาที�มีปริมาณงานมาก มีบุคลากรมาก 

จาํเป็นจะตอ้งมีระบบงานที�ตรวจสอบไดว้า่ในห้วงเวลาหนึ� ง ๆ ใครกาํลงัทาํโครงการอะไรอยู่ และ

ในขณะเดียวกนั จะต้องมีการนิเทศเพื�อช่วยเหลือแนะนําในการปฏิบติังานของบุคลากรอย่างมี
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ประสิทธิภาพ การดาํเนินงานในเรื�องไหน ขั�นตอนใดยงัล่าชา้หรือทาํไม่ถูกตอ้งก็สามารถช่วยเหลือ

ในการปรับปรุง แกไ้ข หรือปรับเปลี�ยนวธีิการทาํงานไดท้นัท่วงที 

 

 การตรวจสอบและประเมินผล (Check-C) 

 การตรวจสอบและประเมินผล เป็นขั�นตอนต่อเนื�องจากการปฏิบัติในกระบวนการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา เพื�อให้ทราบวา่การดาํเนินงานประสบผลสําเร็จเป็นไปตามวตัถุประสงค์

และเป้าหมายที�วางไวม้ากนอ้ยเพียงใด เพื�อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแกไ้ขวิธีการทาํงานหรือ

ปรับเปลี�ยนวตัถุประสงค์และเป้าหมายของงานที�กําลังปฏิบัติอยู่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

ทรัพยากรที�มีอยูใ่นหน่วยงานการตรวจสอบและประเมินผล เป็นการหาขอ้มูลเพื�อใชป้ระโยชน์ใน

การปรับปรุงพฒันางาน กิจกรรมนี� จึงถือเป็นพื�นฐานของการพฒันางาน ถา้ทาํงานโดยไม่มุ่งหวงั    

ที�จะทาํใหดี้ขึ�นต่อไปก็คงไม่ตอ้งตรวจสอบและประเมินผลให้เสียเวลา แต่ในวฏัจกัรของการทาํงาน

เราตอ้งการปรับเปลี�ยนและพฒันาให้งานดีขึ�นอยู่ตลอดเวลา จึงตอ้งใช้ผลจากการตรวจสอบและ

ประเมินเป็นขอ้มูลเพื�อประโยชน์ในการดาํเนินงานต่อ ๆ ไป ซึ� งในการดาํเนินงานในการตรวจสอบ

และประเมินผลมีกิจกรรมที�ควรปฏิบติัมี 4 ขั�นตอน คือ  

 1. การระบุสภาพความสําเร็จของงานในช่วงเวลาที�จะตรวจสอบ โดยปกติแล้วในการ

ปฏิบัติงานเรื� องใดเรื� องหนึ� งที�มีการวางแผนไวล่้วงหน้า จะมีข้อมูลที�บอกให้เรารู้ว่างานนั� นมี

วตัถุประสงค์และเป้าหมายอะไรบา้ง มากน้อยแค่ไหน ภายในระยะเวลาตามที�วางแผนไว ้ในการ

ระบุความสาํเร็จของงานในขั�นตอนนี�ก็ตอ้งดูช่วงเวลาที�จะทาํการตรวจสอบ  

 2. การตรวจสอบวดัผลการดาํเนินงาน เป็นการตรวจวดัผลการปฏิบติังานจริง ๆ ณ วนัที�

ทาํการตรวจสอบว่าสําเร็จมากน้อยแค่ไหน ในการตรวจวดัก็อาศยัเครื�องมือและวิธีการในการ

ตรวจวดัที�แตกต่างกัน เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การทดสอบเป็น         

ลายลกัษณ์อกัษร การดูผลการปฏิบติังานจริง เป็นตน้ 

 3. การประเมินผลการดําเนินงาน เป็นการเปรียบเทียบ เพื�อตีค่าการดําเนินงานว่าดี         

มีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด โดยการเปรียบเทียบผลจากการวดั (measurement) กบัเกณฑ ์

(criteria) ก็คือหลกัของการประเมิน (evaluation) โดยทั�วไป การประเมินกรณีนี� อาจกล่าวไดว้่า

สภาพความสําเร็จของงานถือเป็นเกณฑ์ ผลการดาํเนินงานถือเป็นการวดั ดังนั�น เมื�อจะทาํการ

ประเมินเรื�องใดก็ตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบทั�งสองอยา่งของการประเมิน คือ เกณฑ์ และผลจากการ

ตรวจวดั ถา้องคป์ระกอบทั�งสองอยา่งไม่ครบถว้นก็ไม่สามารถจะประเมินได ้

 4. การเสนอแนะ เป็นการเสนอข้อคิดเห็นของผูต้รวจสอบและประเมินจากผลการ

ประเมินในขอ้ 3 เพื�อให้ผูเ้กี�ยวขอ้งได้ปรับปรุงแก้ไข ทาํให้การดาํเนินงานในเรื�องนั�นเป็นผลดีมี
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ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น กล่าวคือ ถา้ผลการประเมินวา่ดี มีความเหมาะสมอยูแ่ลว้ ก็อาจจะยกยอ่งชมเชย 

หรือใหก้าํลงัใจผูป้ฏิบติัหรือปรับเป้าหมายการดาํเนินงานให้สูงขึ�น ให้ยากขึ�น ถา้ผลการประเมินยงั

ไม่ดี ยงัไม่เหมาะสม ก็อาจจะเสนอแนะให้ปรับเปลี�ยนวิธีการทาํงาน เพิ�มคน เพิ�มอุปกรณ์ หรือ

แนะนาํวิธีปฏิบติัที�คิดว่าเหมาะสม ซึ� งขอ้มูลจากการชี�แนะของผูป้ระเมิน จะเป็นประโยชน์สําหรับ

ผูเ้กี�ยวขอ้งในการปฏิบติัเพื�อปรับปรุงพฒันางานต่อไป 

 การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน (Act-A) 

 การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบติังาน เป็นการปรับแกต้ามผลการตรวจสอบ และประเมิน   

ในขั�นตอนก่อนหนา้นี�   ถา้ผลการประเมินพบวา่งานยงัไม่สาํเร็จตามเป้าหมายที�วางไวก้็จะตอ้งเร่งรัด 

ปรับเปลี�ยนวิธีการทาํงาน หรือใชเ้วลาในการทาํงานให้มากขึ�น เพื�อจะสามารถทาํงานที�คาดหวงัไว้

แลว้ให้สําเร็จ แต่ถา้ผลการประเมินพบวา่งานสําเร็จตามเป้าหมายแลว้ ในการดาํเนินงานต่อไปก็จะ

ได้ปรับเปลี�ยนตั�งเป้าหมายให้สูงขึ�น จะได้เป็นการทา้ทายผูป้ฏิบติั จึงเห็นไดว้่าการปรับปรุงการ

ปฏิบติังานสามารถทาํได้ตลอดเวลา ไม่ว่างานที�ทาํมาแล้วประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายหรือไม่   

ผลจากการปฏิบติัในลกัษณะนี�ก็จะเกิดผลดีต่อสถานศึกษา ทาํให้สถานศึกษาไดเ้ปลี�ยนแปลงพฒันา

ไปในทางที�ดี ที�พึงประสงค์มากยิ�งขึ�นอยู่ตลอดเวลา ปัญหาที�พบเห็นอยูใ่นสถานศึกษาขณะนี�ก็คือ 

ไม่ไดมี้การปรับปรุงการดาํเนินงานจากผลของการตรวจสอบกนัอยา่งจริงจงั หลายเรื�องที�ไดมี้การ

ประเมินผลการดาํเนินงานพบขอ้บกพร่องเรียบร้อยแลว้แต่ก็ยงัทาํใหม่อยูเ่ช่นเดิม ผูมี้อาํนาจที�พอจะ

ผลกัดนัใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขก็ไม่เห็น ความสําคญัของขอ้เท็จจริงที�ไดจ้ากการประเมิน หรือเมื�อมี

การโยกยา้ยเปลี�ยนแปลงตาํแหน่งผูบ้ริหาร การดาํเนินงานของสถานศึกษาก็มีการกาํหนดงานใหม่ 

บางเรื� องก็แตกต่างไปจากที�เคยปฏิบติัเดิม กระบวนการที�จะปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องของการ

ปฏิบติังานใหเ้กิดความต่อเนื�องจึงไม่ประสบผลสาํเร็จ 

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 12) กล่าวว่า กระบวนการบริหารงาน

อยา่งมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) กบัระบบการประกนัคุณภาพภายในจดัเป็นเรื�องเดียวที�

ผูบ้ริหารทราบกนัดีอยูแ่ลว้ไม่ใช่เรื�องใหม่ หรือแปลกแยกจากการทาํงานตามปกติของสถานศึกษา 

แต่จะเป็นระบบที�ผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา          

ที�เกิดขึ�นในชีวติประจาํวนันั�นเอง 

 สรุปไดว้า่ จากวงจรคุณภาพกบัการประยุกตใ์ชเ้พื�อบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ที�กล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ การบริหารงานโดยใชว้งจรคุณภาพ PDCA เป็นการทาํงานที�เป็นระบบ 

มีเป้าหมายชัดเจน มีการดาํเนินตามแผน มีการตรวจสอบประเมินผล และมีการปรับปรุงแก้ไข     

เป็นวงจรต่อเนื�องเพื�อใหบ้รรลุผลสําเร็จที�คาดหวงัและเพื�อแสวงหาสภาพที�ดีกวา่ และในการพฒันา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดน้าํแนวคิดการบริหารอยา่งมีคุณภาพมาประสมประสานและ
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เลือกสรรกระบวนการ ขั�นตอน วิธีการหรือกิจกรรมที�เหมาะสมกบันโยบายและเป้าหมายของการ

จดัการศึกษาของชาติ และเหมาะสมกบัสถานศึกษา ตลอดจนสภาพและความตอ้งการของสังคม 

 

2.6  SWOT Analysis     
 ธีระชัย  เนียมหลวง (2557,  เว็บไซต์) SWOT Analysis เป็นเครื�องมือที�ใช้ในการวิเคราะห์

สถานการณ์หรือสภาพองค์กร เพื�อค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงโอกาส และอุปสรรคในการ

ดาํเนินการขององค์กร หรือความสามารถในการแข่งขนั เพื�อนาํพาองค์กรไปสู่สภาพที�ต้องการ     

ในอนาคตหรือเป้าหมายที�วางไว ้ SWOT เป็นตวัยอ่ของ คาํ 4 คาํ ที�มีความหมายดงันี�   

 S  ย่อมาจาก Strengths   คือ ลกัษณะเด่นขององค์กรที�เป็นปัจจยัเอื�อต่อความสําเร็จ      

ขององคก์ร (จุดแขง็)  

 W ยอ่มาจาก Weaknesses   คือ ลกัษณะขององคก์รที�ไม่ดี เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จ

ขององคก์ร (จุดอ่อน)  

 O ยอ่มาจาก Opportunities    คือ ปัจจยัภายนอกที�เอื�อต่อความสาํเร็จขององคก์ร(โอกาส)  

 T  ยอ่มาจาก Threats  คือ ปัจจยัภายนอกที�คุกคามหรือทาํให้เกิดปัญหาต่อความสําเร็จ

ขององคก์ร(อุปสรรค) 

 หลกัสําคัญของ SWOT Analysis  

 การวเิคราะห์โดยการสํารวจสภาพการณ์ (Situation Analysis) ทั�ง 2 ดา้น คือ สภาพการณ์

ภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และสภาพการณ์ภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)  จากสิ�งที�เกิดขึ�น   

หรือมีแนวโนม้ในการเปลี�ยนแปลงในอนาคต  เพื�อให้รู้จกัองคก์รของตนเอง(รู้เรา) และรู้จกัสภาพ

ภายนอก (รู้เขา) อยา่งชดัเจน 

 ประโยชน์ของ SWOT Analysis  

 ผลจาก SWOT Analysis จะช่วยให้เขา้ใจปัจจยัที�มีผลต่อการดาํเนินการขององค์กร

หลงัจากวิเคราะห์เพื�อประเมินปัจจยัภายในองค์กรเพื�อให้ทราบ  จุดแข็ง  และจุดอ่อน  ประเมิน

ปัจจยัภายนอกเพื�อใหท้ราบ โอกาส และอุปสรรค แลว้  จุดแขง็และโอกาส จะนาํมาใชเ้พื�อให้องคก์ร

บรรลุเป้าหมายที�วางไว ้ในขณะที�จุดอ่อนและอุปสรรค จะนํามาวางแผนเพื�อหาทางแก้ไขหรือ

ป้องกนัเพื�อไม่ให้มาขดัขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  โดยที�ขอ้มูลทุกด้าน เหล่านี� จะเป็น

ประโยชน์อยา่งมากต่อการกาํหนดวสิัยทศัน์ขององคก์ร การกาํหนดยทุธศาสตร์และการวางแผนการ

ดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ที�เหมาะสมต่อไป 
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 ขั�นตอนการทาํ SWOT Analysis    การทาํ  SWOT Analysis มีขั�นตอนดงันี�  

 1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  คือ การวิเคราะห์ทรัพยากรและ

ความสามารถภายในองค์กรทุกๆ ด้าน เช่น โครงสร้างองค์กร ระบบระเบียบ วิธีการปฏิบติังาน 

บรรยากาศในการทาํงาน ทรัพยากรในการบริหาร รวมถึงผลการดาํเนินการที�ผ่านมาขององค์กร  

เพื�อที�จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร  โดยมีปัจจยัแวดลอ้มภายในที�ควร  พิจารณาเบื�องตน้

(อยา่งง่าย)  4 M  คือ 

 -  Man คือ บุคลากรภายในองคก์ร รวมถึงผูบ้ริหารขององคก์รดว้ย 

 -  Money คือ งบประมาณที�ไดรั้บการจดัสรรแลว้ 

 -  Material คือ วสัดุอุปกรณ์ เครื�องมือ และเทคโนโลย ี

 -  Management คือ การบริหารจดัการในทุกๆ ด้าน เช่น การเงิน พสัดุ งบประมาณ 

ทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

 2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรคือ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื�นๆ ในทุกๆ ด้าน เช่น นโยบายทางงบประมาณ  โครงสร้างการ

บริหาร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประเพณี ค่านิยม ความเชื�อและวฒันธรรม กฎหมาย มติ

คณะรัฐมนตรี   เทคโนโลยี  การพฒันาดา้นต่างๆ  เพื�อที�จะระบุโอกาสและอุปสรรคที�เกิดขึ�นหรือมี

โอกาสเกิดขึ�นกบัองค์กร โดยปัจจยัแต่ละด้านจะมีผลกระทบต่อองค์กรในระดบัที�แตกต่างกนัไป 

ปัจจยัภายนอกหรือสิ�งแวดลอ้มที�สาํคญั ไดแ้ก่ 

 -  ทางเศรษฐกิจ (Economic)  

 -  ทางสังคม (Social)  

 -  ทางวฒันธรรม (Cultural)  

 -  ทางประชากรศาสตร์ (Demographical Environment)  

 -  ทางการเมือง (Political)  

 -  ทางดา้นกฎหมาย (Legal)  

 -  ทางภาครัฐ (Government)  

 -  ทางดา้นเทคโนโลย ี(Technological)  

 -  ทางการแข่งขนั (Competitive)  

 -  ทางดา้นอื�นๆ เช่น ภยัธรรมชาติ ภูมิอากาศ 

 3. ระบุสถานการณ์ขององคก์รจาก SWOT  

จากผลของ SWOT Analysis องคก์รมีโอกาสที�จะอยูใ่นสถานการณ์ 4 รูปแบบ ดงันี�  



50 

 

  3.1   สถานการณ์ที�  1 เมื�อจุดแข็งและโอกาสเกิดขึ� นพร้อมกัน (สถานการณ์ที�พึง

ปรารถนา)  จะใชข้อ้มูลนี� ในการกาํหนดกลยทุธ์เชิงรุก  (Aggressive-Strategy)  เพื�อให้เกิดประโยชน์

กบัองคก์รอยา่งเตม็ที� 

  3.2  สถานการณ์ที� 2 เมื�อจุดอ่อนและอุปสรรคเกิดขึ�นพร้อมกนั(สถานการณ์ที�เลวร้าย) 

จะใชข้อ้มูลนี� ในการกาํหนดกลยุทธ์ตั�งรับหรือป้องกนัตวั (Defensive Strategy) เพื�อหลีกเลี�ยงปัญหา

