
บทท่ี 2

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

การดําเนินการศึกษาในคร้ังน้ี เปนการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนพณิชยการจํานงค  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให
ทราบแนวทางการพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพของโรงเรียน  ผูวิ จัยไดศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี  จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  โดยไดรวบรวมและเสนอเพื่อเปนพื้นฐาน และแนวทาง
การทําวิจัย  โดยแบงเน้ือหาออกเปนหัวขอ  ดังน้ี

ตอนท่ี 1กกแนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม
ตอนท่ี 2กกแนวคิดทฤษฎีการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนท่ี 3กกการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตอนท่ี 4กกยุทธศาสตรสูความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายใน
ตอนท่ี 5กกการเตรียมรับการประเมินภายนอกจาก สํานักงานงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ตอนท่ี 6กกแนวทางการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา
ตอนท่ี 7กกบริบทโรงเรียนพณิชยการจํานงค
ตอนท่ี 8กกงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ตอนท่ี 1กกแนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม
ความหมายของการมีสวนรวม
การมีสวนรวม หมายถึง  การท่ีบุคคลกระทําการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือในประเด็นท่ี

บุคคลน้ันสนใจ  ไมวาเขาจะไดปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงความสนใจอยางจริงจังหรือไมก็ตาม และไม
จําเปนท่ีบุคคลน้ันจะตองเขาไปเก่ียวของกับกิจกรรมน้ันโดยตรงก็ได  แตการมีทัศนคติ ความ
คิดเห็น ความสนใจ หวงใย ก็เพียงพอแลวท่ีจะเรียกวาเปนการมีสวนรวมได

อคิน  รพีพัฒนา (2527, หนา 5 อางอิงใน ธรรมรส โชติกุญชร, 2546, หนา 10) ไดแบง
ลักษณะของการมีสวนรวมของคนในชุมชนท่ีเขามารวมในกิจกรรมการพัฒนาออกเปน 4 ลักษณะ
ดวยกัน คือ

1.กกรวมในการคนหาสาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไขปญหา
2.กกรวมในการตัดสนใจเลือกวิธีการแกไขและการวางแผนเพื่อแกไขปญหา
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3.กกรวมในการปฏิบัติในกิจกรรมการพัฒนาตามแผนท่ีกําหนด
4.กกรวมในการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา
ปรัชญา  เวสารัชช (2528, หนา 5 อางอิงใน ธรรมรส  โชติกุญชร, 2546, หนา 10) ได

นิยามความหมายของการมีสวนรวมวาเปนการท่ีประชาชนเขามาเก่ียวของ  โดยการใชความ
พยายามหรือใชทรัพยากรในสวนของตนตอกิจกรรมซึ่งมุงสูการพัฒนาชุมชน โดยการมีสวนรวม
ตองมีองคประกอบดังน้ี

1.กกมีประชาชนเขาเก่ียวของในกิจกรรมการพัฒนา
2.กกผูเขารวมไดใชความพยายามบางอยางสวนตัว เชน ความคิด ความรู ความสามารถ

แรงงาน หรือ ทรัพยากรบางอยาง เชน เงิน และวัสดุในกิจกรรมการพัฒนา
ทวีทอง  หงษวิวัฒน (2527, หนา 12 อางอิงใน ธรรมรส  โชติกุญชร, 2546, หนา 10) ให

ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนหมายถึงการท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีด
ความสามารถของตนในการจัดการและควบคุมการใชและกระจายทรัพยากรและปจจัยการผลิตท่ีมี
อยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคมตามความจําเปนอยางสมศักด์ิ
ศรี ในฐานะสมาชิกของสังคมและไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญา ซึ่งแสดงออกในรูปของการ
ตัดสินใจในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองอยางเปนตัวของตัวเอง

วิธีการบริหารแบบมีสวนรวม
ธรรมรส โชติกุญชร (2546, หนา 247 – 248) สรุปวา วิธีการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีรูจัก

กันดีมี 2 วิธี คือ
1.กกการบริหาร
2.กกกลุมสรางคุณภาพ
เมตต เมตตการุณจิต (2547, หนา 24 – 27) สรุปวา ในเชิงปฏิบัติการ การบริหารแบบมี

สวนรวมมีวิธีการ ดังน้ี
1.กกการใหคําปรึกษา การใหคําปรึกษาเปนการท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดมี

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะกอนท่ีจะวินิจฉัยในภารกิจน้ัน ๆ อาจจะเปน
ปญหาเฉพาะหนาเปนการชั่วคราวหรือต้ังเปนกรรมการท่ีปรึกษาก็ได สวนความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะน้ัน ผูบริหารจะเห็นดวยหรือไมก็ได

2.กกการทํางานเปนทีม การทํางานเปนทีมเปนกลุมบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป รวมกัน
ทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งในการทํางานน้ันทุกคนจะตองมีการวางแผน การกําหนด
วัตถุประสงค และมีการตัดสินใจรวมกัน ทุกคนในทีมงานจะตองเขาใจวัตถุประสงคของทีมงาน มี
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การประสานงานกัน รวมท้ังสามารถทําหนาท่ีแทนกันไดอยางราบร่ืน ท้ังน้ีเพื่อความสําเร็จของ
ทีมงาน

3.กกกลุมคุณภาพงาน กลุมคุณภาพงานเปนการทํางานของกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 3 – 15
คน จากแผนงานเดียวกัน มาพบปะกันเปนประจําเพื่อควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน ปรับปรุง
วิธีการทํางานโดยรวมกันหาสาเหตุของปญหา วิเคราะหจนไดขอสรุปของปญหา จากน้ันจึงเสนอ
แนวทางแกปญหา

สรุปไดวา การมีสวนรวมคือ การใหประชาชนเปนผูคิดคนปญหาสาเหตุของปญหา
กําหนดวิธีแกไขปญหา  วางแผนแกไขปญหา และดําเนินการแกไขปญหาและดําเนินการแกไขดวย
ตัวประชาชนเอง ไมใชเปนการกําหนดจากภายนอกแลวใหประชาชนเขารวมในเร่ืองใด เร่ืองหน่ึง ซึ่ง
จะเปนส่ิงทําใหเขาสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาอยางแทจริง เปนการสรางสมรรถภาพ
และความเชื่อมั่นในตนเองในการท่ีจะแกปญหาของตนเอง

ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยตรงน้ันยังไมปรากฏชัดเจน มีแต

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เชน
ทฤษฎีวิถีทางเปาหมายของ เฮาส (House, 1971, อางอิงใน ธรรมรส  โชติกุญชร, 2546,

หนา 14) ถือวาพฤติกรรมผูนํา และความหมายของสถานการณเปนตัวกําหนดประสิทธิผลของ
องคการ ตามทฤษฎีน้ี พฤติกรรมผูนํา มีแบบพื้นฐานอยู 4 แบบ ประกอบดวย

1.กกภาวะผูนํา แบบส่ังการ
2.กกภาวะผูนํา แบบสนับสนุน
3.กกภาวะผูนํา แบบมุงความสําเร็จของงาน
4.กกภาวะผูนํา แบบใหมีสวนรวม
โดยท่ีภาวะผูนํา แบบใหมีสวนรวม เปนพฤติกรรมท่ีมุงปรึกษาหารือกันกับผูเก่ียวของใช

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเก่ียวของประกอบการตัดสินใจทํานองเดียวกัน
ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ  ของ เฮอรเซย และแบลนชารด (Hersey and

Blanchard, 1988, อางอิงใน ธรรมรส  โชติกุญชร, 2546, หนา 15) ไดแบงภาวะผูนําเปน 4 แบบ
คือ

1.กกแบบส่ังการ
2.กกแบบแนะนํา
3.กกแบบการมีสวนรวม
4.กกแบบการมอบอํานาจ
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สรุปไดวา  ทฤษฎีการมีสวนรวมเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสามารถชวยในการบริหารจัดการ ไม
วาจะเปนในเร่ืองการการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ และการนําทฤษฎีภาวะผูนํามาเปนทฤษฎีเพื่อชวย
ในการมีสวนรวม เชน แบบส่ังการ แบบแนะนํา แบบการมีสวนรวม แบบการมอบอํานาจ  โดย
ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของผูปฏิบัติงาน

ตอนท่ี 2กกแนวคิดทฤษฎีการประกันคุณภาพการศึกษา
สําหรับดานการศึกษาเร่ิมนําการประกันคุณภาพมาใชในป  ค.ศ. 1990 โดยไมไดเนน

เฉพาะผลผลิตเพียงมิติเดียว แตใหความสนใจกับปจจัยอ่ืน ๆ ในเชิงบริหารดวย คือ เปาหมายและ
กระบวนการ ดําเนินงาน เพื่อตอบคําถามแกผูเก่ียวของใหไดวาการจัดการศึกษามีคุณภาพคุมคา
เพียงใด ทําใหหนวยงานทางการศึกษาสามารถจะทราบจุดเดนและจุดดอย เพื่อกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในประเทศเห็นความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา  และบัญญัติไวเปนกฎหมายดังกลาว  โดยเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2542
จนถึงปจจุบัน  ซึ่งคงจะมีการปรับปรุงและดําเนินการอยางตอเน่ืองตลอดไป

กรมสามัญศึกษา (2542, หนา 14) ใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาวา
หมายถึง การดําเนินการตาง ๆ ในกระบวนการจัดการศึกษา  ต้ังแตการวางแผนไวต้ังแตตนเพื่อให
เกิดการปฏิบัติอยางเปนระบบเพื่อสรางความมั่นใจ และเปนหลักประกันชุมชนและสังคมวา
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนท่ีจบการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและเปนท่ียอมรับของสังคม

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 7) ใหความหมายของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนการสรางความมั่นใจใหผูรับบริการ
ทางการศึกษาท้ังผูรับบริการโดยตรง  ไดแก ผูเรียนและผูปกครองและผูรับบริการทางออม  ไดแก
สถานประกอบการ ประชาชนและสังคมโดยรวมวา การดําเนินงานของสถานศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพและทําใหผูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
กําหนด

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 2) กลาววา “การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การดําเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อสรางความมั่นใจตอผูปกครอง
ชุมชน สังคมวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามพันธกิจท่ีไดรวมกันกําหนดไวน้ันจะใหผลผลิต
ของการศึกษาท่ีมีคุณภาพอันพึงประสงคตามความคาดหวังของผูปกครอง ชุมชน และสังคม”
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การประกันคุณภาพเปนการดําเนินกิจกรรมและภารกิจตาง ๆ ท้ังดานวิชาการ การบริการ
การบริหาร และการจัดการ  เพื่อสรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษาท้ังผูรับบริ การ
โดยตรง คือ ผูเรียน  ผูปกครอง และผูรับริการทางออม คือ  สถานประกอบการ ประชาชน และ
สังคมโดยรวม คือ การดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทําใหผูเรียนมีคุณภาพ
หรือมีคุณลักษณะท่ีถึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว  การประกันคุณภาพการศึกษา
เปนสวนหน่ึงของกระบวนการ การบริหารงานของสถานศึกษาท่ีกําหนดไว การประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการการ การบริหารงานของสถานศึกษาท่ีตองดําเนินการอยาง
ตอเน่ืองในการท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาใหมี คุณภาพเพื่อใหประชาชนชาวไทยมีความมั่นใจท่ีจะสง
ลูกหลานเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีตองการ (สมคิด  พรมจุย
และสุพักตร พิบูลย, 2544, หนา 41)

Edwards Deming
Deming (1950, อางอิงใน วีรพจน  ลือประสิทธิ์สกุล, 2543 หนา 123) ศาสตราจารยแหง

มหาวิทยาลัยเยล ไดนําหลักการทางสถิติมาใชในการควบคุมดานคุณภาพ (Principle of Statistic
Control of Quality) เพื่อท่ีจะใหสินคาญ่ีปุนไดรับการยอมรับคุณภาพและมาตรฐานจึงไดเร่ิมผลิต
สินคาไดแกสินคารถยนต สินคาเคร่ืองเหล็ก สินคาอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองใชไฟฟาและสินคา
กลองถายรูป เปนตน จนสินคาของบริษัทญ่ีปุนประสบผลสําเร็จ ชาวญ่ีปุนจึงใหการเคารพและ
ยกยอง ดร. เดมมิ่ง และต้ังรางวัล Deming Price ข้ึนในป ค.ศ. 1965 เพื่อใหเปนเกียรติและให
รางวัลประจําปแกองคกร และบริษัทท่ีประสบความสําเร็จสูงสุดของประเทศ ท้ังดานคุณภาพ
บริการ ผลกําไรประกอบการและการตลาด

ดร. เดมมิ่ง ทําใหวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมญ่ีปุนประสบความสําเร็จ จึงไดกลับสู
บานเกิด และในป ค.ศ. 1980 มีชื่อเสียงโดงดังจากการออกรายการโทรทัศนเร่ือง If Japan can,
Why can’t we? และไดรับการยกยองกันในเชิงปรัชญาดานการจัดการเชิงคุณภาพ ทําใหมีชื่อเสียง
ไปท่ัวโลก ตัวอยางมีการต้ังสมาคมตาง ๆ เชน The British Deming Association.  Deming
Institute of New Zealand. MANS ในฮอลแลนด และสงผลทําใหเกิดรางวัลแหงคุณภาพข้ึนใน
หลายประเทศ เชน The MBNQA (Malcombrigde National Quality Award) The EQA
(European Quality Award)  SQA (Singapore Quality Award) เปนตน  ซึ่งก็ไดรับสมญานามวา
เปนบิดาแหงการจัดการเชิงคุณภาพ หรือนักปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคท่ี 3

Deming (1986, pp. 45, 92 อางอิงใน วีระยุทธ ชาตะกาญจน, 2552, หนา 68)
กลาวถึง คุณภาพวาเปนคําท่ีสามารถใหคําจํากัดความไดหลายลักษณะข้ึนอยูกับวาใครจะเปนผู
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ตัดสินวาจะมองคุณภาพในแงมุมใด  แตโดยสรุปแลว  คุณภาพนาจะหมายถึง การบรรลุขอตกลง
ในการผลิตสินคา   หรือการทําใหไดตามขอกําหนด

วงจร PDCA นับไดวาเปนหลักการท่ีมีชื่อเสียงเปนอยางย่ิงของ Shewhart และ Deming
หลักการสําคัญของแนวคิดน้ีอยูบนพื้นฐานของการทํางานท่ีมีความคงเสนคงวา (Stable) และ
สามารถทํานายได (Predictable) เมื่อใชหลักการดังกลาวในการปรับปรุงงานอยางตอเน่ืองแลวจะ
สงผลใหงานท่ีกระทําอยูน้ันมีคุณภาพตลอดไป  ภารกิจหลักของการปรับปรุงคุณภาพโดยการใช
วงจร PDCA มดัีงตอไปน้ี คือ

1.กกการวางแผน (Plan – P) หมายถึง  ข้ันตอนการศึกษาปญหาการกําหนดเปาหมาย
การแกปญหา และการวางแผนแกปญหาในการปฏิบัติงาน  การวางแผนจะชวยพัฒนาความคิด
ตาง ๆ  เพื่อนําไปสูรูปแบบท่ีเปนจริงข้ึนมา  ทําใหเกิดรายละเอียดท่ีพรอมจะนําไปสูการปฏิบัติ

2.กกการปฏิบัติตามแผน (Do –D) หมายถึง  ข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา  หรือการ
นําวิธีการแกปญหาไปปฏิบัติ

3.กกการตรวจสอบ (Check – C) หมายถึง  ข้ันตอนการเปรียบเทียบผลการแกปญหาท่ี
ไดจากการตรวจสอบแลว  วาไดผลการกําหนดเปนมาตรฐานการทํางานเพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติ
ตอไป  หากพบวาเกิดขอบกพรองข้ึน  ใหปฏิบัติตามการแกไขตามลักษณะของปญหาท่ีคนพบ