ทาํใหเ้กิดการสูญเสียนอ้ยลง 

 ปัญหาในการทาํ  SWOT Analysis  

 ปัจจุบนั  SWOT Analysis ถือเป็นเครื�องมือสาํคญัที�องคก์รทั�งภาครัฐและเอกชน นาํมาใช้

ในการใชว้ิเคราะห์องคก์ร  อยา่งไรก็ตาม ผลที�ไดจ้ากการทาํ SWOT Analysis  อาจมีขอ้ผิดพลาด  

และนาํไปสู่การวางแผนยทุธศาสตร์  หรือแผนการดาํเนินการขององคก์รที�ผิดพลาดได ้ สิ�งที�อาจทาํ

ให ้ SWOT Analysis มีขอ้ผดิพลาด ที�สาํคญั ไดแ้ก่ 

 1. ความเขา้ใจในSWOT Analysis เช่น ปัจจยัภายนอกตวัเดียวกนัอาจทาํให้เกิดไดท้ั�ง

โอกาสและอุปสรรคในเวลาเดียวกนั  แต่ปัจจยัภายใน (ตวัเดียว)  จะตอ้งเป็นจุดแขง็  หรือจุดอ่อน 

เท่านั�น 

 2. ขอ้มูลที�นาํมาวเิคราะห์ไม่เป็นจริง  (วเิคราะห์แบบเขา้ขา้งหรือประเมินตํ�า)  

 3. ขอ้มูลที�นาํมาวเิคราะห์คลาดเคลื�อนหรือไม่เพียงพอ 

 SWOT Analysis เป็นเครื�องมือสําคญัและน่าจะนาํมาใช้วิเคราะห์องค์กรในทุกระดบั

(ประเทศกระทรวง กรม สํานกั กลุ่ม และกลุ่มงาน) และสามารถประยุกตใ์ชใ้นการวิเคราะห์ตนเอง

(บุคคล) อยา่งไรก็ตามหากจะนาํผลการวิเคราะห์ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์อย่างแทจ้ริง ในการทาํการ

วิเคราะห์จะตอ้งมีความเขา้ใจในหลกัการและรายละเอียดในการทาํ SWOT Analysis ใช้ขอ้มูล        

ที�ครบถว้นและถูกตอ้ง และวเิคราะห์ดว้ยความเป็นกลาง 

  

2.7  การสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion) 

 กรมการพฒันาชุมชน (ม.ป.ป. เวบ็ไซต)์ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)    

ไดมี้การพฒันาขึ�นครั� งแรกระหว่างสงครามโลกครั� งที� 2 (ค.ศ. 1939-1945) โดยนาํมาใช้ในการ

ประเมินประสิทธิผลของรายการวิทยุกระจายเสียงที�ออกอากาศในช่วงนั�น พอสิ�นสุดสงครามโลก

ครั� งที� 2 ค.ศ. 1946 ไดมี้การนาํมาใช้ในกลุ่มที�ทาํงานทางด้านสังคมศาสตร์ (Social Sciences) มี

ลกัษณะเป็นการสนทนาถกแลกเปลี�ยนประเด็นปัญหาที�มีการกาํหนดหวัขอ้เฉพาะบางประเด็นของผู ้

จดั (Organizer) โดยกลุ่มคนที�เข้าร่วมประมาณ 8-10 คน ซึ� งเรียกว่า เป็น Participants หรือ 
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Respondents โดย ผูที้�จะเขา้ร่วมการทาํ Focus group จะไดรั้บการคดัเลือก (Screen) ตามเงื�อนไข    

มาอยา่งดี  

 สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (2551, เวบ็ไซต์)  กล่าวว่า การสนทนากลุ่ม  คือ  

การสัมภาษณ์ในอีกรูปแบบหนึ� งที�รวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในประเด็น

ปัญหา ที�เฉพาะเจาะจง โดยมีผูด้าํเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) เป็นผูค้อยจุดประเด็นในการ

สนทนาเพื�อชกัจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนา 

อย่างกวา้งขวางละเอียดลึกซึ� ง โดยมีผูเ้ขา้ร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6-10 คน ซึ� งเลือกมา

จากประชากรเป้าหมายที�กาํหนดเอาไว ้

 เกษมสิงห์  เฟื� องฟู และคณะ (2551, เวบ็ไซต)์ ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัสนทนากลุ่ม  คือ  การที�จดั

ให้มีกลุ่มคนที�เป็นผูรู้้มีลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม อาชีพ หรือ คุณลักษณะภูมิหลัง ต่าง ๆ ที�

ใกลเ้คียงกนัที�สุด และคาดวา่เป็นกลุ่มที�สามารถตอบประเด็นคาํถาม  ที�นกัวิจยัสนใจไดดี้ที�สุด     มี

สมาชิกที�เขา้ร่วมกลุ่ม มีจาํนวน 7-8 คน  เป็นกลุ่มที�มีลกัษณะโตต้อบและโตแ้ยง้กนัดีที�สุดทาํให้เกิด

การสนทนา  ที�เปิดกวา้งที�จะให้ทุกคนไม่อายคน วิพากษว์ิจารณ์ไดดี้ที�สุด ส่วนในกรณีที�มีสมาชิก  

9-12 คน ซึ� งเป็นกลุ่มใหญ่  วงสนทนาอาจจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยหันหน้าเขา้สนทนากนัเอง แต่ใน

กรณีนี� อาจจะลาํบากในการนั�งสนทนาเป็นกลุ่ม และยากต่อการสรุปประเด็นปัญหาหรือวิเคราะห์

ขอ้มูล 

 รัตนะ  บวัสนธ์ (2551, หนา้ 112-113) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การสนทนากลุ่ม หมายถึง   การให้

บุคคลกลุ่มหนึ�งที�ผูว้จิยัคดัเลือกมา  สนทนาโตต้อบ แสดงความรู้สึกนึกคิดซึ� งกนัและกนัในประเด็น

ต่าง ๆ ที�นักวิจยักาํหนดขึ�นตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั  การสนทนากลุ่ม จดัเป็นการรวบรวม

ขอ้มูล ที�เป็นการผสมเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบการสังเกต แบบมีส่วนร่วม (Participant  

Observation)  และการสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual  Interview)  กล่าวคือ นกัวจิยัสามารถที�จะทาํ

การสังเกตพฤติกรรม อากปักิริยาของบุคคลในกลุ่มสนทนาได ้และในขณะเดียวกนันกัวิจยัก็อาจจะ

ทาํการซกัถามบุคคลใดบุคคลหนึ�งในประเด็นใด ๆ ที�สงสัยก็ได ้การสนทนากลุ่มมิใช่การสัมภาษณ์

กลุ่ม (Group Interview)  แมว้่าลกัษณะการดาํเนินงานจะอาศยัการสัมภาษณ์ พูดคุยกนัระหว่าง

นกัวจิยักบักลุ่มบุคคลก็ตาม ทั�งนี�  เพราะมีลกัษณะที�แตกต่างกนัอยา่งนอ้ยสามประการใหญ่ คือ 

 ประการแรก คือ การสัมภาษณ์กลุ่มจะเป็นการซกัถามบุคคลต่าง ๆ ในกลุ่มตามประเด็นที�

นกัวิจยักาํหนดไว ้และมุ่งให้บุคคลโตต้อบมีปฏิสัมพนัธ์กบันักวิจยัเป็นหลกั   การสัมภาษณ์กลุ่ม  

เป็นการอาศัยความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มให้ร่วมกันตอบ และตรวจสอบซึ� งกันและกัน             

ตามประเด็นคาํถามของผูส้ัมภาษณ์ ข้อมูลที�ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม ค่อนข้างเป็นข้อมูลที�มี      

ความตรง น่าเชื�อถือไดม้าก เพราะผา่นการตรวจสอบจากสมาชิกในกลุ่มมาแลว้นั�นเอง 
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 ประการที�สอง กลุ่มบุคคลที�เขา้ร่วมในการสนทนากลุ่มนั�น มิไดเ้ป็นการจดักลุ่มที�เกิดขึ�น

เองตามปกติ กลุ่มบุคคลที�ร่วมการสนทนานั�นเป็นกลุ่มบุคคลที�นกัวิจยัคดัเลือกกาํหนดให้เขา้ร่วม

กลุ่มโดยพิจารณาตามคุณสมบติัต่าง ๆ แลว้ให้บุคคลเหล่านั�นมีปฏิสัมพนัธ์กนัให้มากที�สุด หรือมุ่ง

ใหบุ้คคลในกลุ่มไดมี้การอภิปรายโตแ้ยง้กนั 

 ประการที�สาม  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลจะไม่ใช้เวลายาวนาน ดงัเช่นการสัมภาษณ์

กลุ่ม ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัจะตอ้งเขา้ไปอยู่ร่วม เพื�อสร้างความคุน้เคยกบัสมาชิก แต่การสนทนากลุ่มจะใช้

ช่วงเวลาสั�น ซึ� งใชเ้ฉพาะการเก็บขอ้มูลตามประเด็นที�ตอ้งการและเมื�อไดแ้ลว้ก็ยติุการสนทนา 

 หลกัการของการสนทนากลุ่ม 

 วิธีเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการจดัให้คนที�เลือกจากประชากรที�ตอ้งการศึกษาจาํนวน 

ไม่มากนักมาร่วมวงสนทนากัน เพื�ออภิปรายพูดคุยกัน โดยมุ่งประเด็นการสนทนาไปยงัเรื� อง          

ที�สนใจศึกษาในการจดัการสนทนากลุ่มอยา่งเป็นระบบ อาจเลือกผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มจาํนวน 7-12 

คน ที�มีลกัษณะบางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมที�คลา้ยคลึงกนั ระหวา่งพูดคุยมีพิธีกร

เป็นผูด้าํเนินรายการ มีผูจ้ดบนัทึกเป็นผูจ้ดย่อเนื�อหาการสนทนา และมีเทปบนัทึกเสียงบนัทึก

รายละเอียดของการพูดคุย เมื�อเสร็จสิ�นการสนทนา ผูบ้นัทึกจะถอดรายละเอียดจากเทปที�บนัทึกไว ้

เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์ต่อไป (กรมการพฒันาชุมชน, 2551, เวบ็ไซต)์ 

  ข้อดีของการจัดการสนทนากลุ่ม  

 1. ผูเ้ก็บขอ้มูล เป็นผูไ้ดรั้บการฝึกอบรมเป็นอยา่งดี 

 2. เป็นการเผชิญหนา้กนัในลกัษณะกลุ่มมากกวา่การสัมภาษณ์ตวัต่อตวั 

 3. ใหมี้ปฏิกิริยาโตต้อบกนัได ้

 4. บรรยากาศของการคุยกนัเป็นกลุ่มจะช่วยลดความกลวัที�จะแสดงความเห็นส่วนตวั 

 5. เป็นวธีิการเก็บขอ้มูลที�เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย ทาํง่าย ใหค้วามยดืหยุน่ในการคน้หาประเด็น

หรือสืบคน้ลึกในขอ้มูลบางอยา่ง ขอ้มูลมีชีวติชีวา 

 ข้อจํากดัในการสนทนากลุ่ม 

  1. การกาํหนดประเด็นต่าง ๆ ยงัคลุมเครือไม่ชดัเจน ก็ยากต่อการกาํหนดตวัแปรหรือ

ปัจจยัและการสร้างแนวคาํถาม       

 2. การสร้างแนวคําถาม จะต้องเรียบเรียงแนวคําถามให้ดี  ไม่วกวน โดยอาศัย              

การเรียงลาํดบัตามประเภทของประเด็นตามความยากง่ายหรือตามลาํดบั ความตรงไปตรงมาและ

ซบัซอ้นของเหตุผล  
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 ประโยชน์ของการจัดการสนทนากลุ่ม 

 1. ใชใ้นการศึกษาความคิดเห็น ทศันคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความเชื�อ และพฤติกรรม 

 2. ใชใ้นการกาํหนดสมมติฐานใหม่ๆ 

 3. ใชใ้นการกาํหนดคาํถามต่างๆที�ใชใ้นแบบสอบถาม 

 4. ใช้คน้หาคาํตอบที�ยงัคลุมเครือ หรือยงัไม่แน่ชดัของการวิจยัแบบสํารวจ เพื�อช่วยให้

งานวจิยัสมบูรณ์ยิ�งขึ�น 

 5. ใชใ้นการประเมินผลทางดา้นธุรกิจ 

 สรุปไดว้่า การสนทนากลุ่ม (Focus group) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ

สนทนาของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ซึ� งเป็นบุคคลที�สามารถให้คาํตอบในประเด็นที�ตอ้งการศึกษาได ้โดย

จดัให้มีกลุ่มสนทนาประมาณ 7-8 คน และมีผูด้าํเนินการสนทนาเป็นผูค้อยถามประเด็นในการ

สนทนา เพื�อชกัจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิด แนวทางและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นอย่างกวา้งขวาง

และละเอียดยิ�งขึ�น ลกัษณะสําคญัของการสนทนากลุ่ม คือ ตอ้งกาํหนดขนาดสมาชิกที�เหมาะสม 

วตัถุประสงค์เฉพาะที�ไม่รู้จกัมาก่อน เลือกมาเพราะมีคุณสมบติัที�เหมาะกบัประเด็นสนทนากลุ่ม

ผูใ้หส้ัมภาษณ์กาํหนดไวล่้วงหนา้ วา่ใคร สัมภาษณ์ประเด็นอะไร 

 

2.8  บริบทของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม 

 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง ของกลุ่มดอยอ่างขาง 

สังกดั สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ตั�งอยู่บา้นเลขที� 

288 หมู่ 2 ตาํบลเมืองแหง อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50350 จดัตั�งขึ�นเมื�อวนัที�  

28 เมษายน  2526  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื�อว่า โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

เปิดสอนระดบัชั�น มธัยมศึกษาปีที� 1 ถึงระดบัชั�น มธัยมศึกษาปีที� 6 มีเขตพื�นที�บริการ20 หมู่บา้น     

3 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลเมืองแหง  ตาํบลแสนไห  ตาํบลเปียงหลวง ประกอบดว้ย อาคารเรียน 2 หลงั มี

ห้องเรียนทั�งหมด 22 ห้องเรียน พื�นที�รอบนอกเป็นเป็นผูเ้ขาสูง ติดชายแดนไทยพม่า นักเรียน

ประกอบดว้ยหลากหลายชนเผา่ เช่น ชนเผา่เมือง ชนเผา่ไทยใหญ่ ชนเผ่าจีน ชนเผา่ลีซู และชนเผ่า

ปากากะญอ นักเรียนส่วนใหญ่จึงมาจากหลากหลายวฒันธรรม และหลากหลายเชื�อชาติ มีครู 

จาํนวน 45 คน และมีนกัเรียน จาํนวน 779 คน ปัจจุบนัผูอ้าํนวยการโรงเรียนคือ นางสุริยา  ชุ่มมะโน

ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียน วทิยฐานะ ชาํนาญการพิเศษ 

 วิสัยทศัน์ โรงเรียนเวยีงแหงวิทยาคมจดัการศึกษาโดยมุ่งพฒันานกัเรียนให้มีพลานามยั

สมบูรณ์  มีคุณธรรม  เลิศลํ�าวิชา  รักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไทย ใส่ใจในเทคโนโลยี   มีความพอเพียง  

สู่ประชาคมอาเซียนและสากล  ภายในปี พ.ศ. 2559 
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 พนัธกิจ  

1. ส่งเสริมการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยเนน้รูปแบบที�หลากหลาย  เพื�อยกระดบัผลสัมฤทธิ�  

ทางการเรียน  

 2. พัฒนาผู ้เ รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นประชากรที� มีคุณภาพ           

ของสังคมสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข  

 3. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้บูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั�วถึง    

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 4. พฒันาบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอน  

 5. ส่งเสริมประสานงาน  มีส่วนร่วมชุมชน องคก์รภาครัฐและเอกชน  

 6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ�น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

 7. ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้มภายในสถานศึกษาและชุมชน  

 8. เตรียมความพร้อม เพื�อสู่ประชาคมอาเซียนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษที� 21   (โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม, 2556, หนา้ 1-2). 