4.กกการพัฒนาและแกไข ปรับปรุง (Act – A) หมายถึง ข้ันตอนการแกไข  ปรับปรุง  หรือ
การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานท่ีเปนขอบกพรองใหเปนไปตามมาตรฐาน  ซึ่งอาจจะจําเปนตองมี
การวางแผนดําเนินงานใหมก็ได

สรุปไดวา  วงจร PDCA คือ  วิธีการท่ีเปนข้ันตอนในการทํางานใหสําเร็จอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และเชื่อถือวางใจไดโดยมีจุดหมายเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว

Total Quality Management (TQM)
แนวทางการดําเนินงานเพื่อประยุกตใชระบบ TQM ในองคการหรือหนวยงาน  สามารถ

สรุปเปนข้ันตอนไดดังตอไปน้ี (สมศักด์ิ  ดลประสิทธิ์, 2539, อางอิงใน วีระยุทธ ชาตะกาญจน,
2552, หนา 49 – 50)

1.กกศึกษาหลักการบริหารคุณภาพใหเกิดความเขาใจ ผูบริหารและคณะครูใน
สถานศึกษาจะตองศึกษาใหเขาใจในหลักการของ TQM เชน การมีสวนรวมและรับผิดชอบใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  ซึ่งเปนหนาท่ีของทุกคนท่ีจะตองปรับปรุงวิธีการทํางานใหเกิดคุณภาพ
แสวงหาแนวทางหรือวิธีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  เปนตน
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2.กกกําหนดนโยบายดานคุณภาพ นโยบายคุณภาพซึ่งเปนสวนหน่ึงในแผนยุทธศาสตร
ของสถานศึกษา เปนการแสดงถึงความมุงมั่นและแนวทางการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานทางดานคุณภาพท้ังหมดของสถานศึกษา

3.กกจัดองคการเพื่อการดําเนินการตามนโยบายคุณภาพ  เมื่อสถานศึกษาไดกําหนด
นโยบายคุณภาพแลวจะตองประกาศใหทุกคนไดรับรู และเขาเขาใจตรงกัน จากน้ันก็จะมอบหมาย
หนาท่ีใหแตละคนแตละฝายรับผิดชอบแตงต้ังคณะกรรมการฝายตาง ๆ เชน ฝายตรวจสอบติดตาม
ฝายจัดการดานกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ  เปนตน  โดยท่ีผูบริหารจะตองจัดสรรทรัพยากรให
พรอมและเพียงพอ

4.กกวางแผนและออกแบบเก่ียวกับทรัพยากร  ระบบงาน และวิธีการทํางาน  เมื่อฝาย
งานหรือแผนกตาง ๆ ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในสวนใด ฝายงานน้ันจะตองวางแผนและ
ออกแบบเก่ียวกับทรัพยากรท่ีจะตองใชในระบบการทํางานของฝายตนเอง  รวมท้ังตองกําหนด
วิธีการทํางานในสวนท่ีรับผิดชอบใหชัดเจน

5.กกจัดระบบคุณภาพ การจัดระบบการทํางานจะตองมีการอธิบายวิธีการทํางานในแต
ละดานใหชัดเจน เพื่อใหผูปฏิบัติไดเขาใจวิธีการทํางาน บุคคลท่ีเก่ียวของสามารถติดตอส่ือสารได
สะดวก  และเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว ทําใหการปฏิบัติไมเกิดความซ้ําซอน  และการทํางาน
เกิดความรวดเร็ว  การอธิบายจะจัดทําเปนเอกสารซึ่งมีอยู 4 ประเภท คือ 1) คูมือคุณภาพ (Quality
Manual) 2) คูมือแนวทางการดําเนินงาน (Procedures) 3) คูมือวิธีการทํางาน (Work Instruction)
และ 4) เอกสารบันทึกการทํางาน (Form and Records)

6.กกกําหนดมาตรการการควบคุมของการทํางานแตละดาน  เมื่อมีระบบการทํางานท่ี
ชัดเจนในแตละข้ันตอนของการทํางาน  จะสามารถกําหนดมาตรการควบคุมการทํางานในแตละ
ดานได  เชน  การควบคุมเก่ียวกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  การทํางานเสร็จทันตามเวลา
เปนตน

7.กกการทํางานเปนทีม  ในการทํางานแตละฝายหรือแตละงานจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตอง
ทํางานเปนทีม  โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวของกับหลายฝายหลายหนวยงาน เพราะจะทําใหมีการ
ประสานงานกันและรวมกันปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุตามเปาหมายได   เปนชองทางในการ
ติดตอส่ือสารระหวางฝายบริหารกับฝายปฏิบัติ  หรือฝายปฏิบัติกับฝายปฏิบัติดวยกัน  ทําใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

8.กกการฝกอบรมบุคลากรทุกระดับ  การฝกอบรมเปนเทคนิคในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลท่ีจะทําใหเกิดความเขาใจในการทํางาน  เขาใจหลักการของ TQM และสามารถกระตุนให
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การทํางานของแตละบุคคลใหปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพได  ข้ันตอนน้ีจึงเปนข้ันตอนสําคัญ
สําหรับการนําแนวคิด TQM มาประยุกตใชในสถานศึกษา

9.กกการนําไปปฏิบัติ  เมื่อทุกฝายมีความพรอมและสถานศึกษาสามารถดําเนินการตาม
ข้ันตอนตาง ๆ ได ก็จะนําไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาตอไป  ซึ่งผูบริหารจะตองประกาศนโยบาย
คุณภาพใหชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใหทุกคนเขาใจและถือเปนแนวปฏิบัติ  นโยบาย
คุณภาพน้ีจะตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา  จากน้ันจึงจัดใหมี  ระบบงานโดย
กําหนดกิจกรรมท่ีมุงคุณภาพงาน  โดยจะใชคําอธิบายในขอกําหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9000 มาเปนแนวทางในการจัดระบบงาน  และทุกกิจกรรมจะตองมีการปรับปรุงอยาง
ตอเน่ือง (Continuous Improvement) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานอยูเสมอ

สรุปไดวา TQM เปนระบบการบริหารงานท่ีเนนคุณภาพในทุก ๆ ดาน และทุก ๆ กิจกรรม
ขององคการ โดยท่ีทุกคนจะตองใหความรวมมือและรวมกันรับผิดชอบ  เปนระบบการปรับปรุงการ
ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง  โดยเร่ิมต้ังแตการทําใหถูกตองต้ังแตคร้ังแรก ท้ังน้ีเพื่อลด
ความจําเปนในการตรวจสอบ ปองกันขอผิดพลาดไมใหเกิดข้ึน โดยประยุกตใชในสถานศึกษา ดังน้ี
การมุงใหความสําคัญกับนักเรียน  การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเน่ือง การเขามีสวน
รวมของทุกคนทุกฝายท่ีเก่ียวของ

Balanced Scorecard (BSC)
ดัชนีความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard (BSC), 1996, อางอิงใน วีระยุทธ

ชาตะกาญจน, 2552, หนา 159 -159) ในปจจุบันนักบริหาร และนักวางแผน กําลังใหความสนใจ
โดยนําแนวความคิดน้ีไปประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการใหองคการของตนเองไดพัฒนาสูความ
เปนเลิศกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะการชวยในการผลักดันใหมีการนํานโยบาย หรือกลยุทธท่ี
กําหนดไวไปสูการนําไปปฏิบัติของผูบริหารทุกระดับ

แนวคิดเร่ืองการประเมินผลองคกรถือไดวาเปนหน่ึงในหนาท่ีทางการจัดการของผูบริหาร
โดยหนาท่ีทางการจัดการท้ัง 4 จะประกอบดวย  การวางแผน  การจัดองคกร การส่ังการและชี้นํา
และการประเมินผลและควบคุม แตในอดีตผูบริหารสวนใหญไดเนนหนัก เฉพาะดานการวางแผน
การปรับองคกรและภาวะผูนํามากกวา จนกระท่ังเมื่อไมก่ีปท่ีผานมาน้ี จึงไดเกิดกระแสความนิยม
ดานการประเมินผลการดําเนินงานขององคกร โดยเร่ิมข้ึนจากในสหรัฐอเมริกากอน จนมาถึงใน
ประเทศไทยในปจจุบันน้ี

การประเมินผลความสําเร็จขององคกรในปจจุบัน  จะไมสามารถใชแตตัวชี้วัดดาน
การเงินไดเพียงอยางเดียว ผูบริหารจะตองพิจารณามุมมองอ่ืน ๆ ประกอบดวย ซึ่งประเด็นน้ีคือ
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จุดเร่ิมตนหรือท่ีมาของดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุลท่ี Kaplan and Naorton, 1996 ไดพัฒนาข้ึน
มาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินผลองคกร  โดยถาพิจารณาจากภาพ 2 ซึ่งเปนพื้นฐาน
แรก ๆ ของระบบดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุลจะเห็นไดวาประกอบดวยมุมมอง ตาง ๆ
(Perspectives) ใน 4 มุมมอง ไดแก

ภาพ 2กกแสดงมุมมองพ้ืนฐานของดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล

ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Kaplan and Norton. The Balanced  Scorecard : Translating  Strategy
into Action, 1996, pp. 9 อางอิงใน วีระยุทธ ชาตะกาญจน, 2552, หนา 161

ดานการเงิน

(Financial)

วิสัยทัศนและกลยุทธ

(vision and Strategy)

ดานลูกคา

(Contomers)

ดานกระบวนการ
ภายใน

(Internal Process)

ดานการเรียนรูและพัฒนา

(Learning and Growth)
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องคประกอบในแตละมุมมองของดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุลจะประกอบดวย
1.กกวัตถุประสงค (Objective) คือ ส่ิงท่ีองคกรมุงหวังท่ีจะบรรลุในดานตาง ๆ
2.กกตัวชี้วัด (Measures หรือ Key Performance Indicators) ไดแก  ตัวชี้วัดของ

วัตถุประสงคในแตละดาน
3.กกเปาหมาย (Target) ไดแก  เปาหมายหรือตัวเลขท่ีองคกรตองการจะบรรลุของ

ตัวชี้วัดในแตละประการ
4.กกแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม (Initiatives) ท่ีองคกรจะจัดทําเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดข้ึน  โดยในข้ันน้ียังไมใชแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะทําเปนเพียงแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมเบ้ืองตนท่ีตองทําเพื่อบรรลุเปาหมายท่ีตองการ

สรุปไดวา Balanced Scorecard : BSC ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล  เปนเคร่ืองมือ
ทางดานการบริหารจัดการท่ีชวยในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติโดยอาศัยแนวคิดของการสราง
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ  และตัวบงชี้  โดยดัชนีวัดความสําเร็จจะชวยทําใหองคกรเกิดความ
สอดคลอง เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ตามแนวคิดท่ีประดวยมุมมอง 4 ดาน คือ การเงิน ความพึง
พอใจของลูกคา กระบวนการบริหารภายในองคการ  และการเรียนรูและพัฒนา โดยมีความสัมพันธ
กัน

Quality Control  (QC)
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) QC (1996, อางอิงใน วีระยุทธ  ชาตะกาญจน,

2552, หนา 106 - 107) กลุมควบคุมคุณภาพ เปนกลุมขนาดเล็กในสายงานเดียวกันรวมตัวกัน
อยางอิสระ เพื่อทํากิจกรรมในดานการปรับปรุงและพัฒนาองคกรของตน โดยไมมีใครบังคับและไม
ขัดตอนโยบายของหนวยงานและองคกรน้ัน ๆ คนกลุมเล็ก ๆ น้ี จะตองปฏิบัติกิจกรรมโดยยึดหลัก
ปฏิบัติ 4 ประการ ดังน้ี

1.กกจะตองไมขัดตอนโยบายของบริษัทหรือหนวยงาน
2.กกจะตองทํากันเองได
3.กกจะตองทํากันเปนกลุม
4.กกจะตองทําอยางตอเน่ือง
การนํา QC มาใชในการพัฒนาโรงเรียนน้ัน  ผูบริหารโรงเรียนพึงระลึกอยูเสมอถึงข้ันตอน

ตอไปน้ี
1.กกการใหความรูความเขาใจ เร่ืองระบบ QC แกฝายบริหารทุกระดับในโรงเรียน

โดยตรง
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2.กกใหฝายบริหารโรงเรียนพิจารณาวา จะนําระบบน้ีมาใชในโรงเรียนหรือ มีความ
เหมาะสมกับโรงเรียนหรือไม มีความเปนไปได และเกิดประโยชนมากนอยเพียงใด ฝายบริหาร
จะตองตัดสินใจใหเกิดความแนนอนชัดเจนเน่ืองจากการดําเนินงานในระบบน้ีจะผูกพันกับฝาย
บริหารโดยตรง

3.กกถาผูบริหารตกลงใจแนนอนแลววาจะนําระบบน้ีมาใชในโรงเรียนจึงควรวางแผน
ดําเนินงาน โดยการเผยแพรความรูเร่ือง QC แกบุคลากรท้ังหมดของโรงเรียน  โดยทําการฝกอบรม
บุคลากรของโรงเรียนท้ังหมดในเร่ืองการทํางานเปนทีม ฝกภาวะผูนํา ผูตาม ฝกการวิเคราะหปญหา
เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจ

4.กกทดลองใช โดยการทําเปนโครงการทดลองในบางฝายกอนเพื่อใหเปนตัวอยาง และ
เพื่อหาแนวทางแกไขปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหเหมาะสมกับลักษณะงานและโรงเรียน

5.กกประกาศใชท่ัวโรงเรียน  โดยประกาศเปนนโยบาย กํากับแนวทางปฏิบัติงานของ
โรงเรียน  จัดเวลาและสนับสนุนทรัพยากร ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการประสานงานให

6.กกจัดระบบสงเสริมสนับสนุน โดยการใชกลุม QC เสนอผลงานการใชระบบดังกลาวใน
โอกาสท่ีเหมาะสม  และมีการใหรางวัลเปนการเสริมแรงจูงใจตามสมควร

สรุปไดวา Quality Control  (QC) เปนการควบคุมคุณภาพ  มุงท่ีจะใหเกิดการพัฒนา
คน การยกระดับคุณภาพของการทํางานอยางสม่ําเสมอตลอดไป  ผูบริหารตองคนหาปญหาในการ
ปฏิบัติงาน และหาวิธีอยางรอบคอบ เพื่อแกไขปญหาน้ัน ๆ

ตอนท่ี 3กกการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน  ถือวาเปนสวนสําคัญในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

เพราะคุณภาพมีไดเกิดข้ึนโดยความบังเอิญ แตเกิดจากความพยายามอันชาญฉลาด (Quality is
never accident, it always the result of intelligent effort) และใชความพยายามอันชาญฉลาด
น้ันจะเกิดข้ึนจากภายในใจหรือความคิดกอน รวมท้ังความรูสึกท่ีดี ท่ีเรียกวามีเจตคติท่ีดี Deming
เชื่อในแนวคิดเชนน้ีเก่ียวกับคุณภาพวา “คุณภาพเกิดจากเน้ือใน (Quality comes from within)”
การประกันคุณภาพภายในจึงมีความจําเปนอยางย่ิงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คงไมเพียง
การประกันคุณภาพเพียงเพื่อรอตรวจประเมินคุณภาพเทาน้ัน แตเปนการพัฒนาคุณภาพเน้ือในท่ี
แทจริงของการศึกษา

โดยคํานิยามศัพทในเอกสารระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาวา การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การ
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ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  และมาตรการศึกษาการศึกษาของสถานศึกษาจาก
ภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันเอง  หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล
สถานศึกษาน้ัน