 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจําอําเภอ  สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 เปิดสอนระดบัชั�น มธัยมศึกษาปีที� 1 ถึงระดบัชั�น มธัยมศึกษาปีที� 6     

มีเขตพื�นที�บริการ 3 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลเมืองแหง  ตาํบลแสนไห  ตาํบลเปียงหลวง พื�นที�รอบนอก

เป็นเป็นผูเ้ขาสูง ติดชายแดนไทยพม่า  นกัเรียนประกอบดว้ยหลากหลายชนเผ่า เช่น ชนเผ่าเมือง   

ชนเผา่ไทยใหญ่ ชนเผา่จีน   ชนเผา่ลีซู และชนเผา่ปากากะญอ 

     

2.9 งานวจิัยที�เกี�ยวข้อง  

 ในส่วนของการศึกษาที� เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

มีงานการศึกษาที� เกี�ยวขอ้ง ดงันี�  

 คาํซอน นนัแกว้ (2552, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาสภาพในการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน อาํเภอภูซาง  จงัหวดัพะเยา   ผลการศึกษาพบวา่ สภาพปัจจุบนัในการ

ดาํเนินงานโดยเฉลี�ยทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นที�มีการดาํเนินงาน

มากไดแ้ก่  ดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษา รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการจดัระบบบริหาร  ดา้นการ

จดัระบบสารสนเทศ ด้านการจดัทาํแผนและการดาํเนินงานตามแผน ด้านการรายงานคุณภาพ

การศึกษาประจาํปี ด้านการพฒันามาตรฐานการเรียนรู้และด้านการตรวจสอบและการทบทวน

คุณภาพการศึกษา ตามลาํดบั 
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 จากนั�น อญัชลี  อินทกาโมทย ์(2554, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาสภาพการดาํเนินงาน ปัญหา

และขอ้เสนอแนะ ในการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนบนพื�นที�ดอยอ่างขาง 

จงัหวดัเชียงใหม่ ทั�ง 3 ดา้น คือ ด้านการเตรียมการ มีการสร้างความรู้ ความเขา้ในแก่บุคลลากร 

ปัญหาในการดาํเนินงานคือ มีการสับเปลี�ยน โยกยา้ยบ่อยทาํให้ ขาดความต่อเนื�องในการปฏิบติังาน 

การศึกษาการศึกษาพบวา่ ผลการศึกษาพบวา่ ในการดาํเนินงาน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการ มีการ

สร้างความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากร ปัญหาในการดาํเนินงานคือ มีการสับเปลี�ยนโยกยา้ยบ่อยทาํให้

ขาดความต่อเนื�องการปฏิบติังาน ขาดความชัดเจนในการแต่งตั�งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายใน และขาดการประสานงานที�ดี ด้านการดาํเนินการ มีกระบวนการทาํงานอย่างเป็นขั�นตอน   

แต่บางส่วนยงัไม่ไดมี้การดาํเนินงานยอย่างเป็นระบบ เช่น การจดัทาํคู่มือประกนัคุณภาพภายใน 

ขาดการนาํผลการปฏิบติัไปปรับปรุงในแต่ละงาน  ดา้นการรายงานมีการจดัทาํรายงานการประเมิน

ตนเอง แต่ขาดการเผยแพร่ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจํา สู่สาธารณชน 

ข้อเสนอแนะควรจัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื�อให้เกิดทกัษะและความชํานาญจัดทาํ

แผนปฏิบติังานเพื�อเป็นกรอบในการดาํเนินงาน ควรมีการตรวจสอบการประเมินผลอยา่งต่อเนื�อง 

และเป็นระบบเพื�อนาํผลการประเมินมาปรับปรุงควรมีการเผยแพร่รายงานผลการพฒันาคุณภาพ

ประจาํปีสู่สาธารณชน และควรจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานดว้ยขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนั 

 และในปีเดียวกัน พนัธิการ์ จันทร์สว่าง (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง ผลการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอาํเภอวงัชิ�น จังหวดัแพร่ ผลการ

ดาํเนินงานโดยภาพรวม โรงเรียนมีการพฒันาการดาํเนินงานตามมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก 

ผลสําเร็จที�เป็นจุดเด่นดา้นผูเ้รียน คือ ผูเ้รียนมีวินยั มีความรับผิดชอบ  และปฏิบติัตามหลกัธรรม  

ทางศาสนา รู้คุณค่าและอนุรักษท์รัพยากรในทอ้งถิ�น เสียสละ รักการทาํงาน ดา้นครู มีความรู้ความ

เขา้ใจเป้าหมายของการจดัการศึกษา และดา้นผูบ้ริหารมีภาวะความเป็นผูน้าํ มีวิสัยทศัน์  เป็นผูน้าํ

ทางวิชาการ มีการบริหารอย่างเป็นระบบ ส่วนจะด้อยด้าน ผูเ้รียนที�ควรพฒันา คือ ควรพฒันา       

ใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดริเริ�ม สร้างสรรค ์และมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

ที�สูงขึ�น ควรจดัให้มีวิจยัชั�นเรียน และนาํผลการวิจยัมาพฒันาการเรียนการสอน ดา้นครู ควรนิเทศ

ติดตามการจดัการเรียนการสอนที�เน้นนักเรียนเป็นสําคญั และจดั ให้มีการวดัผลประเมินผลตาม

สภาพจริง ดา้นผูบ้ริหาร ควรพฒันาระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครบถว้น ทนัต่อการ ใช้

งาน   ความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ  ต่อ

ผลการดําเนินงานในระดับมาก ทั� ง 3 ด้าน คือ ด้านความตระหนัก ด้านความพยายาม และ            

ดา้นความสําเร็จ  ส่วนปัญหาและขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาผลการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ

ภายใน  ดา้นผูเ้รียน  พบวา่ มีปัญหานกัเรียนขาดความสนใจในการเรียนและการทาํงาน มีผลสัมฤทธิ�
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ทางการเรียนตํ�า  ขาดกระบวนการคิดวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์ และคิดรวบยอด ขาดความรับผิดชอบ 

ขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรู้และทกัษะที�จาํเป็น       

ต ํ�ากว่าเกณฑ์ มีนิสัยกา้วร้าวและก่อการทะเลาะวิวาท ขอ้เสนอแนะในการแก้ปัญหา  คือ ควรจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนที�เน้นกระบวนการและความหลากหลาย จดัโครงการ/กิจกรรม เพื�อ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัย  มีการนําเทคโนโลยี  มาพฒันาการศึกษาเพื�อเพิ�มความ

น่าสนใจของผูเ้รียนมากขึ�น ด้านครู พบว่าครูขาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ

จดัทาํหลักสูตรของสถานศึกษา ขาดความรู้ความสามารถในการผลิต การใช้สื� อและนวตักรรม    

เพื�อประกอบการสอน ครูมีภาระงานนอกเหนือการสอนมากเกิน ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา  คือ 

ควรลดภาระงานพิเศษของครู สนับสนุน พฒันาความสามารถด้านการจัดทาํหลักสูตร มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่างต่อเนื�อง ส่งเสริม พัฒนาการจัดทาํสื� อและนวตักรรม             

ที�หลากหลาย ด้านผูบ้ริหาร  พบว่าผูบ้ริหารให้ความสนใจต่อองค์กร บุคลากรและผลผลิตน้อย    

ขาดมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีกบัคนในองค์กร ขาดวิสัยทศัน์บริหารจดัการ และไม่มีความเป็นเอกภาพ    

ในการจดัการศึกษา ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา คือ วางนโยบาย ระดมปัจจยัสนับสนุนให้

เหมาะสมกบัการพฒันาแต่ ละดา้น ควรพฒันาความรู้และทกัษะการบริหารจดัการ ปลูกฝังจิตสํานึก 

พฒันาคุณธรรมจริยธรรมและคดักรองตาํแหน่งผูบ้ริหาร ส่งเสริมและสนบัสนุนเชื�อมสัมพนัธไมตรี

กบัชุมชนเพื�อร่วมจดัการศึกษา ควรใชห้ลกัประชาธิปไตยและบริหารแบบมีส่วนร่วม และพฒันา

ภาวะผูน้าํใหท้นัต่อการเปลี�ยนแปลง 

 นอกจากนี�  เขมจิรา บริภารักษ์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื� องการบริหารจัดการ          

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนในโครงการหนึ� งอาํเภอ หนึ� งโรงเรียนในฝัน 

จงัหวดัลาํพูน ผลการศึกษาสรุปได้ดงันี�   การบริหารจดัการการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน   

ของโรงเรียนในโครงการหนึ� งอาํเภอหนึ� งโรงเรียนในฝัน  จงัหวดัลาํพูน  ภาพรวมมีการปฏิบติั      

ในระดบัมากทุกดา้น และดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ  การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษา

มีการแต่งตั�งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจน แต่ปัญหาสําคญัที�พบ

คือการประเมินคุณภาพการศึกษายงัไม่สามารถสะทอ้นความสามารถของนกัเรียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

และขาดรูปแบบการประเมินที� เป็นมาตรฐานเดียวกนั  รวมถึงการประเมินคุณลกัษณะของนกัเรียน

ด้วยแนวทางแก้ปัญหาคือ บุคลากรที�  เกี�ยวข้องควรจัดประชุมเพื�อกําหนดรูปแบบและเกณฑ ์      

การประเมินใหเ้หมาะสมตามสภาพจริง มีความหลากหลาย จดัให้มีผู ้ประเมิน  แนะนาํและติดตาม

อยา่งต่อเนื�องแลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์ แปลผลเป็นระยะตามมาตรฐาน/ตวับ่งชี�   สําหรับ

ด้านที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุดคือ  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยสถานศึกษามีการแต่งตั� ง

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาแต่ปัญหาสําคญัที�พบคือสารสนเทศ     
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ยงัไม่เป็นปัจจุบนัไม่ได้จดัหมวดหมู่ที�ดี จึงไม่สามารถนาํขอ้มูลสารสนเทศมาเป็นทรัพยากรได้

รวมถึงการมอบหมายงานใหบุ้คลากรดาํเนินงานไม่เหมาะสมกบัความสามารถของบุคคล ฝ่ายงาน 

ที�รับผิดชอบจึงปฏิบติั งานเป็นไปดว้ยความยากลาํบากส่งผลให้ระบบสารสนเทศไม่มี การพฒันา

แนวทางแกปั้ญหา คือ สถานศึกษาควรแต่งตั�งทีมงานสารสนเทศใหค้รอบคลุมทุกฝ่าย เพื�อทาํหนา้ที�

รวบรวมและบนัทึกขอ้มูล  โดยส่งเสริมให้มี การจดัเก็บขอ้มูลในฝ่ายให้เป็นหมวดหมู่  กาํหนด

ฟอร์มการเก็บให้เป็นรูปแบบหรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี�  สถานศึกษาควรเลือกสรร

บุคลากรมาดาํเนินงานให้เหมาะสมกบัความสามารถของบุคคล โดยตอ้งมีความเขา้ใจงานสามารถ

จดัระบบขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 และในปีต่อมา ดารา  บึงราษฎร์ (2555, หน้า 64) ไดศึ้กษาเรื�องการบริหารระบบขอ้มูล

สารสนเทศเพื�อการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

ระยอง เขต 1 พบว่า ด้านการวางแผนโรงเรียนจดัทาํระบบขอ้มูลเพื�อประกนัคุณภาพการศึกษา    

ส่วนขอ้ที�ขา้ราชการครูคิดว่ามีการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศน้อยที�สุดคือ โรงเรียนกาํหนด

วตัถุประสงคข์องการจดัทาํระบบสารสนเทศที�เกี�ยวกบังานวิชาการของโรงเรียนไวอ้ยา่งเหมาะสม

ด้านการดาํเนินการระบบสารสนเทศ โรงเรียนจดัระบบข้อมูล การวดัและประเมินผลไวอ้ย่าง

เหมาะสม ส่วนขอ้ที�นอ้ยสุดคือ โรงเรียนประสานงานกบัผูรั้บผดิชอบภายนอกโรงเรียนในการจดัทาํ

ระบบขอ้มูลไวอ้ยา่งชดัเจน  ดา้นการตรวจสอบระบบขอ้มูล  สารสนเทศ โรงเรียนกาํหนดเกณฑ์การ

ประเมินการจัดทําระบบบข้ออมูลสารสนเทศอย่างชัดเจน มีการพิมเอกสารเผยแพร่ผลการ

ดาํเนินการด้านขอ้มูลสารสนเทศให้บุคลที�เกี�ยวขอ้งทราบ  ด้านการพฒันปรับปรุงระบบข้อมูล

สารสนเทศ  โรงเรียนมีการวางแผนปรับปรุงพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการประกนัคุณภาพ

การศึกษา  ส่วนข้อที�น้อยสุด คือ โรงเรียนทบทวนการพฒันาการดาํเนินการจดัทาํระบบขอ้มูล

สารสนเทศ 

 ขณะที�  สินฤทยั  ใจนนัต๊ะ (2555, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษากระบวนการบริหารงานประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวงัเหนือวิทยา สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา   

เขต 35  ทั�ง 4 ขั�นตอนคือ ขั�นตอนการวางแผน ( Plan) ขั�นตอนการดาํเนินการ (Do)  ขั�นตอนการ

ตรวจสอบการดาํเนินงาน  (Check)  และขั�นตอนการปรับปรุงและนาํไปใช(้Action) ประชากร  และ

กลุ่มเป้าหมายที�ใช้ในการศึกษา ครั� งนี�  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวงัเหนือวิทยา อาํเภอวงัเหนือ จงัหวดัลาํปาง สํานกังานเขต

พื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 รวมทั�งสิ�น จาํนวน10 คน เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัวเิคราะห์โดยคาํนวณค่าสถิติ ดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบน
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มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการบริหารงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดบั

การปฏิบติัทุกขั�นตอนอยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย  ดงันี�  ขั�นตอนการตรวจสอบการ

ดาํเนินงาน (Check) ขั�นตอนการวางแผน ( Plan) ขั�นตอน การดาํเนินการ ( Do) และขั�นตอนการ

ปรับปรุงและนาํไปใช้  (Action)  ตามลาํดบั   ปัญหา / อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการพฒันา

ระบบบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ที�พบมาก คือ ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  และคณะกรรมการสถานศึกษา  ไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ที�ของตนเองอยา่งแทจ้ริงควรมี

การอบรม ส่งเสริมครู สัมมนา ประชุมแลกเปลี�ยนความรู้ความเขา้ใจเพิ�มมากขึ�น  

  ในปีเดียวกนั อาราม สาระจนัทร์ (2555, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพร้อมของสถานศึกษา 

เพื�อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของโรงเรียนบา้นแม่ปาคี อาํเภอพร้าว จงัหวดั

เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีความพร้อมด้านเอกสารหลักฐานข้อมูลตามตวับ่งชี�       

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที�สาม 11 ตัวบ่งชี�  ส่วนในตัวบ่งชี�  ที�  12 สถานศึกษาไม่มี        

ความพร้อม ปัญหาที�พบในการเตรียมความพร้อม ดา้นผูเ้รียน พบวา่ ผูเ้รียนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์

ไม่เป็น และขาดระเบียบวินัย ด้านกระบวนการ พบว่า การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผน       

ดา้นปัจจยั พบวา่ ขาดสื�ออุปกรณ์ที�จาํเป็นตามหลกัสูตร ซึ� งขอ้เสนอแนะ ในการแกปั้ญหา คือ ควรมี

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�เนน้ให้ผูเ้รียนอ่านออก เขียนได ้คิดวิเคราะห์เป็นใชก้าร บูรณา

การทางการเรียน ปลูกฝังวนิยั คุณธรรม จริยธรรม 

 จากการศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ทาํให้ทราบถึงกระบวนการของการดาํเนินการตั�งแต่ที�มา ความสําคญั  วิธีการ

และการประเมินผล ตลอดจนสภาพปัญหาการดาํเนินงานตามระบบประกนัดงักล่าว ภายใตห้ลกัการ

มีส่วนร่วม 8 ประการ ซึ� งจาํเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายที� เกี�ยวข้องทั�งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ผูป้กครอง ชุมชน ที�จะร่วมคิด ร่วมทาํและร่วม

ประสานงานไปในทิศทางเดียวกนัดว้ยความทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และจิตใจ เพื�อใหผ้ลปรากฏ

ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม อนัหมายถึงสถานศึกษาไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ที�กาํหนดโดยบทบญัญติั 

ของระเบียบกฎหมายดา้นการศึกษาและปรับปรุงในส่วนที� เป็นปัญหาใหเ้หมาะสมกบัสภาพบริบท 

เพื�อพฒันาไปสู่ โรงเรียนที�มีคุณภาพอยา่งแทจ้ริง   
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บทที� 3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 
  

 การวิจัยครั� งนี� ศึกษาเรื� อง “แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จังหวดัเชียงใหม่” ผูว้ิจ ัยได้แบ่ง

วธีิดาํเนินการออกเป็นขั�นตอนตามลาํดบัดงันี�  

 3.1  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

 3.2  เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

 3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล  คือกลุ่มที�มีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกบัสภาพและปัญหา ระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน  20  คน  ประกอบดว้ย 

 3.1.1  ครูผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพภาพการศึกษาจาํนวน  5 คน  

 3.1.2  ครูผูรั้บผดิชอบ แต่ละมาตรฐาน จาํนวน 15 คน 

 

3.2  เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิัย 

 3.2.1 กรอบเนื�อหาในการศึกษาขอ้มูล 

    1) สภาพงานปัญหา ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   2) แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 3.2.2  การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นงานวจิยั  ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั�นตอนดงันี�   

   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัแนวคิด หลกัการ ระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา และกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 

   2) ศึกษาเอกสาร ร่องรอย สังเกต สัมภาษณ์ การบริหารงานระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา  ตั�งแต่ปี พ.ศ.2555-2557 เพื�อศึกษาสภาพการบริหารงานที�ผา่นมา 
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  3) ประมวลความรู้จากการศึกษาทั�งหมด มาทาํการจดัหมวดหมู่และสร้างเป็นกรอบ

การสนทนากลุ่ม ตามขอบข่ายใหส้อดคลอ้งและครอบคลุมเนื�อหาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

  4) นาํกรอบเนื�อหาซึ�งเป็นเครื�องมือแบบสนทนากลุ่มปรึกษาอาจารยที์�ปรึกษา 

 

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื�อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี�  

 3.1.1  เพื�อศึกษาสภาพระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

อาํเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งปี 2555-2557 ดาํเนินการโดย 

   1) ขอหนงัสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตลา้นนา 

ไปขอความอนุเคราะห์จากผูใ้หข้อ้มูล  

   2) ศึกษาเอกสารวิชาการ ทฤษฎี แนวคิดเกี�ยวกบัระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา      

พ.ศ. 2553  

   3) ศึกษาสภาพระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัของการดาํเนินการประกนัคุณภาพ

ภายในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 8 ขอ้ เพื�อหาขอ้สรุปวา่ ขอ้ไหนที�โรงเรียนมีปัญหามากที�สุดที�ควร

หาแนวทางในการพฒันา จากนั�น ศึกษาเอกสารวชิาการ ทฤษฎี ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ตอ้งการหาแนว

ทางการพฒันาเพิ�มเติม 

   4) ศึกษาข้อมูลร่องรอย หลักฐานการดําเนินการงานระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ระหวา่งปี 2555-2557 

   5) ในการเก็บขอ้มูลผูว้จิยัไดข้ออนุญาตผูใ้หข้อ้มูลจดบนัทึก บนัทึกภาพ 

 3.2.2 แสวงหาแนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาดาํเนิน

การศึกษา  2 ขั�น ประกอบดว้ย 

   ขั�นที� 1  ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเกี�ยวกบัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อสร้างกรอบแนวทางการพฒันา ทาํ SWOT Analysis  เพื�อวิเคราะห์หา  

จุดแขง็ จุดอ่อน อุปสรรคและโอกาส และความแตกต่างระหวา่งสภาพที�เป็นจริงกบัหลกัวชิาการ  

   ขั�นที� 2  หาแนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้การ

สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) กบัครูผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา และครู

ผูรั้บผิดชอบ แต่ละมาตรฐาน การสนทนากลุ่มจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ ครูผูรั้บผิดชอบงานประกนั

คุณภาพการศึกษา และครูผูรั้บผดิชอบ แต่ละมาตรฐาน  
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3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี�  

 3.4.1  วเิคราะห์ สังเคราะห์ ขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษา เกี�ยวกบัสภาพและปัญหาระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม ่

 3.4.2  จดัหมวดหมู่ปัญหา ปัจจยัและเงื�อนไขที�ไดรั้บจากการทาํ SWOT Analysis  

 3.4.3  จดัหมวดหมู่แนวทางการพฒันา ที�ไดรั้บจากการทาํ Focus group Discussion เพื�อ

สรุปเป็นข้อเสนอแนะ การพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที�เหมาะสมกับ

โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทที� 4 

ผลการวจิยั 
 

 การวิจัยครั� งนี�  ศึกษาเรื� อง แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ เพื�อ

ศึกษาสภาพปัญหา ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

อาํเภอเวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่   และหาแนวทางการพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์

ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ตอนดงันี�    

 ตอนที� 1 ผลการศึกษาสภาพการดาํเนินงาน ปัจจยัเงื�อนไข ที�ส่งผลต่อการดาํเนินงาน

ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง  

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ตอนที� 2 แนวทางการพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน

เวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่   
 ซึ� งมีรายละเอียดขั�นตอน ดงัต่อไปนี�  

 

 ตอนที� 1 ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง  จังหวดัเชียงใหม่ 

 จากการศึกษาเอกสาร  ได้แก่ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา             

ปีการศึกษา 2555-2557 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 2552  รายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสอง 2557  พบขอ้มูลที�สอดคลอ้งกนัดงันี�  

 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมตั�งอยู่บา้นเลขที� 288 ตาํบลเมืองแหง อาํเภอเวียงแหง จงัหวดั

เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50350 จัดตั� ง ขึ� นเมื�อว ันที�  28 เมษายน 2526 ตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยใชชื้�อวา่ โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม เปิดสอนระดบัชั�น มธัยมศึกษา 

ปีที� 1 ถึงระดบัชั�น มธัยมศึกษาปีที� 6 มีเขตพื�นที�บริการ 20 หมู่บา้น 3 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลเมืองแหง

ตาํบลแสนไห  ตาํบลเปียงหลวง ประกอบดว้ย อาคารเรียน 2 หลงั มีห้องเรียนทั�งหมด 23 ห้องเรียน 

พื�นที�รอบนอกเป็นเป็นผูเ้ขาสูง  ติดชายแดนไทยพม่า  นักเรียนประกอบด้วยหลากหลายชนเผ่า    

เช่น ชนเผ่าเมือง ชนเผ่าไทยใหญ่ ชนเผ่าจีน ชนเผ่าลีซู และ ชนเผ่าปกากะญอ นักเรียนส่วนใหญ่    
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จึงมาจากหลากหลายวฒันธรรมและหลากหลายเชื�อชาติ มีครู จาํนวน 45 คน และมีนกัเรียน จาํนวน 

779  คน  ปัจจุบนัผูอ้าํนวยการโรงเรียน คือ นางสุริยา  ชุ่มมะโน  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

วิทยฐานะ ชาํนาญการพิเศษ  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย  ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารงาน

วชิาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั�วไป 

ตาราง  4-1 จาํนวนครูและนกัเรียน ปีการศึกษา 2555-2557 
 

ปี พ.ศ. 2555 2556 2557 

ครู ชาย (คน) 13 14 14 

หญิง (คน) 17 17 20 

รวม 30 31 34 

นักเรียนมธัยมศึกษา

ตอนตน้ 

ชาย (คน) 145 154 132 

หญิง (คน) 226 213 214 

รวม 371 367 346 

นักเรียนมธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ชาย (คน) 162 199 170 

หญิง (คน) 271 297 251 

รวม 433 496 421 

รวมนักเรียนทั�งหมด 804 863 767 

    

 ที�มา: สารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2555-2557 โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม 
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ภาพ 4-1 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม ปีการศึกษา 2555-2557 

 

  

 คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 คณะกรรมการบริหาร

     คณะกรรมการสมาคม

ผู้ปกครองและครู 

     คณะกรรมการศิษย์เก่า 

 

รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

ผู้อาํนวยการสถานศึกษา 

นางสุริยา  ชุ่มมะโน 

 

- พฒันาหลกัสูตร 

- งานวจิยัทางการศึกษา 

- งานพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

(ตามกลุ่มสาระ) 

- งานวดัผลและประเมินผล 

- งานทะเบียนและเทียบโอนผล

การเรียน 

- งานจดัทาํสาํมะโนนกัเรียน 

- งานพฒันาสื�อนวตักรรมและ

เทคโนโลยทีางการศึกษา 

- งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

- งานนิเทศการศึกษา 

- งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

- งานส่งเสริมและบริการทาง

วชิาการ 

- งานแนะแนวการศึกษา 

- งานส่งเสริมและบริหารวชิาการ 

- งานรับนกัเรียน 

- งานสื�อนวตักรรมและเทคโนฯ 

 

- งานระดมทรัพยากร 

   เพื�อการศึกษา 

-   งานการเงินและบญัชี 

-  งานบริหารพสัดุ 

    และสินทรัพย ์

- งานจดัระบบควบคุมภายใน 

- งานนโยบายและแผน 

- งานตรวจสอบ  

- ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

ผล 

- งานจดัทาํและเสนอขอบ

ประมาณ 

- งานจดัสรรประมาณ 

 

 

- งานวางแผนอตัรากาํลงัและการ

กาํหนดตาํแหน่งวา่ง 

- งานสรรหา บรรจุ แต่งตั�ง ยา้ย ลา 

และการออกจากราชการ 

- งานวนิัยและรักษาวินยั 

- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพใน

การปฏิบตัิงาน 

- งานส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชู

เกียรติ 

- งานส่งเสริมการประเมินครู

ผูช่้วยและวิทยฐานะ 

- งานเลื�อนขั�นเงินเดือน 

- งานเครื�องราชอิสริยภรณ์ 

- งานธุรการและสารบรรณ 

- งานพฒันาระบบเครือข่าย

ขอ้มูลสารสนเทศ 

- งานประชาสัมพนัธ์ 

- งานระบบดูและช่วยเหลือ 

- งานป้องกนัแกไ้ขพฤติกรรม

นกัเรียน 

- งานสารวตัรนกัเรียน 

- งานป้องกนัและแกไ้ขยาเสพติด

และโรคเอดส์ 

- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

- งานกิจกรรมนกัเรียน 

- งานระดบัชั�นและครูประจาํชั�น 

- งานรักษาความปลอดภยัและ

เวรยาม 

- งานอาคารสถานที�และ

สิ�งแวดลอ้ม 

- งานสุขภาพอนามยัและการ

พยาบาล 

- งานโภชนาการ 

- งานชุมชนสัมพนัธ์และราชการ 

- งานโสตทศันศึกษา 

- งานสวสัดิการ 

- งานยานพาหนะ 

- งานเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

ฝ่ายบริหารทั�วไป 

 

ฝ่ายบริหาร

งบประมาณ 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

นายประวติั   พรหมนิล นางสุริยา  ชุ่มมะโน นางณภทัร    จองเซ นางสุริยา   ชุ่มมะโน 
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สภาพระบบงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม    

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง โดยสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปีการศึกษา 2552  ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  อาํเภอเวียงแหง   

จงัหวดัเชียงใหม่ ใน 14 มาตรฐาน มีผลการประเมิน อยูใ่นระดบั ดีมาก 7 มาตรฐาน ในระดบั ดี 6 

มาตรฐาน และในระดบั พอใช ้1 มาตรฐาน  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉลี�ย 3.38  จุดที�ควร

พฒันาและขอ้เสนอแนะจากการประเมินคือ สถานศึกษาควรพฒันารูปแบบการประกนัคุณภาพ

ภายในอยา่งเป็นระบบครบวงจร จดัให้มีการนิเทศติดตาม นาํผลการประเมินไปพฒันาคุณภาพการ

เรียนการสอน และการบริหารจดัการ ให้เป็นรูปธรรมกาํหนดเป้าหมายอย่างชดัเจน และต่อเนื�อง  

และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปีการศึกษา 2556  ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  มีผลการ

ประเมิน ระดบัคุณภาพ ดีมาก 6 ตวับ่งชี�   ระดบัคุณภาพ ดี 5ตวับ่งชี�   และระดบัระดบัคุณภาพ พอใช ้

1 ตวับ่งชี�   ผลการประเมินโดยรวมไดร้ะดบัคุณภาพดี มีคะแนน 81.76  คะแนน จุดเด่นดา้นการ

ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน 

การศึกษาที�กาํหนด มีการพฒันาการของการดาํเนินงานตาม 8 ขอ้ ของระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาดีขึ� นเป็นลําดับ ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลกัเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ขอ้เสนอแนะเพี�อการพฒันาดา้นการประกนั

คุณภาพภายใน เนื�องจากสถานศึกษามีการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั�งภาครัฐและเอกชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

แต่เพื�อให้เกิดการนาํไปสู่การพฒันาที�ย ั�งยืน สถานศึกษาควรพฒันาระบบการประเมินให้ชัดเจน

ยิ�งขึ� น เช่นการประเมินโครงการก่อนการดําเนินการ ระหว่างการดําเนินการ และหลังสิ�นสุด

โครงการ เพื�อเป็นการนิเทศ กาํกับ ติดตาม อย่างมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาควรเพิ�มการทาํ

ขอ้ตกลง MOU ทั�งในภาครัฐและเอกชนในทอ้งถิ�น หรือเขตบริการของสถานศึกษา เช่น เทศบาล 

ตาํบล คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเพื�อมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษา 
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ผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม 

อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปขอ้มูลไดด้งันี�  

ตาราง 4-2   แสดงผลการประเมินภายในสถานศึกษาโดยตน้สังกดั 

 

ที�มา: แบบสรุปผลการประเมินระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (15 มาตรฐาน) 

         โดยสังกดั ประจาํปีการศึกษา 2555-2557โรงเรียนเวียงแหงวทิยาคม 
 

 ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 จุดเด่น  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที�พึงประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย

สุขภาพจิตที�ดี  และมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีผลการประเมิน

คุณภาพอยู่ในระดบั ดีมาก และผูเ้รียนมีจิตสํานึกที�เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ ์ และพฒันา

สิ�งแวดลอ้ม มีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดแ้ละมีเจตคติที�ดี   

ต่ออาชีพสุจริต มีความรู้และทกัษะพื�นฐานที�จาํเป็นตามหลกัสูตร และมีทกัษะในการแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง มีผลการประเมินคุณภาพ อยู่ใน

ระดบั  ดีเยี�ยม 

 จุดที�ควรพัฒนา ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค ์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทศัน์ มีความรู้และทกัษะพื�นฐานที�จาํเป็นตามหลกัสูตร  และมี

ทกัษะในการแสวงความรู้ดว้ยตนเอง    

2. ด้านการจัดการศึกษา 

 จุดเด่น ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวฒิุ / ความรู้ความสามารถตรงกบัสายงานที�รับผิดชอบ  

หมั�นพฒันาตนเอง  เขา้กบัชุมชนไดดี้  และ ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ  และเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก ตลอดทั�ง

ระดับคุณภาพ\ ปีการศึกษา 2555 2556 2557 

ดีเยี�ยม 10 12 12 

ดีมาก 2 2 1 

ดี 2 1 1 

พอใช ้ 1 - 1 

ปรับปรุง - - - 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที� 1-15 ดีเยี�ยม ดีเยี�ยม ดีเยี�ยม 
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ผู ้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู ้นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษามีการบริหารและจดัการศึกษา  โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  สถานศึกษามีการจัด

หลกัสูตร  และกระบวนการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริม

คุณภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลาย สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการที�ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติตามศกัยภาพ    

 จุดที�ควรพัฒนา  การเพิ�มศกัยภาพในการจดัการเรียนรู้ที�หลากหลาย  การให้บุคลากร   

ไดเ้รียนรู้ฝึกฝนทกัษะการเรียนรู้และแสวงหาองคค์วามอยา่งต่อเนื�อง  

3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 จุดเด่น  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบนัทาง

ศาสนา  สถาบนัทางวชิาการ  และองคก์รภาครัฐและเอกชน  เพื�อพฒันาวิธีการเรียนรู้ในชุมชน และ

สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถิ�น อยา่งหลากหลายกบัผูเ้รียน 

 จุดที�ควรพัฒนา สนบัสนุนการใชว้ิทยากร ชุมชน  เขา้มามีส่วนร่วมในการแลกเปลี�ยน

องคค์วามรู้และสร้างประสบการณ์ตรงแก่ผูเ้รียน  ส่งเสริมการใหบ้ริการทางวชิาการแก่ชุมชน 

4. ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 จุดเด่น  มีโครงการ/กิจกรรมที�สอดคล้องกับเอกลักษณ์ อตัลักษณ์ วิสัยทศัน์ จุดเน้น 

เป้าหมาย และกลยทุธ์ ของสถานศึกษาจนสร้างชื�อเสียงและเกียรติยศ   ใหแ้ก่สถานศึกษาทาํให ้