รุง  แกวแดง (2544 อางอิงใน เท้ือน ทองแกว, 2552, หนา 47) กลาววา “การประกัน
คุณภาพภายใน  คือ กระบวนการบริหารจัดการท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพ ซึ่งเปนภารกิจท่ีสถานศึกษาจะตองทําอยูแลว”

กมล  ภูประเสริฐ (2547 อางอิงใน เท้ือน  ทองแกว, 2552, หนา 48) กลาววา “การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  หมายถึง  กระบวนการวางแผนไวอยางเปนระบบใน
การพัฒนางานอันเปนภารกิจปกติของสถานศึกษาอยางตอเน่ืองและมีการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดจนสามารถสรางความพึงพอใจ  และความมั่นใจ
ใหแก ผูปกครอง ชุมชน และสังคมได  ท้ังน้ีไดอาศัยความรวมมือจากบุคคลทุกฝายเก่ียวของโดยมี
แนวทางการดําเนินการท่ีสอดคลองกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา”

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, อางอิงใน วีระยุทธ ชาตะกาญจน,
2552, หนา 80) กลาวถึง  หลักการสําคัญ ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีดังน้ี

1.กกจุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษารวมกันพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิด หรือทําใหบุคลากรเสียหนา
โดยเปาหมายท่ีสําคัญอยูท่ีการพัฒนาคุณภาพใหเกิดกับผูเรียน

2.กกการท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามขอ 1 ตองทําใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการ และการทํางานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ไมใชเปนกระบวนการท่ีแยกสวนมาจาการดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษา  โดย
สถานศึกษาจะตองวางแผนพัฒนา  และแผนปฏิบัติการท่ีมีเปาหมายชัดเจนตามแผนตรวจสอบ
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง เปนระบบท่ีมีความโปรงใส  และมีจิตสํานึกในการ
พัฒนาคุณภาพการทํางาน

3.กกการประกันคุณภาพเปนหนาท่ีของบุคลากรในสถานศึกษาไมวาจะเปนผูบริหาร ครู
อาจารย และบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา โดยการดําเนินงานจะตองใหผูท่ีเก่ียวขอ เชน  ผูเรียน
ชุมชน เขตพื้นท่ีท่ีกํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล
พัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ  เพื่อใหผูเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีดีท่ีสุด  มีคุณภาพเปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม และประเทศชาติ
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สวนกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กลาวถึง หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามี 2 ประเด็นคือ

1.กกการประกันคุณภาพตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542
และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 รวมท้ังวิสัยทัศนการจัดการศึกษาทองถ่ิน และ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย

2.กกยึดแนวนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติ   สอดคลองกับนโยบายของ
หนวยงาน ท่ีเก่ียวของและสนองนโยบายของหนวยงานตนสังกัด โดยการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการใหมีมาตรฐานสูงข้ึนเปนท่ียอมรับของประชาชน ชุมชน และทองถ่ิน การติดตามผลการ
ประเมินเพื่อดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีระบบ  และปองกันปญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจึงมีมาตรการกําหนดชวงเวลาในการประเมินแตละเร่ือง  โดยมีปฏิทินปฏิบัติงาน
ตารางการประเมินอยางชัดเจน กรรมการผูประเมินมีหลักฐานการดําเนินการในฐานะผูรับผิดชอบ
ทุกระดับ

การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร และการ
ทํางานน้ัน จะตองคํานึงถึงเงื่อนไขสําคัญท่ีจะใหประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน ซึ่งผลท่ีไดจาก
การวิจัยในสถานศึกษานํารอง  ไดแก ผูบริหารจะตองมีความตระหนัก เขามามีสวนสงเสริม
สนับสนุนและรวมคิดรวมทํา  รวมท้ังจะตองมีการทํางานเปนทีมโดยบุคลากรในสถานศึกษาตอง
ไดรับการเตรียมความพรอมใหมองเห็นคุณคา  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในและดําเนินการอยางตอเน่ืองรวมกันทุกฝายท่ีเก่ียวของ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
โดยมีการติดตาม กํากับดูแลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ (สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, 2544, หนา 2) สําหรับข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในมี 6 ข้ันตอน  ดังน้ี
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ภาพ 3กกแสดงขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ 2544, หนา 13

การเตรียมการ
1. เตรียมความพรอมของ

บุคลากร
- สรางความตระหนัก
- พัฒนาความรู / ทักษะ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบ

การดําเนินการ
1. วางแผนการปฏิบัติงาน(Plan)
- วิเคราะหขอมูล/สภาพโรงเรียน
- กําหนดเปาหมายมาตรฐาน
- กําหนดแนวทางการปฏิบัติ
- กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ
- กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน
- กําหนดงบประมาณ

การรายงาน
จัดทํารายงานประจําป
- รวบรวมผลการ

ดําเนินงาน และผลการ
ประเมิน

- วิเคราะหมาตรฐาน
- เขียนรายงาน

2. ดําเนินการตามแผน (Do)
- สงเสริม / สนับสนุน
- จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
- นิเทศ  กํากับ  ติดตาม

3. ตรวจสอบประเมินผล
(Check)
- กําหนดกรอบการประเมิน
- จัดหา/สรางเคร่ืองมือ
- ประเมินผลการดําเนินงาน
- วิเคราะหขอมูลการประเมิน
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ

4. นําผลการประเมินมา
ปรับปรุง (Action)

- ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
- นําขอมูลไปใชวางแผนระยะ

ตอไป
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แนวทางและข้ันตอนการดําเนินการประกั นคุณภาพภายใน ดัง น้ี ( สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ 2544, หนา 14 – 49)

การเตรียมการกอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร  และการ

จัดการเรียนการสอน  ควรมีการเตรียมการในเร่ืองตาง ๆ  โดยการเตรียมการท่ีมีความสําคัญมาก
ท่ีสุด  คือ

1.กกการเตรียมความพรอมบุคลากร
ปญหาสําคัญในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  คือ  การท่ีบุคลากร

ในสถานศึกษายังไมเขาใจชัดเจนวาการประกันคุณภาพภายใน ก็คือ  การบริหารคุณภาพท่ีเปน
สวนหน่ึงของการทํางานตามปกติและเปนงานท่ีตองปฏิบัติอยูแลว  จึงทําใหรูสึกวาเปนการเพิ่ม
ภาระงานทําใหเกิดการตอตาน  ดังน้ันจึงจําเปนตองสรางความตระหนักถึงคุณคาของการประกัน
คุณภาพภายในและการทํางานเปนทีม  และพัฒนาความรูและทักษะเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในอยางมีประสิทธิภาพ

2.กกการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
การประกันคุณภาพภายในเปนภารกิจของทุกคนในสถานศึกษา การ ดําเนินงาน

จําเปนตองมีผูรับชอบในการประสานงาน  กํากับ  ติดตาม  ชวยเหลือ  สนับสนุนใหทุกฝายทํางาน
รวมกันเปนทีม  โดยผูท่ีมีสวนรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุด  คือ ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งควรดําเนินการ
รวมกับบุคลากรหลักท่ีไดรับมอบหมายดวย

การวางแผน (Plan)
การวางแผนเปนการติดเตรียมการไวลวงหนา เพื่อทํางานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพใน

การวางแผนจะตองมีการกําหนดเปาหมาย  แนวทางการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบระยะเวลาและ
ทรัพยากรท่ีจะตองใชเพื่อใหทํางานบรรลุเปาหมายท่ีตองการอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาควร
มีการจัดทําแผนตาง ๆ คือ  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําป  แผนการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา  เปนตน
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ภาพ 4กกแสดงความเชื่อมโยงของแผนตาง ๆ

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544, หนา 18

ข้ันตอนการวางแผน ในการวางแผนใด ๆ ก็ตามจะมีข้ันตอนการวางแผนท่ีสําคัญ คือ การ
กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน  การจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย การกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน  การกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน  การกําหนดผูดําเนินการหรือผูรับผิดชอบและ
การกําหนดงบประมาณ

ภาพ 5กกแสดงขั้นตอนของการวางแผน

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ 2544, หนา 19

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจําป

แผนการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร

แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา

แผนงบประมาณ

การกําหนดเปาหมาย

การกําหนดแนวทาง
การดําเนินงาน

การจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย

การกําหนดระยะเวลา

การกําหนดงบประมาณ

การกําหนดผูรับผิดชอบ
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1.กกการกําหนดเปาหมาย
การวางแผนท่ีดีควรเร่ิมตนจากการกําหนดเปาหมาย  ท่ีแสดงถึงคุณลักษณะหรือคุณภาพ

ท่ีตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา ซึ่งควรระบุใหชัดเจนในแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การใหเปนไปตามเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา  ซึ่งควรครอบคลุมคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติ
ของผูเรียนท่ีพึงประสงค  การบริหารจัดการ  หลักสูตรการเรียนการสอนทรัพยากร สภาพแวดลอม
การประเมินผล  การกํากับติดตาม  และรายงาน

2.กกการจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย
การจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย  จะชวยใหการวางแผนมีประสิทธิภาพมากข้ึน

เพราะสถานศึกษาจะไดทราบวาเปาหมายตาง ๆ ท่ีตองการน้ัน เปาหมายใดสําคัญมากนอยกวากัน
เพียงใด  เพื่อการกําหนดกิจกรรมในการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาของตนสังกัด

วิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูล

ภาพ 6กกแสดงกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544, หนา 22

เปาหมาย/มาตรฐานการศึกษาท่ีเปนความตองการ
ของสวนรวม

 พรบ. การศึกษา
 หลักสูตร
 นโยบาย / มาตรฐานตนสังกัด
 มาตรฐานประเมินภายนอก

ปญหาและความตองการของชุมชน/ทองถิ่น

ศักยภาพของสถานศึกษา

กําหนดเปาหมายของ
สถานศึกษา
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3.กกการกําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน
การกําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน คือ  การนําเปาหมายท่ีมีลักษณะ

เปนความคิดเชิงนามธรรมมาทําใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ  โดยกําหนดโครงการหรือกิจกรรมท่ี
จะทําใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ รวมท้ังกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จหรือตัวบงชี้ใหมีความชัดเจน
ดวย

4.กกการกําหนดระยะเวลา
การจัดทําแผนตาง ๆ ควรกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานของ

โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ในแผนดวย  จะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพราะผูปฏิบัติจะได
ทราบวางานใดควรจะตองดําเนินงานใหแลวเสร็จเมื่อใด  และยังเปนประโยชนตอผูบริหารหรือผูทํา
หนาท่ีกํากับดูแลในการติดตามงานอีกดวย

5. การกําหนดงบประมาณ
ควรคิดงบประมาณท่ีตองใชในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนใชสอยและคาอ่ืน ๆ ท่ี

จําเปนในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ อยางรอบคอบและใหเปนประโยชนตอผูเรียนมาก
ท่ีสุด  โดยคํานึงถึงความพอเพียงและความเหมาะสมเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย และใช
งบประมาณอยางคุมคา

6.กกการกําหนดผูรับผิดชอบ
การกําหนดผูรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยให

แผนงานดังกลาวสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอย างมีประสิทธิภาพ  ดังน้ันจึงควร
กําหนดผูรับผิดชอบใหมีความชัดเจน

การดําเนินการ (Do)
ในเมื่อสถานศึกษา  ไดดําเนินการวางแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว  บุคลากรก็

รวมกันดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว  โดยในระหวางการดําเนินงานตองมีการเรียนรูเพิ่มเติม
ตลอดเวลา  และควรมุงเนนประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียนเปนสําคัญ  นอกจากน้ีผูบริหาร
สถานศึกษาควรดําเนินการ  ดังน้ี

1.กกสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข
2.กกจัดสงอํานวยความสะดวก  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ
3.กกกํากับและติดตาม (Monitoring) ท้ังระดับรายบุคคล  รายกลุม  รายหมวด / ฝาย

เพื่อกระตุนและสงเสริมการดําเนินงานตามแผน
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4.กกผูบริหารควรมีการนิเทศ  เพื่อกระตุนใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ท้ังในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน  การประเมินตนเอง  และทักษะในดานตาง ๆ
โดยผูบริหารอาจใหการนิเทศเองหรือเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญมาทําการนิเทศ  หรือ
สงบุคลากรในโรงเรียนไปฝกอบรม เปนตน

การตรวจสอบการประเมินผล (Check)
การประเมินผลเปนกลไกสําคัญท่ีจะกระตุนใหเกิดการพัฒนา  เพราะจะทําใหไดขอมูล

ยอนกลับท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานท่ีผานมาวาเปาหมายท่ีกําหนดไวเพียงใด  ตอง
ปรับปรุงแกไขในเร่ืองใดบาง  ผูบริหารและครูท่ีเขาใจระบบการประกันคุณภาพอยางถูกตองจะ
ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผลเปนอยางดี จากการสรุปการตรวจสอบการประเมินผล
ภายในตามพื้นฐานแนวคิดของการประเมินท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน  พบวา  กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ
ประกอบดวย  การวางกรอบการประเมิน  การจัดหา/จัดทําเคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล  การแปลความหมาย  และการตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ

ภาพ 7กกแสดงกิจกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544, หนา 30

1.กกการวางกรอบการประเมิน
คณะกรรมการดําเนินงาน  ควรมีการประชุมรวมกับผูเก่ียวของในการวางกรอบการ

ประเมิน  เพื่อกําหนดแนวทางในการประเมินวา  จะประเมินอะไร  ใครเปนผูประเมิน  และมีรูปแบบ

วางกรอบการประเมิน จัดหา/จัดทําเคร่ืองมือ เก็บรวบรวมขอมูล

การวิเคราะหขอมูลแปลความหมายขอมูล

การตรวจสอบและการ
ปรับปรุงคุณภาพ



26

ในการประเมินอยางไร  โดยในการกําหนดกรอบการประเมินอาจพิจารณาประเด็น ตาง ๆ เปนตัว
ประกอบดวย

ตาราง 1กกแสดงการกําหนดกรอบประเมิน

เ ป า ห ม า ย /
มาตรฐาน

ตัวบงช้ี เคร่ืองมือ แหลงขอมูล/ผูให
ขอมูล

การวิเคราะห
ขอมูล

เ ก ณ ฑ ก า ร
ประเมิน

ช ว ง เ ว ล า ท่ี
ประเมิน

ผู รับผิดชอบ
การประเมิน

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

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

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544, หนา 31

กรอบการประเมิน  จะตองจะเชื่อมโยงกับเปาหมายคุณภาพ หรือมาตรฐานการศึกษาท่ี
ระบุในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ เพื่อกําหนดวาจะประเมินอะไรเร่ือใด  มีอะไรเปนตัวบงชี้
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามเปาหมาย  หลังจากน้ันจึงพิจารณาวาตัวบงชี้น้ันจะตองใช
ขอมูลอะไรแลวสํารวจดูวาสถานศึกษามีขอมูลน้ันแลวหรือยังจะนํามาใชไดหรือไมถายังไมมีขอมูล
หรือมี แตเปนขอมูลท่ีลาสมัยก็ตองเก็บใหม   พิจารณาวาขอมูลท่ีตองการน้ันจะใชเคร่ืองมือชนิดใด
เก็บ ขอมูลจากใคร  และวิเคราะหขอมูลอยางไร  รวมท้ังกําหนดเกณฑการประเมิน  ชวงเวลา  และ
ผูรับผิดชอบในการประเมิน  เพื่อสะดวกในการกํากับ  ติดตามงานของคณะกรรมการและผูบริหาร