ผูเ้รียนและโรงเรียน มีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ และสนบัสนุนใหน้กัเรียนเป็นผูมี้ความพอเพียง 

 จุดที�ควรพัฒนา  โรงเรียนควรกาํหนดทิศทางวิสัยทศัน์ ปรัชญา จุดเน้น ในการพฒันา

คุณภาพการศึกษา จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ให้ชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากรใน

สถานศึกษาตระหนักรับรู้ร่วมกนั สอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการเรียนการสอน และ

กิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบติัการประจาํปีให้ชดัเจน รวมทั�งติดตามผลการดาํเนินงาน  โดยเน้น

การมีส่วนร่วมทุกคนในสถานศึกษา เพื�อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีอตัลกัษณ์ดงัที�ตั�งไว ้ 

5. ด้านมาตรการส่งเสริม 

 จุดเด่น โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที�ส่งเสริมตามนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง       

การปฏิรูปการศึกษา ซึ� งมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที� 15 ในระดบั ดีเยี�ยม  

 จุดที�ควรพัฒนา โรงเรียนควรกาํหนดทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยศึกษา

แนวทางกฎหมาย กรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา ให้ชัดเจน โดยส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาตระหนักรับรู้ร่วมกัน สอดแทรก

กิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบติัการประจาํปี    



68 

 

ใหช้ดัเจน รวมทั�งติดตามผลการดาํเนินงานตามนโยบายใหเ้ป็นรูปธรรม โดยเนน้การมีส่วนร่วมของ

ทุกคนในสถานศึกษา 

 จากการศึกษาขอ้มูล เอกสาร ร่องรอย ในการการดาํเนินงาน การประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ตามกฎกระทรวง ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนั

คุณภาพการศึกษา  2553   ตามวงจรการบริหารเชิงระบบ หรือวงจรเดมมิ�ง PDCA สรุปไดด้งันี�  

1. วางแผนดําเนินงาน (P) 

  การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมไดก้าํหนด 

มาตรฐานสถานศึกษา โดยมีการดาํเนินการ ศึกษา วิเคราะห์  มาตรฐานและตวับ่งชี�  ว่าด้วยการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที�กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้  มีการพิจารณา

สาระสําคญัที�กาํหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี� ที�สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ

สถานศึกษา กาํหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ตวับ่งชี�  ที�สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา

พร้อมประกาศใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทราบ 

  จัดทาํแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนมีการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา โดยดาํเนินการ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ

ต้องการจาํเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง กําหนดวิสัยทัศน์      

พนัธกิจ และเป้าหมายต่างๆ โดยมุ่งเนน้ ที�คุณภาพผูเ้รียนที�สะทอ้นคุณภาพความสําเร็จอยา่งชดัเจน

และเป็นรูปธรรม ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม กาํหนดวิธีการดาํเนินงานกิจกรรม  โครงการที�สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใชก้ระบวนการวจิยั หรือผลการวิจยั หรือขอ้มูลที�อา้งอิงได้

ให้ครอบคลุมการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้

การส่งเสริมการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  การพฒันาบุคลากร  และการบริหารจดัการ เพื�อให้

บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน  ที�กาํหนดไว ้ กาํหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นจากภายนอก

ที�ให้การสนับสนุนทางวิชาการ  กําหนดบทบาท ให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู ้เ รียน             

ร่วมรับผิดชอบและดาํเนินงานตามที�กาํหนดไว ้ กาํหนดบทบาทหนา้ที�และแนวทางการมีส่วนร่วม

ของ ผูป้กครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และทอ้งถิ�น กาํหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ เสนอแผนพฒันาการจดัการศึกษาต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ  และสถานศึกษาจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี โดยจดัทาํแผนปฏิบติั

การประจาํปีที�สอดคล้องกบัแผนพฒันา การจดัการศึกษาของสถานศึกษา กาํหนดปฏิทิน การนาํ

แผนปฏิบติัการประจาํปีไปสู่การปฏิบติัที�ชดัเจน เสนอแผนปฏิบติัการประจาํปี  ต่อคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความ

เห็นชอบ 

  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  โรงเรียนมีการจดัโครงสร้างการบริหารจดัการที�เอื�อ 

ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา การแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา เพื�อกาํหนดแนวทางและวธีิการประกนัคุณภาพภายใน กาํกบั ติดตามให้ความเห็น  และ

ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการดาํเนินงาน เสนอแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนและรายงาน

คุณภาพ มีระบบสารสนเทศที�มีข้อมูลเพียงพอต่อการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ แต่ยงัไม่ได้

จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการ

ให้บริการ หรือการเชื�อมโยงเครือข่ายกบัหน่วยงานตน้สังกดั  และยงัไม่มีการนาํขอ้มูลสารสนเทศ

ไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารและการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งจริงจงั 

2. การดําเนินงานตามแผน  (D) 

  ดําเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนมีการดาํเนินการ 

โดยนาํแผนปฏิบติัการประจาํปีแต่ละปีสู่การปฏิบติั  ตามกรอบระยะเวลา และกิจกรรมโครงการ     

ที�กาํหนดไว ้ ผูรั้บผิดชอบและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายปฏิบติัตามบทบาทหน้าที� และความรับผิดชอบ

ตามที�ไดก้าํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. การตรวจงาน (C) 

  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการ 

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการ

ดาํเนินงาน ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยั ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต /ผลลพัธ์ เพื�อให้การบริหารจดัการ

คุณภาพมีประสิทธิภาพ ใชว้งจรการบริหารเชิงระบบหรือวงจรเดมมิ�ง (PDCA) เป็นเครื�องมือในการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  โดยกาํหนดผูรั้บผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาระดบัสถานศึกษา ทั�งระดบับุคคลและระดบัสถานศึกษา รายงานและนาํผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงพฒันา  เตรียมการและให้ความร่วมมือ

ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สังกดั 

  การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที�กําหนด  จดัให้มีการประเมินผล

สัมฤทธิ� ตามหลกัสูตร และตามช่วงชั�น ทั�งระดบัสถานศึกษาและระดบัชาติดว้ยเครื�องมือมาตรฐาน  

นาํผลการประเมินไปแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพื�อการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบ

การทาํงานหรือการประเมินตนเองของสถานศึกษา ดาํเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื�องมือที�หลากหลายและเหมาะสมมีการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาจากหน่วยงานตน้สังกดัทุกปีการศึกษา 
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 จัดทํารายงานประจําปีที�เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  การรายงานคุณภาพ

การศึกษาประจาํปี  สถานศึกษาไดส้รุปและจดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาที�สะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนและผลสําเร็จของการบริหารจดัการศึกษาตาม

รูปแบบที�หน่วยงานตน้สังกดักาํหนด นาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

หรือคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ เผยแพร่

รายงานต่อสาธารณชน  หน่วยงานตน้สังกดั  และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

4. การปรับปรุง (A) 

  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื�อง  สถานศึกษายงัไม่มีกระบวนการ   

ที�ชัดเจนในการพฒันาการศึกษาให้ต่อเนื�อง โดยยงัไม่มีกระบวนการส่งเสริมแนวความคิดเรื� อง   

การประกนัคุณภาพการศึกษาที� มุ่งการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�องให้เกิดขึ�นกบัครูและ

บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็น

วฒันธรรมคุณภาพในการทาํงานปกติของสถานศึกษา  ยงัไม่ไดน้าํผลการประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา จากการประเมินตนเองหรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  มาวิเคราะห์  สังเคราะห์  

และเลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศ อยา่งเป็นระบบครบวงจร 

 จากการศึกษาเอกสารหลักฐานการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม ตามตามกฎกระทรวง วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนั

คุณภาพการศึกษา  2553  พบวา่ ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเวียงแหง

วิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหว่างปี 2555-2557  มีการจดัระบบสารสนเทศ          

ยงัไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่สะดวกต่อการให้บริการ ไม่มีการนําขอ้มูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน ์     

ในการบริหารและการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งจริงจงั  สถานศึกษาไม่มีกระบวนการที�ชดัเจน

ในการพฒันาอย่างต่อเนื�อง ไม่มีกระบวนการส่งเสริมครูและบคลากรให้มีแนวความคิดเรื� อง       

การประกนัคุณภาพการศึกษา ยงัไม่ได้นาํผลการประเมินคุณภาพ  มาวิเคราะห์  สังเคราะห์และ

เลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศ อยา่งเป็นระบบครบวงจร 

 วิเคราะห์ขอ้มูลจากสภาพการดาํเนินงานระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ นาํมา SWOT  Analysis  ทาํการ

วิเคราะห์สภาพการดาํเนินงานระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงแหง

วิทยาคม อาํเภอเวียงแหง วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  เพื�อเป็นขอ้มูลในการ

กาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาคุณภาพระบบงานประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา  ดงัต่อไปนี�  
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 จุดแขง็  (Strengths) 

 1. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดบัมีส่วนร่วมในการทาํงาน โดยโรงเรียน         

มีระบบและโครงสร้างในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งชดัเจน 

2. โรงเรียนมีมาตรฐานสถานศึกษาที�สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน 

3. มีการจดัทาํแผนการดาํเนินงานที�ชดัเจน  คณะครูใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินงาน 

ตามแผน   

4. มีตารางสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี  มีการตรวจสอบ และนิเทศเป็นประจาํ 

5. มีการดาํเนินกิจกรรมที�สอดคลอ้งตามมาตรฐานการศึกษา 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การจดัทาํระบบสารสนเทศของงานประกนัคุณภาพการศึกษายงัไม่เป็นระบบ 

ครบวงจร   

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ขาดความตระหนกั ขาดทกัษะ และความรู้ในการทาํงานดา้นการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

 3. ขาดความต่อเนื�องในการดาํเนินงาน สาเหตุมาจากการที�ครูผูรั้บผิดชอบงานประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา ยา้ยบ่อย เพราะโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมเป็นโรงเรียนที�ห่างไกลเมือง

เชียงใหม่  ครูส่วนใหญ่มีครอบครัวอยูใ่นเมืองเชียงใหม่ ทาํให้ตอ้งเดินทางและเสียค่าใชจ่้ายในการ

เดินทางสูง จึงเป็นสาเหตุทาํใหค้รูยา้ยบ่อย เนื�องจากตอ้งการกลบัไปยงัภูมิลาํเนาของตวัเอง  

 4.  เนื�องจากมีการยา้ยบ่อย  ครูที�โรงเรียนส่วนใหญ่ เป็นครูผูช่้วย และครู คศ.1  จึงไดค้รู

ที�บรรจุใหม่มารับผิดชอบงาน ซึ� งก็ขาดประสบการณ์ในการทาํงาน 

 5. โรงเรียนยงัไม่มีหลกัเกณฑ์ นโยบาย ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื�อง

เพื�อให้มีการเปลี�ยนแปลงตามความเป็นจริง เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันและสิ� งที�จะเกิดขึ� น            

ในอนาคต ซึ� งเป็นสิ�งที�แสดงวา่มีการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเนื�องของสถานศึกษา 

 โอกาส (Opportunities) 

1. มีการประเมินภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานจากตน้สังกดัทุกปี โรงเรียนเวยีงแหง 

วทิยาคม  อยูภ่ายใตก้ารดูแลของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 34 ซึ� งประกอบไปดว้ย

โรงเรียนในจังหวดัเชียงใหม่ และจังหวดัแม่ฮ่องสอน แบ่งการดําเนินงานออกเป็นกลุ่มดอย 

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมอยู่ในกลุ่มดอยอ่างขาง ซึ� งประกอบไปด้วย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์

โรงเรียนไชยปราการ โรงเรียนเชียงดาววทิยาคม โรงเรียนอรุณทยัวิทยาคม ในแต่ละปีมีการประเมิน
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ภายในสถานศึกษาในระดับกลุ่มดอย ซึ� งกรรมการมาจากโรงเรียนในกลุ่มดอยเดียวกัน มีการ

ประเมินแบบกลัยาณมิตร 

2. โรงเรียนมีสื�อและเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัในการทาํงาน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก 

ชุมชน ผูป้กครองในการช่วยระดมทุนในการจดัซื�อ จดัหา 

3. มีการติดตามการดาํเนินงานจากหน่วยงานตน้สังกดั 

 อปุสรรค (Threats) 

1. ยงัไม่มีผูเ้ชี�ยวชาญเกี�ยวกบังานการประกนัคุณภาพการศึกษามาใหค้วามรู้แก่ครูใน 

โรงเรียน ทาํใหค้รูร้อยละ 70 ไม่เขา้ใจถึงความสาํคญัของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. สภาพแวดลอ้มภูมิประเทศห่างไกลจากหน่วยงาน ทาํใหมี้อุปสรรคในการเดินทาง 

 ตอนที� 2 แนวทางการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน

เวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง  จังหวดัเชียงใหม่   

 จากผลศึกษาเอกสาร ร่องรอยการดาํเนินงาน งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง เก็บขอ้มูลเชิงลึก และได้

วเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรคของระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาแลว้ 

ผูว้ิจยัได้สร้างกรอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื�อหาแนวทางการพฒันา

ระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา และการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง   ซึ� งผลการสนทนากลุ่ม จาํนวน 20  คน  ไดผ้ลดงันี�  

 1. ด้านการจัดระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

  1.1  ท่านคิดว่าควรมีแนวทางในการจัดระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา อย่างไร  

    ผู้เข้าร่วมสนทนา มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่  ควรมีห้องของงานประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาที�เป็นสัดส่วน และมีการจดัเก็บขอ้มูลที�เป็นระบบ โดยดาํเนินการดงันี�  

   1. ร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ตัวแทนแต่ละ

มาตรฐานกาํหนดว่าขอ้มูลที�ตอ้งการประกอบดว้ยสิ�งใดบา้ง ช่วยกนักาํหนดกิจกรรมโครงการใน

แผนปฏิบติัการใหส้อดคลอ้งกบัตวัชี�วดัตาม 15 มาตรฐาน กาํหนดฟอร์มการเก็บใหเ้ป็นรูปแบบหรือ

เป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยกาํหนดแนวทางในการจดัเก็บขอ้มูลดงันี�  

   จัดระบบตามภารกจิการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและบุคลากร  

   งานวิชาการ ข้อมูลที�สําคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ       

การพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ�น การพฒันาการเรียนรู้     

การวดัและประเมินผล การวิจยัในชั�นเรียน การนิเทศการเรียนการสอน การพฒันาระบบประกนั

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพฒันาสื�อ เทคโนโลยีเพื�อการศึกษา การพฒันางาน
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วิชาการ ขอ้มูลเกี�ยวกบัผูเ้รียนทุกด้าน (สรุปรวบรวมมาจากครูประจาํชั�น/กลุ่มสาระการเรียนรู้) 

รายงานโครงการ/กิจกรรม เป็นตน้ 

   งานบุคลากร ข้อมูลที�สําคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านบุคลากร 

ข้อมูลทุกด้านของครู เช่น อายุตัว อายุราชการ วุฒิการศึกษา การศึกษาต่อการพฒันาวิชาชีพ 

การศึกษาต่อ การเขา้รับการพฒันาหรือฝึกอบรม รายงานโครงการ/กิจกรรม เป็นตน้ 

   งานงบประมาณ ขอ้มูลที�สําคญั ไดแ้ก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดา้นแผน และ

งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การดําเนินงานตามแผน รายงานการเบิก-จ่ายหรือใช้

งบประมาณ การจดัซื�อจดัจา้ง การเบิกจ่ายพสัดุ ครุภณัฑ ์การจดัทาํบญัชี รายงานประจาํปี เป็นตน้ 

   งานบริหารทั�วไป  ข้อมูลที�สําคญั ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านงาน

บริหารทั�วไป ระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ ระบบการบริหารและพฒันาองค์กร ขอ้มูล

เกี�ยวกบัอาคาร สถานที� สิ�งอาํนวยความสะดวกและสภาพแวดลอ้ม งานกิจการนกัเรียน ขอ้มูลระบบ

สารบรรณ ขอ้มูลเกี�ยวกบัคณะกรรมการสถานศึกษา การบนัทึกการประชุมของสถานศึกษา รายงาน

โครงการ/กิจกรรม เป็นตน้ 

   2. แต่งตั� งทีมงานสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกฝ่าย เพื�อทาํหน้าที� รวบรวมและ