2.กกการจัดหา / จัดทําเคร่ืองมือ
คณะกรรมการดําเนินงานควรจะประชุมรวมกับผูเก่ียวของเพื่อกําหนดเคร่ืองมือท่ีจะใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูล และจัดหา/จัดทําเคร่ืองมือ  โดยมีข้ันตอนดังน้ี
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ไดมาตรฐาน

ไมไดมาตรฐาน

ภาพ 8กกแสดงการจัดหา / จัดทําเคร่ืองมือการประเมินผล

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544, หนา 32

3.กกการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลอาจพิจารณาจากประเด็นและแนวทางการเก็บขอมูล  ดังตัวอยาง

ตอไปน้ี

กําหนดเคร่ืองมือท่ีจะใช

สํารวจเคร่ืองมือยังไมมี มีอยูแลว

สรางเคร่ืองมือใหม ปรับปรุง/พัฒนา

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

 เหมาะสมกับกลุมผูตอบ
 ส้ัน  เขาใจงาย
 มีความเท่ียงตรง  ความตรง

นําไปใช



28

ตาราง 2กกแสดงตัวอยางแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล

การรวบรวมขอมูล
1.กกใชขอมูลท่ีสถานศึกษามีอยูแลว
2.กกเก็บขอมูลใหม (ถายังไมมีขอมูลท่ีตองการ)
3.กกเก็บจากหลาย ๆ แหลงเพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือ

ชวงระยะเวลาในการ
เก็บขอมูล

1.กกเก็บตามเวลาท่ีสอดคลองกับการทํางานปกติ
1.1กกขอมูลท่ีเก็บไดตลอดเวลา เชน  พฤติกรรมของผูเรียน
1.2กกขอมูลท่ีเก็บเปนระยะ ๆ เชน อาชีพและรายไดของ

ผูปกครองควรเก็บปการศึกษาละคร้ัง  เปนตน
2.กกในชวงเวลาเดียวกันไมควรระดับเก็บขอมูลทุกอยางพรอมกัน

เปนจํานวนมาก
ค ว า ม ค ร อ บ ค ลุ ม ข อ ง
กลุมเปาหมาย

1.กกขอมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงเปนรายบุคคล  ตองเก็บขอมูลทุกคน
2.กกขอมูลภาพรวมของสถานศึกษาหรือขอมูลจากผูปกครอง/ชุมชน

ควรเก็บจากกลุมตัวอยาง

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544, หนา 36

4.กกการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลของสถานศึกษา  ผูรับผิดชอบควรชวยกันพิจารณากรอบการวิเคราะห

แตละประเด็น  จะวิเคราะหในระดับบุคคล  ระดับหองเรียน  หรือระดับภาพรวมของสถานศึกษาน้ัน
ใครเปน ผูวิเคราะห วิเคราะหในชวงเวลาใด  เพื่อจะไดนําผลของการวิเคราะหมาใชใหเกิดประโยชน

5.กกการแปลความหมาย
ขอมูลท่ีไดรับจากการวิเคราะห  จะนํามาใชประโยชนไดก็ตอเมื่อสถานศึกษาไดแปล

ความหมายของขอมูล โดยมีการเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดแลว
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ภาพ 9กกแสดงขั้นตอนการแปลความหมาย

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544, หนา 43

กอนท่ีคณะกรรมการจะแปลความหมายของผลการประเมิน  จะตองกําหนดเกณฑใน
การตัดสินใจโดยคณะกรรมการจะตองรวมกัน  กําหนดใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของ
สถานศึกษาดวยการพิจารณาขอมูลผลการดําเนินการท่ีผานมาของสถานศึกษาประกอบกับเกณฑ
อ่ืน ๆ  วาเปนอยางไร เพื่อกําหนดเกณฑในการตัดสิน  เน่ืองจากการประเมินตนเองเปนการประเมิน
เพื่อการพัฒนา  ดังน้ันการประเมินควรจะดูพัฒนาการของสถานศึกษาไปดวย  ในชวงแรกอาจ
กําหนดเกณฑท่ีคิดวาสถานศึกษาสามารถทําไดเพื่อใหกําลังใจในการทํางานแลวจึงคอยปรับเกณฑ
ใหสูงข้ึนภายหลัง

6.กกการตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
เมื่อสถานศึกษาดําเนินการประเมินตามแผนท่ีกําหนดไวแลว  ตองมีการตรวจสอบ

กระบวนการ  และผลการประเมินวา  มีความเหมาะสม  ถูกตอง  และนาเชื่อถือเพียงใดผูเก่ียวของ
ควรมีการประชุมรวมกันเปนระยะ ๆ โดยผูบริหารควรมีการติดตามตรวจสอบในระหวาง

พิจารณา
1. ผลการดําเนินงานท่ีผานมาของสถานศึกษา
2. เกณฑอ่ืน ๆ

กําหนดเกณฑการประเมิน
1. ระดับบุคคล
2. ระดับหองเรียน/ระดับชั้น/ระดับหมวดวิชา
3. ระดับสถานศึกษา

เปรียบเทียบผลการประเมินกับเกณฑ

แปลความหมายของขอมูล
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การนิเทศและประชุมรวมกับคณะกรรม  เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการประเมินคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ มีความถูกตองและเชื่อถือได

การนําผลการประเมินปรับปรุง (Act)
เมื่อมีการประเมินผลเสร็จเรียบรอยแลวสงผลใหคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบซึ่งจะตอง

รวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห  สังเคราะห  แปลผลในภาพรวมท้ังหมด  แลวนําผลมาประเมิน
เสนอตอผูเก่ียวของ  เชน  ครูประจําชั้น  ครูประจําวิชา  หัวหนาหมวด  และผูบริหาร  เพื่อนําผลไป
ใชในการพัฒนางานของตนเอง  รวมท้ังการเผยแพรผลการประเมินซึ่งอาจใชวิธีจัดประชุมครูภายใน
สถานศึกษาเพื่อจัดทํารายงานประจําปตอไป  ผลการประเมินสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร  และใชในการวางแผน  รวมท้ังจัดทําเปนขอมูล
สารสนเทศเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ได

1.กกการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร
ระหวางการดําเนินงาน และการตรวจสอบประเมินผลท้ังในระดับชั้น  ระดับรายบุคคล

หรือระดับหมวดวิชา  โดยผูบริหารและบุคลากรสามารถนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการทํางาน
ของตนเองและปรับปรุงแผนการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ี
กําหนดไว

2.กกการจัดทําขอมูลสารสนเทศ
ถาสถานศึกษามีการนําผลท่ีไดจากการประเมินคุณภาพ  มาพัฒนาเปนขอมูลสารสนเทศ

ท่ีสามารถใชไดสะดวก  รวดเร็ว  และเปนปจจุบัน  จะเปนประโยชนสูงสุดตอการบริหารงานและ
ประกอบการตัดสินใจในเรืองตาง ๆ รวมท้ังเมื่อหนวยงานภายนอกเขามาประเมินสถานศึกษาก็
พรอมท่ีจะนําเสนอขอมูลสารสนเทศท่ีผูประเมินตองการไดงายข้ึนอีกดวย

การรายงานคุณภาพประจําป
เมื่อสถานศึกษาดําเนินงานตามแผน  และมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบรอยแลวชวง

ปลายปการศึกษา  จะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําป  เพื่อทําการ
เผยแพรใหผูเก่ียวของทุกกลุมไดรับทราบ  ไดแก บุคลากรภายในสถานศึกษา  ชุมชน  ผูปกครอง
หนวยงานตนสังกัด  ผูประเมินภายนอก  เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและพรอมท่ี
จะรับการประเมินจากภายนอก  โดยดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมิน
วิเคราะหสังเคราะห  จําแนกมาตรฐานการศึกษา  และเขียนรายงาน เปนตน

เน้ือหาสาระท่ีนําเสนอในรายงานประเมินตนเอง หรือรายงานประจําป  ควรมีหัวขอ  ดังน้ี
1.กกขอมูลสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา  เชน  สถานศึกษาท่ีต้ัง  ประวัติและความ

เปนมาของสถานศึกษา  สังกัด  รูปแบบ / หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  โครงสรางการ
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บริหารงาน ขอมูลผูบริหารและบุคลากร จํานวนนักเรียน งบประมาณ  รวมท้ังขอมูลสภาพชุมชน
อาชีพ และรายไดของผูปกครองนักเรียน

2.กกวิสัยทัศน  เปาหมายหรือมาตรฐาน และแผนงานของสถานศึกษา
3.กกผลการประเมินมาตรฐานและตัวบงชี้  โดยแตละตัวบงชี้ควรรายงานเก่ียวกับ

เปาหมายการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายและของผลการดําเนินงาน  อาจนําเสนอขอมูลหลักฐาน
สนับสนุนผลการดําเนินงานน้ัน ๆ และในแตละมาตรฐานควรนําเสนอจุดเดน  จุดท่ีตองปรับปรุง
และแนวทางการแกไขดวย

4.กกสรุปผลการประเมินของมาตรฐานในแตละดาน คือ  ดานผูเรียน  ดานปจจัย  และ
ดานกระบวนการโดยควรบงบอกถึงจุดเดน  เงื่อนไขท่ีทําใหสําเร็จ  จุดท่ีตองปรับปรุง  และแนวทาง
การแกไขดวย

5.กกภาคผนวก  ซึ่งอาจมีรายงานเก่ียวกับวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินหาก
เปนท่ีตองการของหนวยงานตนสังกัด

คณะผูจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป  ควรเปนแกนนําหรือเปนผูท่ีมี
ความรูเก่ียวกับวิธีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลพอสมควร  ซึ่งจะทําใหสามารถสรุปของการ
ประเมินไดถูกตอง  การจัดทํารายงานควรดําเนินการในสวนท่ีสามารถทําไดไปเร่ือย ๆ กอนส้ิน
ปการศึกษา  โดยไมจําเปนตองรอใหถึงส้ินปการศึกษาเพราะจะทําใหการจัดทํารายงานไมทันตาม
กําหนดท่ีจะตองสงหนวยงานตนสังกัด และเผยแพรแกผูเก่ียวของทราบ

สรุปไดวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในตองอาศัยกระบวนการท้ัง 6 ข้ันตอน
โดยอาศัยการสรางความตระหนักใหกับบุคลากร เพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอม โดยมี การ
กําหนดเปาหมายเพื่อวางแผน และเปนแนวทางในการดําเนินการปฏิบัติตามแผนท่ีสําคัญคือ ตองมี
การกํากับติดตาม ดูแล เพื่อใชเปนการตรวจสอบประเมินผล และจัดทํารายงานประเมินตนเอง หรือ
รายงานประจําปของทุกป

ตอนท่ี 4กกยุทธศาสตรสูความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพเปนส่ิงท่ีอยูในกระบวนการบริหาร และกระบวนการทํางานปกติ  แต

ในสภาพปจจุบันยังมีสถานศึกษาอีกจํานวนมากท่ียังไมไดทําจึงจําเปนท่ีจะตองพัฒนาระบบ
ดังกลาวใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาเสมือนกับเปนการปฏิรูปกระบวนการทํางานของบุคลากรใน
สถานศึกษาโดยจะตองมียุทธศาสตรในการดําเนินงาน ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544, หนา 53)
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1.กกภาวะผูนําของผูบริหาร
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนแกนหลักในการบริหาร  และการดําเนินการรวมกับแกน

นําอ่ืน ๆ เพื่อชวยผลักดัน สงเสริมสนับสนุนและประสานใหบุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรท่ี
เก่ียวของภายนอกรวมกันทํางานเปนทีม  เพื่อพัฒนาระบบการประเมินตนเองของสถานศึกษาให
ผสมผสานกับการวางแผน  การดําเนินงานและการปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให
เปนระบบครบวงจร  รวมท้ังกํากับดูแลใหมีการดําเนินการดังกลาวอยางตอเน่ือง

ภาวะผูนําและความตระหนักของผูบริหารเปนองคประกอบและเงื่อนไขสําคัญท่ีจะ
นําไปสูความสําเร็จ  ไมวาจะใชระบบประกันคุณภาพภายในแบบใดก็ตาม  ถาจะทําใหสําเร็จ
ผูบริหารจะตองเห็นความสําคัญเขามาบริหารจัดการและมีสวนรวมต้ังแตตนและคอยติดตาม
กํากับดูแล สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานใหมีความตอเน่ือง

2.กกการทํางานเปนทีม
การประกันคุณภาพภายใน  เปนเร่ืองของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา มิใชเปนเร่ืองของ

คนใดคนหน่ึงหรือกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ และมิใชเปนการดําเนินงานแบบตางคน  ตางทํา  แต
เปนเร่ืองท่ีทุกคนจะตองทํางานรวมกันอยางตอเน่ือง  และมีความเชื่อมโยงระหวางภารกิจตาง ๆ
ของสถานศึกษา  ไมวาจะเปนดานวิชาการ  ดานบริหาร  กิจกรรมนักเรียน ฯลฯ  เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาท่ีตองการ  โดยจะตองรวมกันกําหนดเปาหมาย   วางแผนการ
ทํางาน ออกแบบการประเมินตนเอง  โดยทํางานแบบมีสวนรวม  ซึ่งถาสถานศึกษามีการทํางาน
เปนทีมท่ีเขมแข็งจะทําใหการประกันคุณภาพภายในมีความเชื่อมโยงและย่ังยืนแมมีการ
เปล่ียนแปลงผูบริหารหรือบุคลากรบางคนก็ยังดําเนินการตอไปได เพราะมีทีมงานท่ีเขมแข็ง

3.กกการสรางความตระหนักและความรูความเขาใจ
การท่ีสถานศึกษามีการทํางานเปนทีมท่ีเขมแข็งไดน้ัน  ทุกคนในทีมตองมีความตระหนัก

และมองเห็นความสําคัญของการประเมินตนเองวาเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพ
การทํางาน  คุณภาพสถานศึกษา คุณภาพผูเรียน ซึ่งจะตองมีความสําคัญตออนาค ตของ
สถานศึกษาและประเทศชาติ รวมท้ังจะตองมีความรูความเขาใจมีการประเมินตนเองก็คือ  งานใน
หนาท่ี  ไมใชงานท่ีเปนภาระท่ีเพิ่มเติม  นอกจากน้ัน  จะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวน
การประกันคุณภาพภายใน  จึงจําเปนตองสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใ หกับ
บุคลากรของสถานศึกษา  โดยการจัดประชุมชี้แจงและฝกอบรมการเรียนรูจากเอกสารและคูมือ
ตาง ๆ โดยผูบริหารตองแสดงความตระหนักใหผูอ่ืนเปนแบบอยาง และเขามามีสวนรวมจา ก
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เอกสารและคูมือตาง ๆ โดยผูบริหารตองแสดงความตระหนักใหผูอ่ืนเห็นเปนแบบอยางและเขามามี
สวนรวมในการทํางาน

4.กกการกําหนดผูรับผิดชอบในการประกันคุณภาพภายใน
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษาท่ีรวมกันทํางานเปน

ทีม  จําเปนจะตองมีผูรับผิดชอบในการประสานและกํากับติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความมั่นใจในการดําเนินงาน  จึงควรมอบหมายใหมีคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานเพื่อเปนเปนผูประสานงาน กํากับ ดูแลใหมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการดําเนินงานใหเชื่อมโยงกันโดยคณะกรรมการดังกลาวอาจจะใชคณะกรรมการ
สถานศึกษามีอยูแลวหรือคณะกรรมการท่ีต้ังข้ึนมาใหม โดยพิจารณาตามโครงสรางการบริหารของ
สถานศึกษา  เพื่อรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสวนท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ี เปนตนวา
ฝายวิชาการรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของครู กระบวนการเรียน การสอน และผูเรียน ฝายบริหาร
รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของบุคลากรฝายบริหารและกระบวนการบริหารในขณะเดียว ก็มี
คณะกรรมการกลางประสานการดําเนินงานในภาพรวม  ซึ่งประกอบดวยผูบริหารและผูบริหารและ
ผูแทนของคณะกรรมชุดตาง ๆ