บนัทึกขอ้มูลจดัทาํคาํสั�งมอบหมายงานให้ชดัเจน โดยคดัเลือกบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถใน

ด้านการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ  มีหน้าที�จดัทาํข้อมูลตามระบบการใช้

โปรแกรมขอ้มูลสารสนเทศระดบัโรงเรียน  ซึ� งตอ้งเป็นผูร้วบรวมงานจาก 4 กลุ่มงานขา้งตน้ ดงันั�น 

4  กลุ่มงานตอ้งมีสารสนเทศของกลุ่มงานเพื�อรวบรวมงานในกลุ่มงานของตน  ให้ผูที้�ไดรั้บแต่งตั�ง

ดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จดัทาํข้อมูล ให้เป็นปัจจุบนั โดยผูไ้ด้รับแต่งตั�งต้องติดตามงาน       

จากเจา้ของกิจกรรมโครงการ มารวบรวมไว ้  นอกจากนี�ควรส่งเสริมให้ผูไ้ดรั้บแต่งตั�งเขา้รับการ

อบรมในโปรแกรมต่าง ๆ ที�หน่วยงานตน้สังกดัจดัขึ�น แต่งตั�งคณะติดตามตรวจสอบการทาํงานให้มี

ประสิทธิภาพนอกจากนี� ควรสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรมพฒันาทกัษะ   

ดา้นการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีขอ้มูลสารสนเทศในดา้นต่าง ๆ อยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้ทุกคน     

มีความเขา้ใจในระบบสารสนเทศมากขึ�น เมื�อมีการยา้ยบุคลากร ก็สามารถหาผูที้�ทาํแทนได ้

   3. จดัให้มีระบบติดตามการปฏิบติังานของบุคลากรที�ไดรั้บการแต่งตั�ง ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูลสารสนเทศที�ทางสถานศึกษาได้จดัทาํขึ�นก่อนนาํไปใช้ เพื�อให้

เกิดผลดีต่อภาพพจน์ของสถานศึกษา 

   4. ช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขปัญหา ที�เกิดขึ�นเพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

ตามแผนที�ไดผ้ลสําเร็จเพื�อนาํไปใชใ้นการทาํงานครั� งต่อไป  สนบัสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา

ทุกคนมีความรู้และสามารถสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศที�ทางสถานศึกษาจดัทาํขึ�นไดด้ว้ยตนเอง โดยมี
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การจดัทาํหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ไวใ้ห้บริการและให้ผูที้�เป็นเจา้หนา้ที�จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ

ในดา้นต่าง ๆ เป็นผูแ้นะนาํขั�นตอนการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  ประสานงานกบัผูรั้บผิดชอบ

ภายในและภายนอกโรงเรียน ในการจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศ ให้ชดัเจน มีโปรแกรมสําเร็จรูป

ในการก็บรวบรวมขอ้มูลให้ครอบคลุมงานทุกด้าน และตรงกบัความตอ้งการของใช้ขอ้มูล เช่น 

ผูบ้ริหาร ครู  และจดัประเภทของขอ้มูลในทุกดา้นให้ชดัเจน ขอ้มูลดา้นนกัเรียน  เช่น ขอ้มูลดา้น

ผลสัมฤทธิ�  ข้อมูลคุณลักษณะ  อันพึงประสงค์  สมรรถนะ การแสดงออกของผูเ้รียน การคิด

วเิคราะห์  ขอ้มูลการศึกษาผูเ้รียนรายบุคคล ดา้นวิชาการ ขอ้มูลเกี�ยวกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน 

การวดั ประเมินผล  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมแนะแนว  ผลงานครูที�เกี�ยวขอ้งกบังานวิจยั    

การบริหารจดัการ  ขอ้มูลเกี�ยวกบัแผนพฒันาการศึกษา  สภาพบรรยากาศของแหล่งเรียนรู้ในและ

นอกโรงเรียน ขอ้มูลการพฒันาบุคลากร  ขอ้มูลความสัมพนัธ์โรงเรียนกบัชุมชน  ขอ้มูลครูผูส้อน 

การตรวจสอบระบบขอ้มูลสารสนเทศ  กาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมิน  การจดัทาํขอ้มูลอยา่งชดัเจน 

ใชว้ธีิการที�หลากหลาย มีขอ้มูลที�ผา่นการคดัเลือกและถูกตอ้งตามความเป็นจริง มีวิธีวิเคราะห์ขอ้มูล

ที�ถูกตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มูล นาํเสนอขอ้มูลน่าสนใจ และเขา้ใจง่าย ขอ้มูลสารสนเทศ

สามารถสนองความตอ้งการของผูบ้ริหารและครูไดอ้ย่างรวดเร็ว  มีสรุปและรายงานผลการจดัทาํ

ขอ้มูล เผยแพร่ใหบุ้คลากรที�เกี�ยวขอ้งทราบ การพฒันาปรับปรุง  ควรวางแผนพฒันาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของการจัดทาํระบบข้อมูล

สารสนเทศ นาํผลการวิเคราะห์มากาํหนดแนวทางแก้ไขในการจดัทาํระบบสารสนเทศ  ทบทวน

และพฒันาผลการดาํเนินการจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศ  และรายงานการประเมินตนเองดา้นการ

จดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อสนองต่อหน่วยงานตน้สังกดั เพื�อเป็นการเตรียมขอ้มูลในการ

ประเมินจากหน่วยงานภายนอกต่อไป 

   สรุปได้ว่า แนวทางแกปั้ญหา คือ สถานศึกษาควรกาํหนดวตัถุประสงค์ของการ

จดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศในดา้นที�เกี�ยวกบัผูเ้รียน  เกี�ยวกบัดา้นวิชาการ  และดา้นการบริหาร

จดัการใหจ้ดัเจน เหมาะสม ควรมีการสํารวจความตอ้งการของผูบ้ริหาร ครู ในการใชข้อ้มูลเพื�อการ

วางแผนการจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศ  ควรแต่งตั�งทีมงานสารสนเทศใหค้รอบคลุมทุกฝ่าย เพื�อ

ทาํหน้าที� รวบรวมและบนัทึกขอ้มูล  โดยส่งเสริมให้มี การจดัเก็บขอ้มูลในฝ่ายให้เป็นหมวดหมู่ 

กาํหนดฟอร์มการเก็บให้เป็นรูปแบบหรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี�  สถานศึกษาควร

เลือกสรรบุคลากร มาดาํเนินงานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของบุคคล โดยตอ้งมีความเขา้ใจงาน

สามารถจดัระบบขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมสนบัสนุนงบประมาณเพื�อใชใ้นการจดัทาํ

ขอ้มูล มีคอมพิวเตอร์ และวสัดุอุปกรณ์ที�มีคุณภาพเพื�อใชใ้นการจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
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 2. ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ต่อเนื�อง  

  2.1 ท่านคิดว่าในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื�อง จะนาํแนวคิดดงัต่อไปนี�

มาประยกุตใ์ชภ้ายในโรงเรียนอยา่งไร  ผูเ้ขา้ร่วมสนทนามีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 

   2.1.1 กระบวนการพฒันาโดยการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด  

(Data Wise Improvement Process)  

    ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา  มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ เมื�อโรงเรียนมีระบบสารสนเทศ

ที�เป็นระบบแลว้ ควรนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ดงันี�   

    1. สร้างวฒันธรรมการใช้ขอ้มูล ให้เกิดขึ�นกบัครูทุกคน ให้ครูทุกคนมีความ

ตระหนักโดยแต่ละกลุ่มงานจดัตั�งคณะทาํงานด้านการวิเคราะห์ขอ้มูล อภิปรายผลที�ได้จากการ

ประเมิน ผลสอบระดบั ต่าง ๆ  

    2. การสร้างความรู้ และพฒันาความรู้ดา้นการประเมินใหแ้ก่คณะทาํงาน 

    3. การจดัทาํสรุปรวมของขอ้มูล คณะทาํงานดา้นขอ้มูลจดักระทาํขอ้มูลและ

แสดงผลแบบกราฟ 

    4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ นาํผลสรุปภาพรวมจากขอ้มูลไประบุปัญหาของผูเ้รียน

เพื�อคน้หาแบบแผนในการแกปั้ญหาในกลุ่มสาระ โดยกาํหนดวิธีสอนที�มีประสิทธิผลต่อประเด็น

ปัญหา และมีการติดตาม ตรวจสอบ เป็นระยะ 

    5. การพฒันาแผนปฏิบติัการตดัสินใจเลือกลยุทธ์การสอนที�จะแกปั้ญหาที�ระบุ

อธิบายถึงสภาพที�เกิดขึ�นเมื�อนาํกลยทุไ์ปสู่การปฏิบติัเขียนแผนลงในรายงาน 

    6. วางแผนเพื�อประเมินความกา้วหน้ากาํหนดเป้าหมายร่วมกนัในการพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนทั�งในระยะสั� น ระยะกลาง และระยะยาว กาํหนดขอ้มูลที�ตอ้งการเก็บรวบรวมใน

ระยะสั�น ระยะกลาง และระยะยาวกาํหนดวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

    7. การปฏิบติัและการประเมินนาํแนวคิดในรายงานลงสู่การปฏิบติัจริงติดตาม

ประเมินผล 

    สรุป  จดักระบวนการพฒันาโดยการใช้ขอ้มูลอย่างชาญฉลาด โรงเรียนควรมี

ข้อมูลสารสนเทศแจ้งให้ครูได้ทราบ เช่น ข้อมูล ผลสัมฤทธิ� รายกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการ

ทดสอบระดบัทอ้งถิ�น หรือผลการทดสอบระดบัประเทศ  นาํขอ้สอบมาวิเคราะห์ หาสาเหตุ  ครูจะ

ไดรู้้ปัญหา เพื�อคน้หาสาเหตุ และปรับวิธีการสอนของตนเอง เลือกที�จะใช้วิธีใดในการแกปั้ญหา   

ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน เพื�อเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหาต่อไป  
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   2.1.2 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)   การจดัการความรู้ตอ้งเริ�ม

ที�ทุกคน โดยทุกคนในองค์กรจะตอ้งเป็นนักปฏิบติั ทาํงานในหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ และ

คุณลกัษณะสาํคญัที�ควรมีคือมีใจกวา้งยอมรับฟังความเห็นของผูอื้�นหรือเรียกวา่เป็นผูพ้ร้อมรับและ

ขณะเดียวกันก็มีนํ� าใจ เป็นผูพ้ร้อมให้ด้วย ผูเ้ข้าร่วมสนทนา  มีความเห็นสอดคล้องกัน ควรมี

แนวทางในการดาํเนินงานดงันี�   

    1. กาํหนดวสิัยทศัน์และเป้าหมายร่วมกนัดว้ยการแสดงความคิดเห็นและระดม

สมองเพื�อพฒันาการศึกษาของโรงเรียน โดยประชุม แลกเปลี�ยนเรียนรู้ ค้นควา้ สืบค้น จาก

แหล่งข้อมูล เช่น ผลการประเมินต่างๆ รายงานการประเมินตนเองปีก่อนๆ ข้อมูลพื�นฐาน            

ของโรงเรียน นโยบายระดบัต่างๆ เอกสาร ตาํรา งานวจิยั ครู ผูบ้ริหาร  

    2. มีคาํสั�งมอบหมายงานชดัเจน ประสานงานระหว่างระหว่างกนั เชื�อมโยง

และแลกเปลี� ยนเรียนรู้ด้วยเทคนิค คุยให้เพื�อนฟัง ทํา เอกสาร แผ่นพับ ประชุมสรุปงาน                 

การประเมินผลกิจกรรมแสดงการยอมรับการนิเทศ 

    3. ครูทุกคนมีแฟ้มสะสมงาน พฒันางานของตนเอง โรงเรียนมีครูตน้แบบ ได้

แลกเปลี�ยนความรู้กนั บุคลากรทุกคนใชค้อมพิวเตอร์ได ้รวบรวมผลงาน/ประสบการณ์เป็น 

    สรุป  ควรมีการกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั มีคาํสั�งมอบหมายงานที�ชดัเจน และ

ครูทุกคนตอ้งมีแฟ้มสะสมงาน พฒันางานของตนเอง   

   2.1.3 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Networking)   เครือข่ายการเรียนรู้ช่วยให้เกิด

การพฒันาคุณภาพการศึกษาไดด้ว้ยเหตุผล 3 ประการ คือ ประการแรก เครือข่ายถูกออกแบบมา

สําหรับการเรียนรู้และการเปลี�ยนแปลง ประการที�สอง โครงสร้างของเครือข่ายมีความยืดหยุ่น     

และประการที�สาม เป้าหมายของครูเป็นไปในแนวเดียวกนักบัเป้าหมายของเครือข่าย  เนื�องจากการ

เขา้ร่วมเกิดจากความสมคัรใจ  ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา  มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ ใหด้าํเนินการดงันี�  

    1. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดบัชั�นเรียน  โดยมีการแต่งตั�งหวัหน้าระดบั 

เพื�อประสานงานในระดบัชั�นของตนเอง จดัคาบเรียนให้นกัเรียนในระดบัชั�นเดียวกนัไดเ้รียนพร้อม

กนั เพื�อสะดวกในการเก็บขอ้มูลสารสนเทศบางขอ้มูล  ครูที�ปรึกษามีโอกาสวางแผนการจดัการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน พดูคุยวเิคราะห์ปัญหาร่วมกนัและมีความพร้อมที�จะทาํงานร่วมกนั 

    2. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื�อให้ครูในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ได้มีโอกาสแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในเนื�อหาวิชาที�สอน ครูที�มีประสบการณ์ในการสอนมาก         

มีโอกาสไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กบัครูที�บรรจุใหม่  

    3. การสร้างเครือข่ายในโรงเรียน มีการจดัตั�ง facebook กลุ่มโรงเรียนเพื�อให้

ครูไดแ้ลกเปลี�ยน เรียนรู้ แจง้ข่าวสาร ติดตามงาน  เพื�อใหเ้กิดความรวดเร็วยิ�งขึ�น  
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    4. สร้างเครือข่ายกบัผูป้กครอง โดยในระดบัชั�นเรียนเพื�อสร้างสายสัมพนัธ์ที�ดี

ระหว่างครูและผูป้กครอง ผูป้กครองมีได้มีโอกาสให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา        

ในเรื�องต่าง ๆ ที�เป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียน และสถานศึกษา 

    5. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์ให้กบันักเรียนได้ศึกษาหาความรู้

เพิ�มเติมในเนื�อหารายวชิาที�สนใจ 

    สรุป  ปัจจุบนัเป็นยุคของการติดต่อสื�อสาร ดว้ยสื�อ เทคโนโลยี มีการคน้หา

ขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็ว และตรงตามความมุ่งหมาย การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สามารถทาํง่าย

ตามกลุ่มงานที�ตอ้งการแลกเปลี�ยนเรียนรู้  เพื�อให้เกิดการพฒันางาน  ในโรงเรียนให้มีการสร้าง

เครือข่าย ภายในระดบัชั�นเรียน ในระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือระดบัโรงเรียน เมื�อมีการสร้าง

เครือข่ายในกลุ่มเล็ก ก็จะสามารถขยายไปสู่กลุ่มใหญ่ได ้เมื�อเห็นวา่มีประโยชน์ ก็จะเกิดการขยายตวั 

มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ซึ� งจะอยูภ่ายในโรงเรียน หรือต่างโรงเรียน ก็ได ้เพื�อเป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

   2.1.4 การนําผลประเมินไปใช้ประโยชน์ (Evaluation Utilization) ผูเ้ขา้ร่วม

สนทนา มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ ใหด้าํเนินการดงันี�   

    1. ส่งเสริม ให้ความรู้ สร้างความตระหนกัให้แก่ครูในโรงเรียน  เกี�ยวกบัการ

นาํผลการประเมิน  ไปใชใ้นการพฒันาตนเอง 

    2. จดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนใหง่้ายต่อการนาํไปใช ้

    3. นาํผลการประเมินไปกาํหนดแผนงานในปฏิบติังานของโรงเรียนให้มีความ

สอดคลอ้ง เหมาะสม และทนักบัสภาพณ์การปัจจุบนั 

    4. มีการติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง 

    สรุป แนวทางการนาํผลการประเมินไปใช้ ครูทุกคนตอ้งมีความตระหนกัที�จะ

นาํผลการประเมิน ไปปรับปรุงพฒันางานของตนเอง โดยโรงเรียนตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศที�เป็น

ระบบ ง่ายต่อการนาํไปใช ้  
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บทที� 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวิจยัเรื�อง “แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่”  มีวตัถุประสงค์ เพื�อศึกษาสภาพ

ปัญหา ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง  

จงัหวดัเชียงใหม่ และ เพื�อหาแนวทางการพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการศึกษา 

เพื�อทาํความเขา้ใจอยา่งลึกซึ� ง ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิ ศึกษาเอกสาร ร่อยรอยการทาํงาน และการสนทนากลุ่ม 

จากกลุ่มเป้าหมาย 20 คน สรุปผลไดด้งันี�  

 5.1  สรุปผลการวจิัย 

      5.1.1 สภาพปัญหา ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน 

เวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง  จังหวดัเชียงใหม่  ระหว่างปี 2555-2557  ตามกฎกระทรวง 

ว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  

   จากการศึกษาเอกสารหลกัฐานสังเกต สัมภาษณ์ การดาํเนินงานระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม ตามตามกฎกระทรวง วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ และ

วิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา  2553  พบว่า ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งปี 2555-2557  มีการจดัระบบ

สารสนเทศยงัไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่สะดวกต่อการให้บริการ ไม่มีการนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารและการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งจริงจงั  สถานศึกษาไม่มีกระบวนการ

ที�ชดัเจนในการพฒันาอย่างต่อเนื�อง ไม่มีกระบวนการส่งเสริมครูและบคลากรให้มีแนวความคิด

เรื�องการประกนัคุณภาพการศึกษา ยงัไม่ไดน้าํผลการประเมินคุณภาพ มาวเิคราะห์  สังเคราะห์  และ

เลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศ อยา่งเป็นระบบครบวงจร  และปัจจยั เงื�อนไข ที�ส่งผลต่อการดาํเนินงาน

ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม คือ ไม่มีห้องสําหรับ

เก็บงานสารสนเทศเป็นสัดส่วน ทาํให้ขาดการจดัระบบสารสนเทศบุคลากร ไม่เพียงพอ และขาด

ประสบการณ์ในการทาํงาน  ยงัไม่มีนโยบายการบริหารเกี�ยวกบัการพฒันาการศึกษาใหต่้อเนื�อง 
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  5.1.2 แนวทางการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน

เวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง  จังหวดัเชียงใหม่    

      1.  ด้านการจัดระบบสารสนเทศ  

  ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหา คือ ดา้นการวางแผนดาํเนินงาน สถานศึกษาควรกาํหนด

วตัถุประสงค์ของการจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศในดา้นที�เกี�ยวกบัผูเ้รียน  เกี�ยวกบัดา้นวิชาการ  

และดา้นการบริหารจดัการให้จดัเจน เหมาะสม ควรมีการสํารวจความตอ้งการของผูบ้ริหาร ครู ใน

การใช้ขอ้มูลเพื�อการวางแผนการจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศ  ควรแต่งตั�งทีมงานสารสนเทศให้

ครอบคลุมทุกฝ่าย เพื�อทาํหน้าที� รวบรวมและบนัทึกขอ้มูล  โดยส่งเสริมให้มี การจดัเก็บขอ้มูล     

ในฝ่ายให้เป็นหมวดหมู่   กําหนดฟอร์มการเก็บให้เป็นรูปแบบหรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

นอกจากนี�  สถานศึกษาควรเลือกสรรบุคลากรมาดาํเนินงานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของบุคคล 

โดยตอ้งมีความเขา้ใจงาน สามารถจดัระบบขอ้มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุน

งบประมาณเพื�อใช้ในการจดัทาํขอ้มูล มีคอมพิวเตอร์ และวสัดุอุปกรณ์ที�มีคุณภาพเพื�อใช้ในการ

จดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศ  ดา้นการดาํเนินงาน ควรประสานงานกบัผูรั้บผิดชอบภายในและ

ภายนอกโรงเรียนในการจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศ ให้ชดัเจน มีโปรแกรมสําเร็จรูปในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลให้ครอบคลุมงานทุกดา้น และตรงกบัความตอ้งการของใช้ขอ้มูล เช่น ผูบ้ริหาร ครู  

และจดัประเภทของขอ้มูลในทุกด้านให้ชัดเจน ขอ้มูลด้านนักเรียน  เช่น ขอ้มูลด้านผลสัมฤทธิ�  

ขอ้มูลคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  สมรรถนะ การแสดงออกของผูเ้รียน การคิดวิเคราะห์  ขอ้มูล

การศึกษาผู ้เรียนรายบุคคล ด้านวิชาการ ข้อมูลเกี�ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวดั 

ประเมินผล  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมแนะแนว  ผลงานครูที�เกี�ยวขอ้งกบังานวิจยั  ดา้นการ

บริหารจดัการ  ขอ้มูลเกี�ยวกบัแผนพฒันาการศึกษา  สภาพบรรยากาศของแหล่งเรียนรู้ในและนอก

โรงเรียน ขอ้มูลการพฒันาบุคลากร  ขอ้มูลความสัมพนัธ์โรงเรียนกบัชุมชน  ขอ้มูลครูผูส้อน  ดา้น

การตรวจสอบระบบขอ้มูลสารสนเทศ  กาํหนดหลกัเกณฑ์การประเมินการจดัทาํขอ้มูลอยา่งชดัเจน 

ใชว้ธีิการที�หลากหลาย มีขอ้มูลที�ผา่นการคดัเลือกและถูกตอ้งตามความเป็นจริง มีวิธีวิเคราะห์ขอ้มูล

ที�ถูกตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มูล นาํเสนอขอ้มูลน่าสนใจ และเขา้ใจง่าย ขอ้มูลสารสนเทศ

สามารถสนองความตอ้งการของผูบ้ริหารและครูไดอ้ย่างรวดเร็ว  มีสรุปและรายงานผลการจดัทาํ

ขอ้มูล เผยแพร่ให้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งทราบ  ดา้นการพฒันาปรับปรุง  ควรวางแผนพฒันาปรับปรุง

ระบบสารสนเทศเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของการจดัทาํระบบขอ้มูล

สารสนเทศ นาํผลการวิเคราะห์มากาํหนดแนวทางแก้ไขในการจดัทาํระบบสารสนเทศ  ทบทวน

และพฒันาผลการดาํเนินการจดัทาํระบบข้อมูลสารสนเทศ  และรายงานการประเมินตนเองต่อ

หน่วยงานตน้สังกดั เพื�อเป็นการเตรียมขอ้มูลในการประเมินจากหน่วยงานภายนอกต่อไป 
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 2. ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ต่อเนื�อง 

 ได้แนวทางว่า ให้นาํกระบวนการพฒันาโดยการใช้ขอ้มูลอย่างชาญฉลาด การจดัการ

ความรู้ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  การนาํผลประเมินไปใช้ประโยชน์ มาใช้ในการพฒันา

บุคลากรภายในโรงเรียน    

 กระบวนการพฒันาโดยการใช้ขอ้มูลอย่างชาญฉลาด โรงเรียนควรมีขอ้มูลสารสนเทศ

แจง้ให้ครูไดท้ราบ เช่น ขอ้มูลผลสัมฤทธิ� รายกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการทดสอบระดบัทอ้งถิ�น 

หรือผลการทดสอบระดบัประเทศ  นาํขอ้สอบมาวิเคราะห์ หาสาเหตุ  ครูจะไดรู้้ปัญหา เพื�อคน้หา

สาเหตุ และปรับวธีิการสอนของตนเอง เลือกที�จะใชว้ิธีการในการแกปั้ญหา ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

เพื�อเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหาต่อไป    

 การจดัการความรู้ ทุกคนในองค์กรจะต้องเป็นนักปฏิบติั ทาํงานในหน้าที�ด้วยความ

รับผิดชอบ และคุณลกัษณะสําคญัที�ควรมีคือมีใจกวา้ง ยอมรับฟังความเห็นของผูอื้�นหรือเรียกว่า

เป็นผูพ้ร้อมรับและขณะเดียวกันก็มีนํ� าใจ เป็นผูพ้ร้อมให้ด้วย ผูเ้ข้าร่วมสนทนา  มีความเห็น

สอดคลอ้งกนั ควรมีการกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั มีคาํสั�งมอบหมายงานที�ชดัเจน และครูทุกคนตอ้ง

มีแฟ้มสะสมงาน พฒันางานของตนเอง    

 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  ในโรงเรียนให้มีการสร้างเครือข่าย ภายในระดบัชั�นเรียน 

ในระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือระดบัโรงเรียน มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ซึ� งจะอยูภ่ายในโรงเรียน 

หรือต่างโรงเรียน ก็ได ้เพื�อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป  

 การนาํผลประเมินไปใชป้ระโยชน์ ครูทุกคนตอ้งมีความตระหนกัที�จะนาํผลการประเมิน 

ไปปรับปรุงพฒันางานของตนเอง เพราะโดยโรงเรียนตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศที�เป็นระบบง่ายต่อการ

นาํไปใช ้  
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 5.2 อภิปรายผลการวจิัย 

 ผลการวิจัยเรื�อง “แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่” มีประเด็นสําคัญที�สามารถนํามา

อภิปรายผลได้ดังนี� 

 สภาพปัจจุบันปัญหา  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน        

เวียงแหงวิทยาคม อําเภอเวียงแหง จังหวดัเชียงใหม่ ระหว่างปี 2555-2557  มีการจัดระบบ

สารสนเทศยงัไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่สะดวกต่อการให้บริการ ไม่มีการนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารและการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งจริงจงั สถานศึกษาไม่มีกระบวนการ

ที�ชดัเจนในการพฒันาอย่างต่อเนื�อง ไม่มีกระบวนการส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีแนวความคิด

เรื� องการประกนัคุณภาพการศึกษา ยงัไม่ได้นาํผลการประเมินคุณภาพ  มาวิเคราะห์  สังเคราะห์  

และเลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศ อยา่งเป็นระบบครบวงจร  อภิปรายผลไดว้า่ ปัจจยั เงื�อนไข ที�ส่งผล

ต่อการดาํเนินงานระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม คือ 

การเก็บงานสารสนเทศไม่เป็นสัดส่วน ทาํให้ขาดการจดัระบบสารสนเทศ  บุคลากร ไม่เพียงพอ 

และขาดประสบการณ์ในการทาํงาน    เนื�องจากมีการสับเปลี�ยน โยกยา้ยบ่อยทาํให้ ขาดความ

ต่อเนื�องในการปฏิบติังาน ขาดความชดัเจนในการแต่งตั�งคณะกรรมการสารสนเทศ และขาดการ

ประสานงานที�ดี อีกทั�งโรงเรียนยงัไม่มีนโยบายการบริหารเกี�ยวกบัการพฒันาการศึกษาให้ต่อเนื�อง

ซึ� งสอดคลอ้งกบั เขมจิรา บริภารักษ ์(2554, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื�องการบริหารจดัการการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนในโครงการหนึ� งอาํเภอ หนึ� งโรงเรียนในฝัน จงัหวดัลาํพูน    

ผลการศึกษาพบว่าสารสนเทศยงัไม่เป็นปัจจุบนัไม่ได้จดัหมวดหมู่ที�ดี จึงไม่สามารถนําข้อมูล

สารสนเทศมาเป็นทรัพยากรได ้ รวมถึงการมอบหมายงานให้บุคลากรดาํเนินงานไม่เหมาะสมกบั

ความสามารถของบุคคล ฝ่ายงานที�รับผิดชอบจึงปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความยากลาํบากส่งผลให้

ระบบสารสนเทศไม่มี และสอดคลอ้งกบั คาํซอน  นนัแกว้ (2552,บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาสภาพในการ

ดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน อาํเภอภูซาง  จงัหวดัพะเยา  พบว่า  

การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเกี�ยวกบัการวิจยัเพื�อพฒันาผูเ้รียน การจดัทาํสารสนเทศเกี�ยวกบัการจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีค่านอ้ย ทั�งยงัสอดคลอ้งกบั พนัธิการ์ จนัทร์สวา่ง (2554, หนา้ 69-70 ) ได้

ศึกษาเรื�อง ผลการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอาํเภอวงัชิ�น จงัหวดั

แพร่  ผลการดาํเนินงานพบวา่ ควรพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครบถว้น ทนัต่อการใช้งาน 

ใช้ระบบ ICT มาบริหารจดัการให้ดีขึ� น มีการนิเทศกํากับ  ติดตามอย่างเป็นระบบ นําข้อมูล

สารสนเทศมาพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดริเริ�ม สร้างสรรค์ และมี

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนที�สูงขึ� น และยงัสอดคล้องกับ อญัชลี  อินทกาโมทย์ (2554, หน้า 63)        
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ไดศึ้กษาสภาพการดาํเนินงาน ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ในการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน

ของโรงเรียนบนพื�นที�ดอยอ่างขาง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล การจดัทาํเครื�องมือในการวิเคราะห์ขอ้มูล ขา้ราชการเป็นขา้ราชการที�บรรจุใหม่ 

ทาํใหข้าดประสบการณ์ในเรื�องการประกนัคุณภาพภายใน ขาดความต่อเนื�องของผูป้ฏิบติังานเพราะ

ตอ้งปรับเปลี�ยนบุลากรที�จะเขา้มารับผิดชอบงานดงักล่าว อีกทั�งผูท้าํงาน และคณะทาํงานส่วนใหญ่ 

ขาดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ กระบวนการทาํงาน ทาํให้การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขาดประสิทธิภาพ  ซึ� งควรมีการจดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื�อ

เป็นแนวทางในการดาํเนินงานเพื�อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื�อน และมีความเห็นสอดคล้องกับ     

ดารา  บึงราษฎร์ (2555, หนา้ 64) ไดศึ้กษาเรื�องการบริหารระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการประกนั

คุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า      

ดา้นการวางแผนโรงเรียนจดัทาํระบบขอ้มูลเพื�อประกนัคุณภาพการศึกษา  ส่วนขอ้ที�ขา้ราชการครู

คิดว่ามีการพฒันาระบบบขอ้มูลสารสนเทศน้อยที�สุดคือ โรงเรียนกาํหนดวตัถุประสงค์ของการ

จดัทาํระบบสารสนเทศที�เกี�ยวกบังานวิชาการของโรงเรียนไวอ้ย่างเหมาะสม  ดา้นการดาํเนินการ

ระบบสารสนเทศ โรงเรียนจดัระบบขอ้มูลการวดัและประเมินผลไวอ้ยา่งเหมาะสม ส่วนขอ้ที�นอ้ย

สุดคือ โรงเรียนประสานงานกบัผูรั้บผิดชอบภายนอกโรงเรียนในการจดัทาํระบบขอ้มูลไวอ้ย่าง

ชดัเจน  ดา้นการตรวจสอบระบบขอ้มูลสารสนเทศ โรงเรียนกาํหนดเกณฑ์การประเมินการจดัทาํ

ระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างชัดเจน มีการพิมเอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินการด้านข้อมูล

สารสนเทศให้บุคคลที�เกี�ยวขอ้งทราบ   ดา้นการพฒันปรับปรุงระบบขอ้มูลสารสนเทศ  โรงเรียนมี

การวางแผนปรับปรุงพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการประกนัคุณภาพการศึกษา  ส่วนขอ้ที�

นอ้ยสุด คือ โรงเรียนทบทวนการพฒันาลการดาํเนินการจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

 แนวทางการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเวียงแหง

วทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง  จังหวดัเชียงใหม่     

 1.  ด้านการจัดระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

 แนวทางการพฒันา ดา้นการวางแผนดาํเนินงาน  สถานศึกษาควรกาํหนดวตัถุประสงคข์อง

การจดัทาํระบบข้อมูลสารสนเทศในด้านที�เกี�ยวกบัผูเ้รียน  เกี�ยวกบัด้านวิชาการ  และด้านการ

บริหารจดัการให้จดัเจน เหมาะสม ควรมีการสํารวจความตอ้งการของผูบ้ริหาร ครู ในการใชข้อ้มูล

เพื�อการวางแผนการจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศ  แต่งตั�งทีมงานสารสนเทศใหค้รอบคลุมทุกฝ่าย 

เพื�อทาํหน้าที� รวบรวมและบนัทึกขอ้มูล  ส่งเสริมให้มีการจดัเก็บขอ้มูลในฝ่ายให้เป็นหมวดหมู่ 

กาํหนดฟอร์มการเก็บให้เป็นรูปแบบหรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี�  สถานศึกษาควร