5.กกการวางแผนและการกํากับดูแล
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในจําเปนตองมีการวางแผนและการกํากับดูแล

ท่ีเปนระบบ  เพื่อใหการดําเนินท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีการวางแผนการกํากับดูแลและจัดใหมีการ
ประชุมตามระยะเวลาท่ีกําหนดอยางสม่ําเสมอ เพื่อรายงานความกาวหนาของงานท่ีทําไปแลว และ
ชวยกันพัฒนางานท่ีจะทําตอไป

6.กกการมีสวนรวมและการปรึกษากับผูเก่ียวของ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานอกจากจะตองทํางานเปนทีมระหวางบุคลากร

ในสถานศึกษาแลวควรตองทํางานรวมกับบุคลากรและองคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ผูปกครอง
ชุมชน หนวยงานท่ีกํากับดูแลในสวนกลางเพื่อใหตอบสนองความตองการของผูเก่ียวของ และเปน
การระดมการมีสวนรวมจากทุกฝายเพื่อชวยกันพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีตองการ

โรงเรียนมีการประชุมกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ในเขตพื้นท่ีใกลเคียงกัน  ซึ่งจะเปนผลดีตอการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพราะทําใหเกิดการเรียนรูแลกเปล่ียนซึ่ง
กันและกัน กอใหเกิดแนวความคิดและแนวทางท่ีจะนํามาประยุกตใชกับตนเอง  นอกจากน้ียังเปน
กลไกในการกระตุนใหสถานศึกษาตองพัฒนาตนเองใหกาวหนาตอไป
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สรุปไดวา ยุทธศาสตรหรือเงื่อนไข ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประกอบดวยยุทธศาสตรภาวะผูนําของผูบริหาร ซึ่งผูบริหารตองตระหนักและเปน
แกนหลักในการบริหาร และดําเนินการประกันคุณภาพภายในรวมกับบุคลากรอ่ืน ๆ ยุทธศาสตร
การทํางานเปนทีมท่ีบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  ตองทํางานรวมกันอยางตอเน่ือง  เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาท่ีตองการ  ยุทธศาสตรการสรางความตระหนักและความรูความ
เขาใจเพื่อใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนัก และมองเห็นความสําคัญวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนส่ิงจําเปนในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน คุณภาพของสถานศึกษาและ
คุณภาพของผูเรียน   รวมท้ังมีความรูความเขาใจวาการประเมินตนเองคือ  งานในหนาท่ีไมใชงานท่ี
เปนภาระเพิ่มเติม ยุทธศาสตร กําหนดผูรับผิดชอบ  ซึ่งเปนส่ิงจําเปนตองมีผูรับผิดอชอบในการ
ประสาน กํากับ ติดตาม และดําเนินงาน  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
และยุทธศาสตรการมีสวนรวม และการปรึกษากับผูเก่ียวของ  เปนการระดมการมีสวนรวมจากทุก
ฝายเพื่อชวยกันพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตองการการปรึกษาและ
แลกเปล่ียนเรียนรูกับผูเก่ียวของ และสถานศึกษาอ่ืน จะกอใหเกิดแนวคิด แนวทางในการพัฒนา
ตนเองตอไป

ตอนท่ี 5กกการเตรียมรับการประเมินภายนอก จากสํานักงานงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

การประกันคุณภาพภายนอก  ตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ปรับปรุงแกไข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีสํานักงานมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา มีฐานเปนองคการมหาชน  ทําหนาท่ีมีประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมี
การตรวจสอบ คุณภาพสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ  และแนวทางการจัด
การศึกษาในแตละระดับ  ซึ่งใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  อยางนอยหน่ึงคร้ัง
ในทุก 5 ป นับแตการประเมินคร้ังสุดทาย  และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ
สาธารณชน

จากมาตรา 49 ดังกลาวขางตน สถานศึกษาทุกแหงจึงตองเตรียมการรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกในทุก 5 ป ตามเกณฑและวิธีการท่ีสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) กําหนด  ดังน้ัน เพื่อใหเกิดผลดีและนําไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตองและเปนไปตาม
เจตนารมณตามมาตรา 49 จึงควรไดทําความเขาใจระบบประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเตรียม
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
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การประกันคุณภาพภายนอก  หมายถึง  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากภายนอก  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกท่ีสํานักงานดังกลาวรับรอง  เพื่อเปนการ
ประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, หนา 70)

จากความหมายของการประกันคุณภาพภายนอก  จะเห็นวามีกระบวนการสําคัญอยู
3 ประการ   คือ การติดตามตรวจสอบ  ประเมินผล  และการรับรองคุณภาพ  ดังน้ัน เมื่อนํามา
วิเคราะหความสัมพันธและเปรียบเทียมความแตกตางกันระหวางการประกันคุณภาพภายใน  และ
ภายนอกมีดังน้ี

1.กกการประกันคุณภาพภายใน มีกระบวนการ  ควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบ
คุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ

2.กกการประกันคุณภาพภายนอก  มีกระบวนการ  ตรวจสอบคุณภาพ  การประเมิน
คุณภาพและการรับรองคุณภาพ

ดังน้ัน  จึงเห็นไดวามีความแตกตางกัน  คือ   การประกันคุณภาพภายในมี การควบคุม
คุณภาพ  ซึ่งประกันคุณภาพภายนอกไมมี   เชนเดียวกัน  การประกันคุ ณภาพภายนอกมี
การรับรองคุณภาพ  ซึ่งประกันคุณภาพภายในไมมี

สําหรับ ผลจากการประเมินภายในและภายนอก  ถาผลการประเมินไมผานเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนด  จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพตอไป

สรุปไดวา การเตรียมรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สถานศึกษาตองจัดเตรียมความพรอมดังน้ี

1.กกแตงต้ังคณะกรรมการฯ
2.กกประชุมครูทําความเขาใจมาตรฐานการศึกษาท่ีใชประเมิน
3.กกวิเคราะหผลการประเมินรอบสอง
4.กกรวบรวมขอมูลเอกสารตาง ๆ ท่ีใชประเมิน
5.กกประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาท่ีใชประเมิน
6.กกจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
7.กกประชุมครู  คณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมรับการประเมิน
8.กกจัดเตรียม VCD เอกสาร  รองรอย  ผลงานตาง ๆ
9.กกรับการประเมินตามกําหนด
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ตอนท่ี 6กกแนวทางการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา
มิติแนวคิด “โรงเรียนคุณภาพ” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547, หนา

13 – 14)
1.กกสภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดี  มีสังคมบรรยากาศ ส่ิงแวดลอมเอ้ืออํานวย

ตอการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
2.กกครู  ผูบริหารและบุคคลากรทางการศึกษามืออาชีพ และจํานวนเพียงพอ
3.กกลักษณะทางกายภายของโรงเรียนไดมาตรฐาน
4.กกหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน
5.กกส่ือ / อุปกรณเทคโนโลยีทันสมัย
6.กกแหลงการเรียนรูในโรงเรียนหลากหลาย
7.กกงบประมาณมุงเนนผลงาน
8.กกการจัดกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด
9.กกการจัดบรรยากาศการเรียนรูเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
10.กกการบริหารจัดการดี  ใชโรงเรียนเปนฐาน  เนนการมีสวนรวม
11.กกการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ  เปนสวนหน่ึงของระบบบริหาร

โรงเรียน
12.กกผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกดานเปนคนดี  คนเกง มีความสุข  เรียน

ตอและประกอบอาชีพได
13.กกโรงเรียนเปนท่ีชื่นชมของชุมชน
14.กกโรงเรียนเปนแบบอยางและใหความชวยเหลือ
แนวทางการพัฒนา โรงเรียนสูความเปนโรงเรียนคุณภาพ
การพัฒนาโรงเรียนสูความเปนโรงเรียนคุณภาพ  เปนยุทธศาสตรหน่ึงท่ีตองการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาควบคูไปกับความเสมอภาคทางการศึกษา  โดยกําหนดรูปแบบจากผลการ
วิเคราะหเชิงระบบ (CIPP Model) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 14 องคประกอบ  จําแนกเปน
องคประกอบดานผลผลิต / ผลลัพธ 3 องคประกอบ  ดานกระบวนการ 4 องคประกอบ ดานปจจัย
6 องคประกอบ  และดานบริบท 1 องคประกอบ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547, หนา
31 – 34)

จากการกําหนดกรอบแนวคิด  และกําหนดความเปนโรงเรียนคุณภาพตามการวิเคราะห
องคประกอบเชิงระบบจากผลการศึกษาวิจัย และไดรูปแบบของโรงเรียนคุณภาพท่ีมีมติแนวคิด
ประกอบดวย 14 องคประกอบดังไดกลาวมาแลว  รูปแบบจากการวิเคราะห เชิงระบบ
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(CIPP Model) เปนแนวทางท่ีสําคัญในการพัฒนาใหเปนโรงเรียนคุณภาพ  โดยทุกหนวยงาน
สามารถสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนพัฒนาตนเองตามองคกําหนดความเปนโรงเรียนคุณภาพได
ดังน้ี

1.กกกําหนดเปาหมายของผลิต / ผลลัพธ  ของโรงเรียนคุณภาพท่ีตองพัฒนาผูเรียนและ
โรงเรียนคือ

1.1กกผูเรียน  มีคุณภาพ  มาตรฐาน  มีพัฒนาการทุกดาน เปนคนดี  คนเกง มี
ความสุขศึกษาตอ และประกอบอาชีพได

1.2กกโรงเรียน  เปนท่ีชื่นชมของชุมชนเปนแบบอยางและใหความชวยเหลือแก
ชุมชนและโรงเรียนอ่ืนได

2.กกการดําเนินไปสูเปาหมาย  โดยมีกระบวนการใน 3 เร่ือง
2.1กกกระบวนการเรียนรู  ไดแก  จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด

และจัดบรรยากาศการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.2กกการบริหารจัดการดี  ใชโรงเรียนเปนฐาน  เนนการมีสวนรวม
2.3กกการประกันคุณภาพการศึกษา  มีประสิทธิภาพเปนสวนหน่ึงของระบบบริหาร

โรงเรียน
3.กกจัดการใหมีปจจัย  เพื่อความสําเร็จในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ไดแก

ปจจัยหลัก 2 ปจจัย  ตอไปน้ี
3.1กกทรัพยากรบุคคล คือ ครู ผูบริหาร  และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ และ

จํานวนเพียงพอ
3.2กกทรัพยากรวัตถุ  เทคโนโลยีและงบประมาณ  ไดแก  ลักษณะทางกายภาพของ

โรงเรียนไดมาตรฐาน หลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนทองถ่ินส่ือ/อุปกรณเทคโนโลยี ทันสมัย  แหลง
การเรียนรูในโรงเรียนหลากหลาย และงบประมาณมุงผลงาน

4.กกบริหารจัดการดานบริบท  ใหเอ้ือตอการดําเนินการสูเปาหมาย  คือ  สภาพแวดลอม
ภายนอก  โรงเรียนดี  มีสังคม  บรรยากาศส่ิงแวดลอมเอ้ืออํานวยการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ในการบรรลุความสําเร็จตามแนวทางขององคประกอบเชิงระบบ หนวยงานท่ีมี
สถานศึกษาจําเปนตองกําหนดเกณฑของดัชนีชี้ วัดเฉพาะของตนเองตามกรอบปจจัยหลัก
ความสําเร็จ  และดัชนีวัดโรงเรียนคุณภาพ  ซึ่งเปนเกณฑกลางท่ีครอบคลุมองคประกอบท้ัง 14
องคประกอบ
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โรงเรียน  ซึ่งเปนผูพัฒนาตนเองสูความเปนโรงเรียนคุณภาพ จําเปนตองศึกษากรอบ
แนวคิด  และดัชนีชี้วัด  รวมท้ังตองศึกษาเกณฑของดัชนีชี้วัดเฉพาะสังกัดของตนเองเพื่อประเมิน
ตนเองวาเปนโรงเรียนคุณภาพ  ในองคกําหนดความเปนโรงเรียนคุณภาพในบริบท  ปจจัย
กระบวนการ และผลผลิต / ผลลัพธใดบางแลว  จะไดพัฒนาใหถึงจุดสําเร็จของโรงเรียนคุณภาพ
ท้ัง 14 องคประกอบ คือโรงเรียนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพตามมาตรฐานดวยกระบวนการท่ี
หลากหลายตามทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง และเปนไปอยางตอเน่ืองใหเกิดความย่ังยืนใน
การเปนโรงเรียนคุณภาพ

การดําเนินการพัฒนาโรงเรียนสูความเปนโรงเรียนคุณภาพ  ตองใหทุกกลุมเปาหมาย
ท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการยกระดับเปนโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งผูบริหาร และครูผูสอนตองเปน
ผูดําเนินการรวมกันอยางกัลยาณมิตร  และในทิศทางตามมิติแนวคิดของโรงเรียนคุณภาพ  และ
ตามยุทธศาสตรท่ีรวมกันจัดทําไว  หากคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน คณะผูปกครอง คณะ
ศิษยเกา รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมไดรับรูหรือเห็นชอบในการ
พัฒนาสูความเปนโรงเรียนคุณภาพ

ขั้นตอนการพัฒนาโรงเรียนสูความเปนโรงเรียนคุณภาพ
เพื่อใหแนวคิดโรงเรียนบังเกิดผลตามหลักการกําหนด เปดโอกาสให โรงเรียนทุกแหงได

พัฒนาตนเองสูความเปนโรงเรียนคุณภาพตามศักยภาพ  สามารถทําหนาท่ีของโรงเรียนไดอยาง
สมบูรณ ครบถวน  ไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับและชื่นชมของชุมชนและสังคมท่ัวไปการดําเนินการ
ในระดับโรงเรียนยอมแตกตางกันไปมากนอยตามศักยภาพ ความพรอมและความเปนไปไดของ
โรงเรียนเปนสําคัญ  อยางไรก็ตามเพื่อใหโรงเรียนคุณภาพ จึงเสนอแนะข้ันตอนในการดําเนินการใน
ระดับโรงเรียน 7 ข้ันตอน  ดังน้ี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547, หนา 36 – 43)

1.กกข้ันเตรียมการและสรางความเขาใจ
2.กกข้ันตรวจสอบสถานภาพโรงเรียน
3.กกข้ันกําหนดเปาประสงคของการพัฒนา
4.กกข้ันกําหนดแผนปฏิบัติการยกระดับ
5.กกข้ันดําเนินการยกระดับสูความเปนโรงเรียนคุณภาพ
6.กกข้ันประเมินความเปนโรงเรียนคุณภาพ
7.กกข้ันสรางความย่ังยืนในการเปนโรงเรียนคุณภาพ
ขั้นเตรียมการและสรางความเขาใจ
เปนข้ันของการเตรียมการ และสรางความเขาใจของโรงเรียน  กอนเร่ิมดําเนินการพัฒนา

โรงเรียนสูความเปนโรงเรียนคุณภาพ  โดยดําเนินการเตรียมการ  และสรางความเขาใจ  ดังน้ี



39

1.กกผูบริหาร  ตองศึกษาแนวคิดโรงเรียนคุณภาพอยางลึกซึ้ง  สรางความเชื่อมโยงกับ
แนวคิดการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนกําลังดําเนินการโดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหเกิด
แนวคิดในการพัฒนาแบบองครวม รับฟงความคิดเห็นเบ้ืองตนของคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูมีสวนไดสวนเสียของสถานศึกษารวมท้ังพิจารณาตัดสินใจและประกาศนโยบายในการพัฒนา
โรงเรียนสูความเปนโรงเรียนคุณภาพ

2.กกครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผูเก่ียวของ  ผูบริหารจะตอง ดําเนินการใหครู
บุคลากรทางการศึกษาและผูเก่ียวของทุกฝายในโรงเรียนไดศึกษา  และสรางความเขาใจในแนวคิด
โรงเรียนคุณภาพ ตระหนักถึงความจําเปนของการพัฒนาโรงเรียนสูความเปนโรงเรียนคุณภาพ
เปดโอกาใหครูในโรงเรียนไดแสดงความคิดเห็น และสรางคานิยมรวมในการพัฒนา

3.กกผูรับผิดชอบดําเนินการ  ผูบริหารจะตองจัดใหมีผูรับผิดชอบในการดําเนินการ  ซึ่ง
อาจจัดต้ังในรูปคณะกรรมการ หรือคณะทํางานหรือท้ังคณะกรรมการและคณะทํางานเพื่อ
รับผิดชอบในการกําหนดแนวทาง  ประสานการพัฒนา  ตรวจสอบติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการพัฒนา โรงเรียนสูความเปนโรงเรียนคุณภาพ  รวมท้ังสรางความเขาใจและมอบหมายให
ผูรับผิดชอบมีการเตรียมการเพื่อดําเนินการพัฒนา

4.กกขอมูล  ผูบริหารจะตองจัดใหมีการเตรียมขอมูลในภาพรวมของโรงเรียน  โดยเฉพาะ
ขอมูลตามดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) ของโรงเรียนคุณภาพ  รวมท้ังจัดใหมี
การเตรียมการนําเสนอขอมูลเพื่อการตัดสินใจอยางเปนรูปธรรม

ขั้นตรวจสอบสถานภาพโรงเรียน
การตรวจสอบสถานภาพเปนการประเมินตนเองของโรงเรียนวา อยู ณ จุดใดของการเปน

โรงเรียนคุณภาพ  ซึ่งมี 14 องคประกอบ โดยตรวจสอบวาแตละองคประกอบ  มีสถานภาพใน
ระดับใด แลวตรวจสอบวาภาพรวมโรงเรียนอยูในระดับใดของการเปนโรงเรียนคุณภาพ

การรูระดับสถานภาพของแตละองคประกอบของโรงเรียนคุณภาพ  จะทําใหโรงเรียนรูวา
จะเนนยกระดับองคประกอบใดกอน – หลัง  ตามความพรอมและสมรรถนะของตนเอง รวมท้ังรูวา
การบรรลุผลสําเร็จของปจจัยหลักความสําเร็จจะตองดําเนินการพัฒนาในปจจัยใดบาง และ
กอน – หลัง อยางไร

ในการตรวจสอบสถานภาพของโรงเรียนเพื่อนําผลการตรวจสอบไปใชการพัฒนาตนเองสู
ความเปนโรงเรียนคุณภาพจําเปนตองมีเคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอมูล ซึ่งเอกสารน้ีไดนําเสนอ
ไวภาคผนวก  โดยเปนเคร่ืองมือท่ีประเมินตามองคประกอบปจจัยหลักความสําเร็จ  และดัชนีชี้วัด
ของโรงเรียนคุณภาพ แตละปจจัยหลักความสําเร็จจะกําหนดระดับผลการประเมินไว 3 ระดับ
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เปนไปตามท่ีระบุไวในดัชนีชี้วัด  โรงเรียนสามารถนําเกณฑท่ีกําหนดไวเปนแนวทางในการพัฒนา
เล่ือนระดับสถานภาพได

ระดับผลการประเมินในเคร่ืองมือตรวจสถานภาพการเปนโรงเรียนคุณภาพ  กําหนดไว 3
ระดับ  คือ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ซึ่งนํามาชี้ระดับสถานภาพของตนเองวาอยู ณ จุดใดของ
ระดับการเปนโรงเรียนคุณภาพ  ดวยการพิจารณาจากเกณฑคาเฉล่ีย  ดังน้ี

ระดับสถานภาพการเปนโรงเรียนคุณภาพ ระดับผลการประเมิน
สูง (เกณฑคาเฉล่ีย 2.50 – 3.00) 3
ปานกลาง (เกณฑคาเฉล่ีย 1.50 – 2.49) 2
ตํ่า (เกณฑคาเฉล่ีย 1.00 – 1.49) 1
การตรวจสอบสถานภาพโรงเรียนเพื่อพัฒนาสูการเปนโรงเรียนคุณภาพ  ตองเร่ิม

ตรวจสอบแตละองคประกอบ  ใหครบท้ัง 14 องคประกอบของการเปนโรงเรียนคุณภาพ  วาดวยใน
ระดับ (สูง ปานกลาง ตํ่า) เมื่อตรวจสอบแตละองคประกอบมีระดับสถานภาพสูง  ปานกลาง  ตํ่า
การพิจารณาผลการตรวจสอบท้ัง 14 องคประกอบจะนําไปสูการรับรูสถานภาพการเปนโรงเรียน
คุณภาพของตนเอง

การดําเนินการตรวจสอบสถานภาพของโรงเรียนมี 2 ข้ันตอน
1.กกตรวจสอบสถานภาพตนเองในแตละองคประกอบของการเปนโรงเรียนคุณภาพ
2.กกสรุปการตรวจสอบสถานภาพการเปนโรงเรียนคุณภาพ
สําหรับการตรวจสอบตามขอ 1 โรงเรียนสามารถดําเนินการได 2 ทางเลือกคือ
ทางเลือกท่ี 1 ตรวจสอบโดยกําหนดใหทุกปจจัยหลักความสําเร็จมีความสําคัญเทากัน

คือ  ไมกําหนดนํ้าหนักของปจจัยหลักสําเร็จ ถาโรงเรียนเลือกแนวทางน้ี  โรงเรียนจะดําเนินการ
ยกระดับคุณภาพโดยใหความสําคัญของแตละปจจัยหลักความสําเร็จเทากัน  และเลือกยกระดับ
ตามความพรอมของตนเอง

ทางเลือกท่ี 2 ตรวจสอบโดยกําหนดใหแตละปจจัยหลักความสําเร็จมีความสําคัญไม
เทากัน ดวยการกําหนดนํ้าหนักความสําคัญมีความสําคัญไมเทากัน  ดวยการกําหนดนํ้าหนัก
ความสําคัญตามท่ีกรมตนสังกัด หรือสถานศึกษาเปนผูกําหนด  ทางเลือกน้ีใชไดกับองคประกอบท่ี
มีมากกวา 1 ปจจัยหลักความสําเร็จ  การใหความสําคัญไมเทากันน้ีเพื่อประโยชนในการนําไปใช
ยกระดับคุณภาพวาควรยกระดับปจจัยหลักความสําเร็จใดกอน – หลังตามคานํ้าหนักท่ีกําหนด

หลักเกณฑในการตรวจสอบสถานภาพ  ถาองคประกอบใดมี 1 ปจจัยหลักความสําเร็จ
มีดัชนีชี้วัดมากกวา 1 ตัวใหตรวจสอบ 1 ปจจัยหลักความสําเร็จ  และคํานวณหาคาเฉล่ียระดับผล
การประเมินของดัชนีชี้ วัด  แลวสรุปผลการประเมินเปนระดับสถานภาพองคประกอบ  ถา
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องคประกอบใดมีต้ังแต 2 ปจจัยหลักความสําเร็จข้ึนไป ใหดําเนินการตรวจสอบทุกปจจัยหลัก
ความสําเร็จ  และคํานวณหาคาเฉล่ียระดับผลการประเมินของปจจัยหลักสําเร็จ  แลวแปล
ความหมายตามเกณฑ  ไดผลการประเมินเปนระดับสถานภาพองคประกอบน้ัน ๆ เมื่อไดระดับ
สถานภาพของแตละองคประกอบแลว ใหสรุปผลการตรวจสอบท้ัง 14 องคประกอบเปนสถานภาพ
การเปนโรงเรียนคุณภาพ

แนวทางท่ีควรพิจารณากําหนดระยะเวลาของการยกระดับเปนโรงเรียนคุณภาพ คือ
1.กกมีลักษณะความเปนโรงเรียนคุณภาพระดับสูง ควรใชเวลาพัฒนาไมเกิน 1 ป
2.กกมีลักษณะความเปนโรงเรียนคุณภาพระดับปานกลาง ควรใชเวลาพัฒนา

ไมเกิน 3 ป
3.กกมีลักษณะความเปนโรงเรียนคุณภาพ ระดับตํ่า  ควรใชเวลาพัฒนาไมเกิน 5 ป
ขั้นกําหนดเปาประสงคของการพัฒนา
เปาประสงค  หมายถึงจุดหมายปลายทาง (Goal) สภาพความสําเร็จของการพัฒนาและ

ระดับความสําเร็จอันเปนเปาหมาย (Target) ของการพัฒนา  การกําหนดเปาประสงคของการ
พัฒนาจึงเปนการกําหนดจุดหมาย  วัตถุประสงค  และระดับความสําเร็จท่ีเปนเปาหมายของการ
พัฒนารวมกันการพัฒนาโรงเรียนสูความเปนโรงเรียนคุณภาพ มีสภาพความสําเร็จท่ีพึงประสงค
ของโรงเรียนคุณภาพ (ทุกองคประกอบ) เปนจุดหมายของการพัฒนา  มีปจจัยหลักความสําเร็จ
(CSFs) ซึ่งเปนความสําเร็จท่ีตองทําใหบรรลุในแตละองคประกอบ  และเปนวัตถุประสงคของการ
พัฒนา  และมีดัชนีวัดเปนส่ิงบงบอกความสําเร็จ  การกําหนดเปาประสงคการพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพ  ไดอยางไร  จะเนนพัฒนาองคประกอบใดกอน – หลัง  เมื่อใด  และจะกําหนดระดับ
ความสําเร็จในแตละปจจัยหลักความสําเร็จตามดัชนีชี้วัดท่ีเปนเปาหมายของการพัฒนาแตละ
องคประกอบในระดับใด

ท้ังน้ี  การกําหนดเปาประสงคของการเปนโรงเรียนคุณภาพตองอาศัยขอมูลการ
ตรวจสอบสถานภาพของโรงเรียนตาม ขอ 2 รวมท้ังเงื่อนไขเวลาการพัฒนาทุกองคประกอบของ
โรงเรียนคุณภาพ  และเนนองคประกอบท่ีโรงเรียนตองการยกระดับกอน – หลัง  ตามสภาพความ
พรอมของโรงเรียน

ขั้นกําหนดแผนปฏิบัติการยกระดับ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547,
หนา 51 – 66)

การจัดทําแผนปฏิบัติการยกระดับโรงเรียนสูความเปนโรงเรียนคุณภาพ  มุงใหโรงเรียน
สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพความพรอม  และความเปนไปไดในบริบทของโรงเรียนท่ี
แตกตางกัน เพื่อนําไปสูความเปนโรงเรียนคุณภาพ  ในวิธีการท่ีโรงเรียนสามารถปฏิบัติได  โดยอาจ
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กําหนดเปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนาโรงเรียนท่ีดําเนินการตามปกติ หรือแยกเปนแผนพัฒนา
โรงเรียนสูความเปนโรงเรียนคุณภาพตางหาก  ซึ่งข้ึนอยูกับดุลพินิจของโรงเรียน โดยมีแนว
ดําเนินการดังน้ี

1.กกศึกษา  และวิเคราะหองคประกอบ  โรงเรียนศึกษาและวิเคราะห  องคประกอบ
14 องคประกอบ และปจจัยหลักความสําเร็จของโรงเรียนคุณภาพ แลวนําผลการศึกษา  วิเคราะห
ผลการตรวจสอบสถานภาพของโรงเรียน  ตลอดจนเปนประสงคของการพัฒนาโรงเรียนมา
พิจารณากําหนดยุทธศาสตร

2.กกกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา   โรงเรียนกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา โรงเรียน
สูความเปนโรงเรียนคุณภาพ 6 ดาน  ซึ่งเปนกลุมขององคประกอบดานปจจัย  กระบวนการ และ
บริบท ประกอบดวย

2.1กกการพัฒนาบุคลากร
2.2กกการจัดการทรัพยากร เทคโนโลยีและงบประมาณ
2.3กกการจัดกระบวนการเรียนรู
2.4กกการประกันคุณภาพการศึกษา
2.5กกการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
2.6กกการปรับปรุงสภาพแวดลอมของโรงเรียน

การเนนยุทธศาสตรดานใดกอน – หลัง ในชวงปใดใหเปนไปตามผลการตรวจสอบ
สถานภาพความเปนโรงเรียนคุณภาพ  ท่ีใดดําเนินการมาแลวขางตน  โดยมีกลยุทธการดําเนินใน
แตละยุทธศาสตร  กลาวคือ

การพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครู  ผูบริหาร  และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนใหมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  มี ขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  รวมท้ังจัดใหมีจํานวนเพียงพอ  เหมาะสมกับภารกิจของโรงเรียน  โดยกําหนดกลยุทธ
ดําเนินการ ดังน้ี

1.กกสรางความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.กกเสริมสรางคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3.กกกําหนดความรับผิดชอบ  และภาระงานท่ีเหมาะสมเปนธรรม
4.กกจัดสวัสดิการและกิจกรรมสรางเสริมขวัญและกําลังใจของบุคลากร
5.กกจัดต้ังกองทุนพัฒนาบุคลากรและสงเสริมการพัฒนาดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย
6.กกจัดหา/จัดสรรครูใหมีเพียงพอและเปนไปตามอัตราสวนครูตอนักเรียนท่ีกําหนด
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7.กกกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเนนคุณภาพผูเรียน
8.กกกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจ ความ

ศรัทธา ความชื่นชม  และการเปนแบบอยางแกชุมชน  และโรงเรียน
การจัดการทรัพยากร เทคโนโลยีและงบประมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง

ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนใหไดมาตรฐาน  พัฒนาสาระหลักสูตรโรงเรียนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน จัดส่ือ อุปกรณ  และเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย  จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหหลากหลาย  และจัดงบประมาณดวยระบบงบประมาณ
มุงเนนผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB) โดยกําหนดกลยุทธดําเนินการ  ดังน้ี

1.กกปรับปรุงบริเวณพื้นท่ีโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูการพักผอนและการจัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการตาง ๆ

2.กกจัดโครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสมตอประโยชนใชสอย  ท้ังอาคารและสถานท่ีตาง ๆ
ภายในโรงเรียน

3.กกจัดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนท่ีเนนการมีสวนรวมเพื่อใหไดหลักสูตรท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและเหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ินและเหมาะสมกับศักยภาพของโรงเรียน (จากการตรวจสอบสถานภาพโรงเรียน)

4.กกจัดหา  พัฒนา  ปรับปรุงส่ือ อุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการใชงาน

5.กกออกแบบการจัดแหลงเรียนรูในโรงเรียนท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหเขา
ไปแสวงหาความรู

6.กกปรับระบบการบริหารงบประมาณใหเปนระบบงบประมาณมุงเนนผลงานพรอมท้ัง
พัฒนาบุคลากรท่ีมีหนาท่ีดานงบประมาณของโรงเรียน

7.กกระดมทรัพยากรบุคคล  และทรัพยากรอ่ืนในชุมชนเพื่อการศึกษาดวยรูปแบบ
หลากหลาย  และเหมาะสมกับสภาพของทองถ่ิน

การจัดกระบวนการเรียนรู มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพของโรงเรียนให
สามารถจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และจัดบรรยากาศการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดยกําหนดกลยุทธดําเนินการ
ดังน้ี