เลือกสรรบุคลากรมาดาํเนินงานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของบุคคล โดยตอ้งมีความเขา้ใจงาน
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สามารถจดัระบบขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนบัสนุนงบประมาณเพื�อใชใ้นการจดัทาํ

ขอ้มูล มีคอมพิวเตอร์ และวสัดุอุปกรณ์ที�มีคุณภาพเพื�อใช้ในการจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศ   

สอดคล้องกบั เขมจิรา บริภารักษ์ (2554, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื� องการบริหารจดัการการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนในโครงการหนึ�งอาํเภอ หนึ�งโรงเรียนในฝัน จงัหวดัลาํพูน ซึ� ง

ไดเ้สนอแนวทางการพฒันา คือ สถานศึกษาควรแต่งตั�งทีมงานสารสนเทศใหค้รอบคลุมทุกฝ่าย เพื�อ

ทาํหน้าที� รวบรวมและบันทึก   ด้านการดาํเนินงาน ประสานงานกับผูรั้บผิดชอบภายในและ

ภายนอกโรงเรียนในการจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศ ให้ชดัเจน มีโปรแกรมสําเร็จรูปในการก็บ

รวบรวมขอ้มูลให้ครอบคลุมงานทุกดา้น และตรงกบัความตอ้งการของใช้ขอ้มูล เช่น ผูบ้ริหาร ครู  

และจดัประเภทของขอ้มูลในทุกด้านให้ชัดเจน ขอ้มูลด้านนักเรียน  เช่น ขอ้มูลด้านผลสัมฤทธิ�  

ขอ้มูลคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  สมรรถนะ การแสดงออกของผูเ้รียน การคิดวิเคราะห์  ขอ้มูล

การศึกษาผู ้เรียนรายบุคคล ด้านวิชาการ ข้อมูลเกี�ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวดั 

ประเมินผล  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมแนะแนว  ผลงานครูที�เกี�ยวขอ้กบังานวิจยั  ดา้นการ

บริหารจดัการ  ขอ้มูลเกี�ยวกบัแผนพฒันาการศึกษา  สภาพบรรยากาศของแหล่งเรียนรู้ในและนอก

โรงเรียน ข้อมูลการพฒันาบุคลากร  ข้อมูลความสัมพนัธ์โรงเรียนกับชุมชน  ข้อมูลครูผูส้อน 

สอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบั    พนัธิการ์ จนัทร์สวา่ง (2554, หน้า 69-70 ) ไดศึ้กษาเรื�อง ผลการ

ดาํเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอาํเภอวงัชิ�น จงัหวดัแพร่  ได้เสนอ

แนวทางไวว้่า ควรจดัให้มีวิจยัชั�นเรียน และนาํผลการวิจยัมาพฒันาการเรียนการสอน ดา้นครู ควร

นิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอนที�เนน้นกัเรียนเป็นสําคญั และจดั ให้มีการวดัผลประเมินผล

ตามสภาพจริง ดา้นผูบ้ริหาร ควรพฒันาระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครบถว้น ทนัต่อการ

ใชง้าน  สอดคลอ้งกบั อญัชลี  อินทกาโมทย ์ (2554, หนา้ 63)  ไดศึ้กษาสภาพการดาํเนินงาน ปัญหา

และขอ้เสนอแนะ ในการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนบนพื�นที�ดอยอ่างขาง 

จงัหวดัเชียงใหม่ ไดเ้สนอแนะว่าควรมีการจดัอบรมเพื�อให้ความรู้ และสร้างความตระหนกัในงาน

การประกันคุณภาพภายในอย่างสมํ�าเสมอทุก ควรมีการจดัทาํคู่มือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาเพื�อเป็นแนวทางในการดําเนินงานเพื�อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื�อนสอดคล้องกับ       

เขมจิรา บริภารักษ ์(2554,บทคดัยอ่)  ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ ส่งเสริมใหมี้ การจดัเก็บขอ้มูลในฝ่ายให้

เป็นหมวดหมู่  ก ําหนดฟอร์มการเก็บให้เป็นรูปแบบหรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี�  

สถานศึกษาควรเลือกสรรบุคลากรมาดาํเนินงานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของบุคคล โดยตอ้งมี

ความเข้าใจงานสามารถจัดระบบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การตรวจสอบระบบข้อมูล

สารสนเทศ  กาํหนดหลกัเกณฑ์การประเมิรการจดัทาํขอ้มูลอย่างชัดเจน ใช้วิธีการที�หลากหลาย      

มีขอ้มูลที�ผา่นการคดัเลือกและถูกตอ้งตามความเป็นจริง มีวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลที�ถูกตอ้งเหมาะสมกบั
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ลกัษณะของขอ้มูล นาํเสนอขอ้มูลน่าสนใจ และเขา้ใจง่าย ขอ้มูลสารสนเทศสามารถสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริหารและครูได้อย่างรวดเร็ว  มีสรุปและรายงานผลการจดัทาํขอ้มูล เผยแพร่ให้

บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งทราบ ซึ� งสอดคลอ้งกบั ดารา  บึงราษฎร์  ( 2555, หนา้ 64) ที�เสนอแนวทางไวว้า่ 

โรงเรียนควรกาํหนด เกณฑ์การประเมินการจดัทาํระบบบขอ้อมูลสารสนเทศอย่างชัดเจน มีการ

พิมพเ์อกสารเผยแพร่ผลการดาํเนินการดา้นขอ้มูลสารสนเทศให้บุคลที�เกี�ยวขอ้งทราบ  สอดคลอ้ง

กบั อญัชลี  อินทกาโมทย ์ (2554, หนา้ 63)  ไดศึ้กษาสภาพการดาํเนินงาน ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

ในการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนบนพื�นที�ดอยอ่างขาง จงัหวดัเชียงใหม่    

ได้เสนอแนะว่าควรมีการตรวจสอบการประเมินผลอย่างต่อเนื�อง และเป็นระบบเพื�อนาํผลการ

ประเมินมาปรับปรุงควรมีการเผยแพร่รายงานผลการพฒันาคุณภาพประจาํปีสู่สาธารณชน การ

พฒันาปรับปรุง  วางแผนพฒันาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์

จุดเด่น จุดดอ้ยของการจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศ นาํผลการวิเคราะห์มากาํหนด แนวทางแกไ้ข

ในการจดัทาํระบบสารสนเทศ  ทบทวนและพฒันาผลการดาํเนินการจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศ  

และรายงานการประเมินตนเองดา้นการจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อสนองต่อหน่วยงานตน้

สังกัด เพื�อเป็นการเตรียมข้อมูลในการประเมินจากหน่วยงานภายนอก สอดคล้องกับพนัธิการ์ 

จนัทร์สว่าง (2554, หน้า 69-70) ไดศึ้กษาเรื�อง ผลการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน

มธัยมศึกษา ในอาํเภอวงัชิ�น จงัหวดัแพร่  ไดเ้สนอแนวทางไวว้่า ควรนิเทศติดตามการจดัการเรียน

การสอนที�เน้นนกัเรียนเป็นสําคญั และจดั ให้มีการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง ผูบ้ริหาร ควร

พฒันาระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอย่างครบถว้น ทนัต่อการใช้งาน  สอดคล้องกบั อญัชลี  

อินทกาโมทย ์(2554, หน้า 63) ได้ศึกษาสภาพการดาํเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการ

ดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบนพื�นที�ดอยอ่างขาง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้

เสนอแนะวา่ควรมีการตรวจสอบการประเมินผลอยา่งต่อเนื�อง และเป็นระบบเพื�อนาํผลการประเมิน

มาปรับปรุง ควรมีการเผยแพร่รายงานผลการพฒันาคุณภาพประจาํปีสู่สาธารณชน และควรจดัทาํ

รายงานผลการดาํเนินงานดว้ยขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนั  

 

 2. ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ต่อเนื�อง 

 ได้แนวทางว่า ให้นาํ กระบวนการพฒันาโดยการใช้ขอ้มูลอย่างชาญฉลาด การจดัการ

ความรู้ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  การนาํผลประเมินไปใช้ประโยชน์ มาใช้ในการพฒันา

บุคลากรภายในโรงเรียน  กระบวนการพฒันาโดยการใชข้อ้มูลอยา่งชาญฉลาด โรงเรียนควรมีขอ้มูล

สารสนเทศแจง้ใหค้รูไดท้ราบ เช่น ขอ้มูลผลสมัฤทธิ� รายกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการทดสอบระดบั

ทอ้งถิ�น หรือผลการทดสอบระดบัประเทศ  นาํขอ้สอบมาวิเคราะห์ หาสาเหตุ  ครูจะได้รู้ปัญหา    
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เพื�อคน้หาสาเหตุ และปรับวิธีการสอนของตนเอง เลือกที�จะใชว้ิธีใดในการแกปั้ญหา ให้เหมาะสม

กบัผูเ้รียน เพื�อเป็นขอ้มูลในการแก้ปัญหาต่อไปสอดคล้องกบั ศรีไพร ใจกล้า  (2550, บทคดัย่อ)      

ที�ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้ของโรงเรียนภูซางวิทยาคม 

อาํเภอภูซาง  จงัหวดัพะเยา พบวา่ ดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการรวบรวมความรู้

เกี�ยวกบัการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีการจดัระบบเกี�ยวกบัการ

พฒันาคุณภาพภายในสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานดา้นการจดัการศึกษา  สอดคลอ้งกบั 

พนัธิการ์ จนัทร์สว่าง (2554, บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาเรื�อง ผลการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียนมธัยมศึกษา ในอาํเภอวงัชิ�น จงัหวดัแพร่  ผลการดาํเนินงานโดยภาพรวม โรงเรียนมีการ

พฒันาการดาํเนินงานตามมาตรฐานอยูใ่นระดบัดีมาก ผลสําเร็จที�เป็นจุดเด่นดา้นผูเ้รียน คือ ผูเ้รียน   

มีวินยั มีความรับผิดชอบ  และปฏิบติัตามหลกัธรรมทางศาสนา รู้คุณค่าและอนุรักษท์รัพยากรใน

ทอ้งถิ�น เสียสละ รักการทาํงาน ดา้นครู มีความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายของการจดัการศึกษา และดา้น

ผูบ้ริหารมีภาวะความเป็นผูน้าํ มีวิสัยทศัน์  เป็นผูน้าํทางวิชาการ มีการบริหารอย่างเป็นระบบ จะ

ดอ้ยด้านผูเ้รียน  จุดที�ควรพฒันา คือ ควรพฒันาให้ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์    

คิดริเริ� ม สร้างสรรค์ และมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนที�สูงขึ� น ควรจัดให้มีวิจัยชั� นเรียน และนํา

ผลการวิจยัมาพฒันาการเรียนการสอน ด้านครู ควรนิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอนที�เน้น

นกัเรียนเป็นสาํคญั และจดั ใหมี้การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง ดา้นผูบ้ริหาร ควรพฒันาระบบ

การจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครบถว้น ทนัต่อการใชง้าน 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษา “แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่” ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะไวด้งันี�  

  5.3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

    1. ครูทุกคน  ผูป้กครอง ชุมชน ตอ้งตระหนักและเห็นความสําคญัของการ

ดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา  ตอ้งมีการดาํเนินงานที�เป็นระบบ  โดยคาํนึงถึงผลที�จะเกิด

แก่ผูเ้รียนเป็นสาํคญัที�สุด 

    2. ผูบ้ริหารควรกาํหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน     

ใหค้ณะครูมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย  มีการนิเทศ กาํกบั ติดตามอยา่งเป็นระบบ 
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5.3.2 ขอ้เสนอแนะเพื�อการวจิยั 

 จากการศึกษา “แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่” ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื�อการวิจยัไว้

ดงันี�  

    1. ควรศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัภาระหนา้ที�การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย เพื�อ

เป็นแนวทางในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ต่อไป 

    2. ควรศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัการจดัการความรู้ภายในโรงเรียนเพื�อเป็นแนวทาง 

ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง ต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวมรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ข 

แบบสนทนากลุ่มเพื�อการวจิัย (Focus group Discussion) 
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แบบสนทนากลุ่มเพื�อการวจิยั (Focus group Discussion) 

เรื�อง แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนเวียงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ชื�อผูว้จิยั  นางณภทัร  จองเซ  นกัศึกษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

อาจารยที์�ปรึกษาหลกั ศาสตราจารย ์ ศ.ดร.พศิน  แตงจวง    

อาจารยที์�ปรึกษาหลกัร่วม ดร.พิมพฤทธิ�   เที�ยงภกัดิ�  

1.  ด้านการจัดระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 1.1.ท่านคิดวา่ควรมีแนวทางอยา่งไรในการจดัระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..   

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื�อง 

 2.1. ท่านคิดวา่ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื�อง จะนาํแนวคิดดงัต่อไปนี�มา

ประยกุตใ์ชภ้ายในโรงเรียนอยา่งไร 

  2.1.1 กระบวนการพฒันาโดยการใชข้อ้มูลอยา่งชาญฉลาด (Data wise improvement)  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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  2.1.2 การจดัการความรู้ (Knowledge Management)  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

  2.1.3 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Networking)  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

  2.1.4  การนาํผลประเมินไปใชป้ระโยชน์ (Evaluation Utilization) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ค 

ภาพถ่ายการทาํสนทนากลุ่ม 
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   รูปภาพประกอบการจัดสนทนากลุ่ม 
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ภาคผนวก ง 

รายชื�อบุคคลผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
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รายชื�อผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มเพื�อการวจิยั (Focus group Discussion) 

เรื�อง แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนเวียงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

มาตรฐาน รายชื�อ 

มาตรฐานที� 1  นางสาวณฐัฐินี  คาํแสน 

มาตรฐานที� 2 นายนิสาชล วงคน์วล 

มาตรฐานที� 3 นางสาวอรอุมา กงไกรราช 

มาตรฐานที� 4 นางประดบัดวง  ปานนัท ์

มาตรฐานที� 5 นางณภทัร  จองเซ 

มาตรฐานที� 6 นายณฐันนท ์ วงคเ์สือ 

มาตรฐานที� 7 นางกฤตพร  แกว้ตา 

มาตรฐานที� 8 นางสาวกีรฏิยา  กนัทะนนั 

มาตรฐานที� 9 นายสมจิตร  บุญประเสริฐ 

มาตรฐานที� 10 นางสาวปาริชาติ  เรือนวิน 

มาตรฐานที� 11 นายธีรภพ  ส่งศรี 

มาตรฐานที� 12 นางสาวสุธาสินี  กอ้นใจ 

มาตรฐานที� 13 นายชนพฒัน์  ใจมั�น 

มาตรฐานที� 14 นายอภิวฒัน์  ดวงแกว้ปัน 

มาตรฐานที� 15 นายอุดม  แหลมจริง 

ครูผูรั้บผดิชอบงานประกนั นางสาววนัวสิาห์  ไชยชนะ 

ครูผูรั้บผดิชอบงานประกนั นายอุดมทรัพย ์ อุษา 

ครูผูรั้บผดิชอบงานประกนั นางสหนนัท ์ ปัญญา 

ครูผูรั้บผดิชอบงานประกนั นายเกรียงไกร  ปู่ ยี� 

ครูผูรั้บผดิชอบงานประกนั นางสาวกฤตยพร  สุรินทร์คาํ 
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ประวตัิของผู้วจัิย 

 

ชื�อ-สกุล นางณภทัร  จองเซ 

วนั เดือน ปี เกิด 5 เมษายน 2521 

สถานที�เกิด อาํเภอเมือง จงัหวดั อุตรดิตถ์ 

สถานที�อยูปั่จจุบนั 77 หมู่ 8 ตาํบลบา้นด่านนาขาม อาํเภอเมือง จงัหวดั      

  อุตรดิตถ ์ 50350 

ประวติัการศึกษา   

 พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์)  

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

ประวติัการทาํงาน  

 พ.ศ. 2546 ครู โรงเรียนสองแคววทิยาคม  กิ�งอาํเภอดอยหล่อ 

  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2547 ครู โรงเรียนสหศึกษา (ช่องฟ้า- ซินเซิง)  

  จงัหวดั เชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2548 ครูผูช่้วย โรงเรียนเวยีงแหงวิทยาคม  อาํเภอเวยีงแหง  

  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2550 ครู อนัดบั คศ.1 โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม   

  อาํเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม ่

 พ.ศ. 2554 ครู อนัดบั คศ.2 โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม   

   อาํเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม ่

 
 

 

 

 

 


	1
	2
	ณภัทร  จองเซ