1.กกเสริมสรางความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุดใหกับ
ครูทุกคนในโรงเรียน
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2.กกสรางความเขาใจเก่ียวกับแนวการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียนใหกับนักเรียน
ผูปกครอง คณะกรรมการโรงเรียนใหมีความเขาใจตรงกันและสนับสนุนแนวการจัดกระบวนการ
เรียนรูของโรงเรียน

3.กกจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปดโอกาสให ผูปกครอง ภูมิปญญาทองถ่ิน  และชุมชนมี
สวนรวมดําเนินการ

4.กกพัฒนาอาคารสถานท่ี  บริเวณโรงเรียนใหมีความรมร่ืน สวยงาม และมีบรรยากาศท่ี
เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

5.กกสงเสริมการจัดกิจกรรมชมรมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อการสรางวัฒนธรรมการ
เรียนรูของผูเรียน

6.กกจัดเครือขายแหลงเรียนรูและกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชน
การประกันคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อใหโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 โดยเนนใหมีการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหน่ึงของการบริหารโรงเรียนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก  โดยกําหนดกลยุทธดําเนินการ  ดังน้ี

1.กกจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวน
เก่ียวของ

2.กกจัดระบบควบคุม  ตรวจสอบคุณภาพ  และประเมินคุณภาพตามข้ันตอนของการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา

3.กกเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
4.กกจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SSR &  SAR)
5.กกรายงานและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของโรงเรียน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงคเพื่อใหการบริหารโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  สามารถระดมทรัพยากรในชุมชนท้ังทรัพยากรท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินและ
ทรัพยากรอ่ืนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษา  รวมท้ังการสรางความเขมแข็งใหกับ
คณะกรรมการการศึกษา  รวมท้ังการสรางความเขมแข็งใหกับคณะกรรมการสถานศึกษา และ
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในทุกรูปแบบโดยกําหนดกลยุทธดําเนินการ  ดังน้ี

1.กกบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
2.กกเพิ่มบทบาทคณะกรรมการโรงเรียนใหมีสวนรวมและรับผิดชอบผลท่ีเกิดจากการจัด

การศึกษาของโรงเรียนมากข้ึน
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3.กกจัดระบบเครือขายแหลงเรียนรูและการเทียบโอนผลการเรียน
4.กกจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
5.กกบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การปรับปรุงสภาพแวดลอมของโรงเรียน มี วัตถุประสงค เพื่อสง เสริมให

สภาพแวดลอมบริเวณรอบโรงเรียนมีบรรยากาศและส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดการศึกษาท่ี
มีคุณภาพ  ท้ังดานสังคม  เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน  ความรวมมือของชุมชน  การ
ปลอดจากมลภาวะและแหลงอบายมุข  และมีแหลงเรียนรูในชุมชนหลากหลาย โดยกําหนดกลยุทธ
ดําเนินการ

1.กกจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธและรวมงานประเพณีทองถ่ิน
2.กกจัดเครือขายความรวมมือชุมชนเพื่อปองกันปญหาอบายมุขและมลภาวะ
3.กกจัดจราจรอาสาเพื่อความปลอดภัยจากการจราจรของนักเรียน
4.กกจัดหนวยเฝาระวังการมั่วสุมของนักเรียน โดยชุมชนอาสา
5.กกจัดคายเยาวชนเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมโดยประสานความรวมมือกับ

หนวยงานอ่ืนและองคกรชุมชน
3.กกจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ โรงเรียนจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธตาม

สถานภาพของโรงเรียนและความตองการ  จําเปนเรงดวนท่ีโรงเรียนจะตองไดรับการพัฒนา (ความ
คิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ)

4.กกวิเคราะหเปาประสงคของการพัฒนา และกําหนดเปาหมายรายป โรงเรียนวิเคราะห
เปาประสงคของการพัฒนาและนํามากําหนดเปาหมายรายปตามสถานภาพของโรงเรียนและความ
ตองการท่ีจะยกระดับในแตละองคประกอบโดยพิจารณาความเปนไปไดของการดําเนินงานท้ังใน
ดานบุคลากร  งบประมาณ และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

5.กกกําหนดแนวทางดําเนินการยกระดับโรงเรียนกําหนดแนวทางดําเนินการยกระดับ
(แผนงาน/งาน/โครงการ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ) โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบสถานภาพ
ของโรงเรียนในข้ันตรวจสอบภาพโรงเรียน

5.1กกโรงเรียนท่ีมีลักษณะความเปนโรงเรียนคุณภาพระดับสูง ควรดําเนินการ
พัฒนาทุกองคประกอบเพื่อใหเปนโรงเรียนคุณภาพ ภายใน 1 ป  และพัฒนาอยางตอเน่ือง

5.2กกโรงเรียนท่ีมีลักษณะความเปนโรงเรียนคุณภาพ ระดับปานกลาง  ควร
ดําเนินการพัฒนาทุกองคประกอบ และเนนองคประกอบท่ีโรงเรียนตองยกระดับเพื่อใหเปนโรงเรียน
คุณภาพภายใน 3 ป  และพัฒนาอยางตอเน่ือง
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5.3กกโรงเรียนท่ีมีลักษณะความเปนโรงเรียนคุณภาพ  ระดับตํ่า  ควรดําเนินการ
พัฒนาทุกองคประกอบ  และเนนองคประกอบท่ีโรงเรียนตองการยกระดับเพื่อใหเปนโรงเรียน
คุณภาพภายใน 5 ป  และพัฒนาอยางตอเน่ือง  การจัดทําแผนตองใหครู บุคลากรทางการศึกษา
ผูบริหาร  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการจัดทําต้ังแต
ตน เพื่อจะไดรับรูและเขาใจ ตลอดจนเห็นความสําคัญ  ยอมรับและดําเนินการตามแผนดวย
จิตสํานึกของตนเอง

ขั้นดําเนินการยกระดับสูความเปนโรงเรียนคุณภาพ
การยกระดับโรงเรียนสูความเปนโรงเรียนคุณภาพ  มีแนวทางการดําเนินการ  ดังน้ี
1.กกประชาสัมพันธ โรงเรียนประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการเพื่อใหครู บุคลากรทางการ

ศึกษา  ผูบริหาร  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบภารกิจท่ี
โรงเรียนจะดําเนินการ  มีความเขาใจ  ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน (วิธีคิด วิธีทํางาน และวิธีบริหาร
จัดการ) ของตนเอง และมีสวนรวมในการดําเนินการยกระดับ โรงเรียนใหเปนโรงเรียนคุณภาพ

2.กกกําหนดกลไกและภารกิจ  โรงเรียนกําหนดองคคณะบุคคลรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ  ติดตาม ประเมินผล  และจัดทํารายงาน  โดยเนนการระดมสรรพกําลัง  และสราง
จิตสํานึกของการเปนเจาของ  กําหนดพันธกิจท่ีชัดเจน  มอบหมายงานตาง ๆ ใหผูเก่ียวของทุกคน
ทุกฝายมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังโรงเรียนในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว

3.กกดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ   โรงเรียนดําเนินการตามยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพ ท้ัง 6 ดาน ครอบคลุมมิติองคประกอบของโรงเรียนคุณภาพ ท้ัง 14 องคประกอบ  โดย
ดําเนินการตามสถานภาพของโรงเรียนและชวงระยะเวลาท่ีโรงเรียนกําหนดไวในแผนปฏิบัติรวมท้ัง
กระตุน  และเสริมแรงใหครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผูบริหาร และผูมีสวนไดสวนเสียรวมกัน
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ขั้นประเมินความเปนโรงเรียนคุณภาพ
การประเมินความเปนโรงเรียนคุณภาพ มุงหวังใหนําผลการประเมินมาพัฒนา โรงเรียนสู

ความเปนโรงเรียนคุณภาพย่ิงข้ึน  การประเมินข้ันน้ีแบงออกเปน 3 ลักษณะ  คือ
1.กกโรงเรียนประเมินตนเอง  เมื่อโรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาตามแนวทางในข้ันตอนท่ี

ผานมาระยะหน่ึงแลว  โรงเรียนจะตองประเมินความเปนโรงเรียนคุณภาพแบบของตนเอง เพื่อ
ทบทวนหรือตรวจสอบการพัฒนาท่ีผานมาวามีการพัฒนาตามองคประกอบ  และปจจัยหลัก
ความสําเร็จของความเปนโรงเรียนคุณภาพมากนอยเพียงใด  ท้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินอาจ
เปนเคร่ืองมือเดียวกันกับการประเมินตรวจสอบสถานภาพในชวงแรกซึ่งอาจจะเปน เคร่ืองมือ
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มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการหรือของตนสังกัดหรือโรงเรียนอาจจะพัฒนาเคร่ืองมือของ
โรงเรียนเอง

การประเมินตนเอง  เปนการประเมินภายในโรงเรียน  มีวัตถุประสงคหลักเพื่อทราบผล
การพัฒนาของตนเอง  แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  กําหนดเปาหมายการพัฒนา  และเตรียมการพัฒนา
ในปตอ ๆ ไป ซึ่งจะทําใหโรงเรียนพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพสูงข้ึนอยางตอเน่ือง โดย

โรงเรียนท่ีมีสถานภาพเปนโรงเรียนคุณภาพระดับสูงสามารถพัฒนาตนเองใหเปน
โรงเรียนคุณภาพไดอยางรวดเร็วภายใน 1 ป ควรประเมินภาพรวมในปท่ี 1

โรงเรียนท่ีมีสถานภาพการเปนโรงเรียนคุณภาพระดับปานกลางอาจใชเวลา 3 ป  จึงจะ
สามารถพัฒนาตนเองเปนโรงเรียนคุณภาพ ควรประเมินภาพรวมในปท่ี 3

โรงเรียนท่ีมีสถานภาพการเปนโรงเรียนคุณภาพระดับตํ่า  อาจจําเปนตองนานถึง 5 ป
จึงจะสามารถพัฒนาตนเองเปนโรงเรียนคุณภาพ ควรประเมินภาพรวมในปท่ี 5

อน่ึง ตลอดชวงเวลาของการพัฒนา  โรงเรียนตองประเมินภาพรวมของตนเองอยาง
ตอเน่ืองไปดวยทุกป  เพื่อแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดทันการณ

2.กกเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนผูประเมิน    การประเมินในข้ันน้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อนผลการ
ประเมินมาใชประกาศยกยองโรงเรียนท่ีมีผลการพัฒนาตามเกณฑท่ีกําหนดเพื่อเปนกรณีตัวอยาง
เรียนรู (Show Case) โดยใชเคร่ืองมือมาตรฐานท่ีกรมตนสังกัด/เขตพื้นท่ีการศึกษากําหนด และให
การชวยเหลือโรงเรียนท่ีมีผลการพัฒนานอย หรือมีปญหาตองการความชวยเหลือ ตลอดจน
สนับสนุนใหโรงเรียนท่ีสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองจนมีผลสําเร็จเปนท่ีปรากฏไดรับการ
พิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ  และรวบรวมขอมูลผลการประเมินไวเปนฐานขอมูล

3.กกกระทรวง / องคกรหลักเปนผูประเมิน   การประเมินในข้ันน้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อยก
ยอง  โรงเรียนท่ีสามารถพัฒนาเปนโรงเรียนคุณภาพ  เปนท่ีปรากฏชัดเจน  โดยกระทรวงอาจสุม
ประเมินโรงเรียนท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา  เสนอทุกป  การประเมินในข้ันน้ีใชเคร่ืองมือมาตรฐานท่ี
กระทรวง / องคกรหลักกําหนด  และประกาศยกยองเปนโรงเรียนคุณภาพระดับกระทรวง / องคกร
หลักจัดทําฐานขอมูลโรงเรียนคุณภาพระดับกระทรวง / องคกรหลัก  และเผยแพรสูสาธารณชน
ตอไป

กระบวนการประเมิน เกณฑ เคร่ืองมือ และขอมูล มีแนวคิดของการพิจารณา  เพื่อใหเห็น
พัฒนาการของโรงเรียนท่ีมีกระบวนการพัฒนาอยางตอเน่ือง ใชขอมูลสภาพจริง  และประโยชนท่ี
สงผลตอการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ  และผลการประเมินจะสะทอนใหโรงเรียน  ผูเก่ียวของ และ
สาธารณชนรับทราบผลการพัฒนาสูความเปนโรงเรียนคุณภาพ  ตามเจตนารมณ
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ขั้นสรางความย่ังยืนในการเปนโรงเรียนคุณภาพ
ข้ันน้ีเปนข้ันทายของกระบวนการพัฒนา  แตมิใชข้ันสุดทายแลวจบการพัฒนา  เพราะข้ัน

น้ีจะเปนจุดเชื่อมสูการพัฒนารอบใหม หรือสูการพัฒนาตอเน่ืองไปอยางเหมาะสมและในตอนน้ี
โรงเรียน  ตนสังกัด  เขตพื้นท่ีการศึกษา  กระทรวงและผูมีสวนเก่ียวของจะมีบทบาทเสริมกันและกัน
ท่ีจะผดุงการพัฒนาใหเกิดความตอเน่ืองและย่ังยืนตอไป  กลาวคือ

1.กกโรงเรียนประเมินความเปนโรงเรียนคุณภาพ แลวนําผลการประเมินมารวมกัน
ทบทวนสรุปจุดสําเร็จ  จุดท่ีตองปรับปรุง  แกไขและรวมกับบุคลากรหรือผูเก่ียวของชื่นชมผลงานท่ี
ไดทํา นําประสบการณการผลงานสูการแลกเปล่ียนเรียนรูกับโรงเรียนอ่ืน ๆ หรือหนวยงานอ่ืน ๆ
และมีการกําหนดจุดเดน  จุดท่ีจะปรับปรุง  แลวกําหนดแผนผดุงพัฒนาท่ีจะดําเนินการตอไป

2.กกเขตพื้นท่ีการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ / องคกรหลักยกยองและประกาศรับรอง
เขตพื้นท่ีการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ / องคกรหลักรวบรวมขอมูลความสําเร็จ  และผลงาน
การพัฒนาท่ีนาชื่นชมแลวจัดยกยองประกาศรับรอง  และอาจจัดเวลาท่ีนําเสนอผลงาน แลกเปล่ียน
เรียนรูกับโรงเรียนอ่ืน ผูเก่ียวของและสาธารณชน  เพื่อเปดมิติการพัฒนาใหกวางขวางย่ิงข้ึนและให
ทุกฝายไดรับทราบผลการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน  ซึ่งแตละระดับสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามความ
เหมาะสมกับบทบาทหนาท่ี

ท้ังน้ี กรมตนสังกัดจะตองรวบรวมขอมูลท้ังความสําเร็จและส่ิงท่ีตองปรับปรุงแกไข
กําหนดแนวทางการพัฒนา  หรือสนับสนุนตอเน่ืองใหเหมาะสม  และหลากหลายลักษณะ
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน เพื่อท่ีจะผดุงใหการพัฒนาโรงเรียนมีความตอเน่ืองและย่ังยืน
ตอไป

เมื่อทุกโรงเรียน  เขตพื้นท่ีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการองคกรหลัก  มีความตระหนัก
รวมกันท่ีจะสรางวัฒนธรรมพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ และสรางสรรค  จัดกิจกรรมสนับสนุนเพื่อ
ผดุงการพัฒนาอยางตอเน่ือง  ยอมเชื่อมั่นไดวาทุกโรงเรียนสามารถพัฒนาสูความเปนโรงเรียน
คุณภาพ  และจะดํารงอยูตอไปไดอยางย่ังยืน พรอมท่ีจะรับการประเมินภายนอก  ตามมาตรา 49
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาทุกแหง อยางนอยหน่ึงคร้ังในทุกหาปนับต้ังแตการประเมินคร้ังสุดทาย  และเสนอ
ผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และสาธารณชน

สรุปไดวา  แนวทางการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา ตองอาศัยการบริหารจัดการ โดย
ผูบริหาร ครู ท่ีเปนมืออาชีพ  โดยเร่ิมต้ังแต หลักสูตรการสอน  กระบวนการเรียนการสอน
งบประมาณ การบริหาร และการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการดําเนินการพัฒนาโรงเรียน
ไปสูโรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนจะตองมีความพรอม และความเปนไปได เพราะตองดําเนิน
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กระบวนการตามข้ันตอนท้ัง 7 ข้ันตอนอยางเครงครัด จึงจะพัฒนาสถานศึกษาใหเปนโรงเรียนท่ีมี
คุณภาพได

ตอนท่ี 7กกบริบทของโรงเรียนพณิชยการจํานงค
โรงเรียนพณิชยการจํานงค เปนโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน   กระทรวงศึกษาธิการ   ไดรับการอนุญาตจัดต้ังเมื่อวันท่ี 16
พฤษภาคม 2524 โดยนายจํานงค  สุวรรณปาล เปนผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ  เปดทําการสอน
ในระดับ ปวช. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  กลุมวิชาการบัญชี  การขาย และการเลขานุการ  หลักสูตร
ของกรมอาชีวศึกษา ในปการศึกษา 2527 ไดขอเพิ่มหลักสูตร ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
วิชาการบัญชี  และสาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา  โรงเรียนพณิชยการจํานงค
ต้ังอยู ท่ี  เลขท่ี 1 ซอยสมปรารถนา ถนนประชาสงเคราะห   แขวงดินแด ง  เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร บนพื้นท่ี 2,720 ตารางวา

เปดทําการสอนระดับ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี  และสาขาวิชาการขาย  หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี และ
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

โดยปจจุบันนายอานนท  สุวรรณปาล เปนผูรับใบอนุญาต  และนายสุเทพ  หลักเพ็ชร
เปนผูอํานวยการโรงเรียน

วิสัยทัศน (Vision)
โรงเรียนพณิชยการจํานงค จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนท่ียอมรับของ

ชุมชน โดยมุงเนนใหนักศึกษาใฝรู มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจัก
และแกปญหาอยางมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัย มีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี สงเสริมเอกลักษณืของชาติไทย มีความเปนประชาธิปไตยและอนุรักษส่ิงแวดลอมสามารถใช
ชีวิตอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข

พันธกิจ (Mission)
1.กกจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐานเปนท่ียอมรับของสังคม
2.กกใหนักเรียนใฝเรียนรู
3.กกมีความคิดสรางสรรคแกไขปญหาอยางมีเหตุผล
4.กกมีคุณธรรม จริยธรร มีความซื่อสัตยและมีระเบียบวินัย
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5.กกมีความเปนประชาธิปไตยและอนุรักษส่ิงแวดลอม
เปาหมาย (Goal)
โรงเรียนพณิชยการจํานงค จะปลูกฝงใหนักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย ยึดมั่นในระบบ

ประชาธิปไตย อนุรักษณไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ฝกใหนักเรียนมีความสามารถ รูจัก คิด
เปน ทําเปน แกปญหาเปน เสริมสรางพลานามัยใหสมบูรณ พรอมท้ังปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ให
สามารถดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข

ภาพ 10กกแสดงโครงสรางการบริหารโรงเรียนพณิชยการจํานงค

ท่ีมา : แผนปฏิบัติการโรงเรียนพณิชยการจํานงค 2553, หนา 5

ผูรับใบอนุญาต / ผูจัดการ

ผูชวยผูอํานวยการ
ฝายวิชาการ

ผูชวยผูอํานวยการ
ฝายบริการ

ผูชวยผูอํานวยการ
ฝายปกครอง

ผูชวยผูอํานวยการ
ฝายกิจการนักเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

ผูอํานวยการ

หัวหนาหมวด หัวหนาฝาย หัวหนาระดับ หัวหนาแนะแนว

คณะกรรมการสถานศึกษาการประกันคุณภาพภายใน
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กลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.กกการเตรียมความพรอมดานการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาท้ังการประกันคุณภาพภายใน  และการประกันคุณภาพ

ภายนอก  โดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ซึ่งถือวา เปนสวนหน่ึงของการ
บริหารการจัดการในสถานศึกษาท่ีบุคลากรทุกคนจะตองปฏิบัติอยูแลว  โดยการมอบหมายความ
รับผิดชอบ  สถานศึกษาไดแตงต้ังคณะทํางานหรือคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินงาน  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพสถานศึกษา

2.กกการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
การดําเนินการถือวาเปนความสําคัญมาก  หลังจากการเตรียมความพรอมของบุคลากร

แลวตองดําเนินการตอไป  ซึ่งประกอบดวยข้ันตอน 4 ข้ันตอน  คือ  วางแผน (Plan) การปฏิบัติ
ตามแผน (Do) การตรวจสอบติดตามประเมินผล (Check) และการพัฒนาปรับปรุง (Act)
รายละเอียดข้ันตอนมีดังน้ี

การวางแผน (Plan) เปนการเร่ิมตนจากความรวมมือกันระหวางบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อกําหนดเปาหมาย  มาตรฐาน  และตัวบงชี้สําหรับการประกันคุณภาพ
ภายใน  แนวทางการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ  ระยะเวลา  งบประมาณ  และทรัพยากรท่ีตองใช
สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาระยะส้ัน  และระยะยาว  แผนระยะยาวไดแก  แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนยุทธศาสตร  เปนแผนท่ีครอบคลุมการดําเนินงานท้ังหมดของสถานศึกษา
เพื่อใชเปนแผนในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมายภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด  เชน 3-5 ป  จากแผนระยะยาวดังกลาวนํามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําป  ซึ่งเปน
แผนระยะส้ันใน 1 ป  จากแผนปฏิบัติการประจําป   มีการจัดทําแผนยอย ๆ  เพื่อความสะดวกใน
การบริหารจัดการ  ไดแก  แผนการจัดการเรียนการสอน  แผนพัฒนาอาคารสถานท่ี  แผนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  แผนงบประมาณ  เปนตน  เมื่อกําหนดเปาหมาย  หรือมาตรฐานของ
การดําเนินประกันคุณภาพภายในแลว  ก็นํามาตรฐานท่ีกําหนดมาจัดเรียงความสําคัญตามความ
จําเปน  เพื่อกําหนดกิจกรรม  บุคลากร  ทรัพยากร  และระยะเวลาดําเนินการไดอยางเหมาะสม
ตอจากน้ันเปนข้ันของการกําหนดวิธีปฏิบัติงาน  หรือกิจกรรมท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ
ตัวบงชี้ท่ีบงบอกถึงความสําเร็จของกิจกรรมน้ัน  กิจกรรมท้ังหลายไดมีการกําหนดใหเหมาะสม
สอดคลองกับงบประมาณ  บุคคล  ชวงเวลา  และลักษณะงาน  โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการ
สอนกับกิจกรรม  เสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และอ่ืน ๆ  อีกท้ังกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับ
ผูเรียน
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การปฏิบัติตามแผน (Do) เปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาจะใหการสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรทํางาน มีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือทรัพยากร โดยไดมีการกํากับ
ติดตาม  ใหขวัญ  กําลังใจกับผูใตบังคับบัญชาท้ังในระดับรายบุคคล  หรือระดับกลุม  นอกจากน้ัน
ในกรณีท่ีผูบริหารสามารถใหการนิเทศกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะงานการเรียนการสอนในสถานศึกษาไดดําเนินไปอยางเหมาะสมท่ีสุด การนิเทศไดดวย
ตนเอง  และเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหการนิเทศแทน หรือสงบุคลากร ของสถานศึกษาไปรับการอบรม
ในเร่ืองท่ียังไมมีความรู  หรือไมเชี่ยวชาญพอ

การตรวจสอบประเมินผล (Check) การประเมินไดกําหนดกรอบการประเมินวาจะ
ประเมินอยางไร  ใครเปนผูประเมิน  ระยะเวลาการประเมิน  เคร่ืองมือท่ีใชการวิเคราะห  การเขียน
รายงาน  ท้ังน้ี  จะตองสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนดไวเปนกรอบ
สําหรับการทําประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยเฉพาะเคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล
จะตองมีการสํารวจเปนเบ้ืองตนกอนวามีใครจัดทําไวแลวบางหรือไม  สอดคลองกับบริบทการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามากนอยแคไหน  สามารถนํามาใชจริง  แตหากไ มมี
เคร่ืองมือรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสมกับขอมูลท่ีตองการเก็บใชไดสะดวก  และบุคลากรสวนใหญ
สามารถทําความเขาใจไดงาย  ตัวอยางของเคร่ืองมือใช  ไดแก  แบบทดสอบ แบบสอบถาม  แบบ
สัมภาษณ  แบบสํารวจ  แบบสังเกต  แบบตรวจสอบรายการ  หรือแบบประเมิน  เปนตน  การสราง
เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูลไดอยางเหมาะสม  และมีระบบการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีดี
ยอมจะทําใหไดขอมูลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินตามตัวบงชี้ แตละมาตรฐาน
และนํามาวิเคราะหท้ังระดับรายละเอียด ยอย ๆ  เปนรายบุคคล  รายกิจกรรม  หรือโครงการกับการ
วิเคราะหในภาพรวมแตละมาตรฐานท้ังหมดรวมเปนภาพของสถาบัน หรือสถานศึกษา  ทําการ
ประเมินผลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ตามเกณฑท่ีกําหนด  ประเมินผลในแตละมาตรฐานจาก
คาฐานนิยมของผลการประเมินตามตัวบงชี้ของแตละมาตรฐาน  และสรุปผลในภาพรวมของการ
ดําเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาจากมาตรฐานท้ังหมด  ตามลําดับ

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) หลังจากประเมินผลการดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานการประเมินของสถานศึกษาแลวสถานศึกษาไดนําผลการประเมินมาวิเคราะห
หาจุดเดน  จุดดอยของตนเองในแตละมาตรฐาน  และพิจารณาวาเก่ียวของกับบุคลากรท่ี
รับผิดชอบกลุมใดหรือคนใดบาง  จัดการประชุมบุคลากรของสถานศึกษาแลวแจงผลการวิเคราะห
รายงานการประเมินใหทราบ  แจงผลในภาพรวมแลวเรียกพบเปนกลุมเฉ พาะเพื่อชี้แจงใน
รายละเอียดอีกคร้ัง  และยํ้าใหบุคลากรทุกคนไดทราบวาการดําเนินการประกันคุณภาพตองทํา
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อยางตอเน่ือง  จะตองวางแผนปรับปรุงแกไข  สวนมาตรฐานตัวบงชี้ท่ีสถานศึกษาดําเนินการไดอยู
ในระดับพอใช  ผูรับผิดชอบคงตองวางแผนพัฒนาปรับปรุงสวนตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของเพื่อดําเนินการ
ใหดีข้ึนในปตอไป  สําหรับมาตรฐานตัวบงชี้ท่ีสถานศึกษายังทําไดไมดี  คือ  ตองปรับปรุงแกไข
หรืออาจกลาววาเปน จุดออนของสถานศึกษา  ซึ่งจะตองดําเนินการปรับปรุงเปนอันดับแรก  สวน
จะดําเนินการมาตรฐานหรือตัวบงชี้ใดกอนน้ันคงตองวิเคราะหความจําเปนเรงดวนเมื่อบุคลากร
ผูรับผิดชอบ  ไดดําเนินการวางแผนพัฒนาปรับปรุงในสวนท่ีตนเองรับผิดชอบแลวก็ควรจะไดมีการ
นําแผนของแตละมาตรฐาน  หรือแตละกลุมมาพิจารณารวมกัน  เพื่อกําหนดเปนแผนปฏิบัติการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา  ใหเหมาะสมกับชวงเวลา  บุคลากร  งบประมาณ  โครงการ  หรือ
กิจกรรมใดท่ีสามารถยุบรวมกันได  ก็นํามาปรับแผนจัดรวมกัน  จะทําใหแนวทางการปฏิบัติตาม
แผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และทุกฝายไดรับรูรวมกัน

3.กกการรายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําป หลังจากท่ีสถานศึกษา/
แผนก ไดประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีกําหนดแลว  สถานศึกษาตองจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment  Report : SAR) ตาม  พ.ร.บ. การศึกษาเรียกวา
รายงานประจําป  ซึ่งสถานศึกษาจะตองรวบรวมขอมูลหลักฐานการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแกไขตอไป คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควร
เปนคณะผูจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําป  ดังน้ันจึงตองเปนผูมีความรู
ความสามารถในการสรุปผลขอมูล  การวิเคราะห การเขียนรายงาน  การใชภาษาเหมาะสม  และ
ควรดําเนินการอยางตอเน่ือง ไมตองรอใหส้ินสุดปการศึกษา  แตจะรวบรวมขอมูลและเขียน
รายงานไวเปนระยะ  มีการจัดทําฉบับรางเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ  หลังจากน้ันจึงเผยแพรให
ผูเก่ียวของทราบ  และเสนอตนสังกัดเปนลําดับตอไป
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ภาพ 11 แสดงความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับ
การประเมินคุณภาพภายนอก

ท่ีมา : คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 2554 - 2558, หนา 4

จากภาพจะเห็นวาเมื่อสถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว จําเปนตอง
จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินตนเองภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกันคุณภาพ
ภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง  เพื่อนเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงาน
ตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสาร
เชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด
และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ดังน้ัน สถานศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองท่ีมีความลุมลึก สะทอนภาพท่ีแทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพ
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ตอนท่ี 8กกงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ทําเนียบ  มหาพรม (2543) ไดศึกษาการติดตามมาตรฐาน การประกันคุณภาพโรงเรียน

สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดมธานี  พบวา ผลการวิจัยท่ีอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับ คือ
ดานกระบวนการ ดานปจจัย และดานผลผลิต  การปฏิบัติงานบริการและการจัดการ  ดานหลักสูตร
และการสอน ดานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอมและบุคลากร และยังพบวา  หากจะใหการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดีข้ึน  ควรดําเนินการดังน้ี  ใหครูตระหนักในบทบาท
หนาท่ี ผูบริหารจัดกิจกรรมใหบุคลากรในสถานศึกษา มีความรักสามัคคีกัน รักในเกียรติยศและ
ศักด์ิศรีความเปนครูมีจิตใจมุงมั่นในการพัฒนาองคการรวมกัน สถานศึกษาจัดฝกอบรมสัมมนา
และประชุมชี้แจงเก่ียวกับแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษากําหนดการประกาศคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน ใหนักเรียน ผูปกครองและ
ชุมชน ไดทราบและรวมกันปฏิบัติตามอยางจริงจัง สถานศึกษาจัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ดิเรก  ทวยมีฤทธิ์ (2543) ไดศึกษาปญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา  และข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาระดับ
ประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา พบวา ปญหาในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการประกัน
คุณภาพการศึกษาท้ัง 4 ข้ันตอนของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา อาจสรุปไดดังน้ี 1) ข้ันการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน/
แผนพัฒนาโรงเรียน พบปญหาโดยเรียงจากมากไปนอย 3 ระดับ แรกดังน้ี การเขียนธรรมนูญ
โรงเรียน/แผนพัฒนาโรงเรียน แนวปฏิบัติในการจัดทํา และการวิเคราะหมาตรฐาน 2) ข้ันการ
ดําเนินงานตามธรรมนูญโรงเรียน/แผนพัฒนาโรงเรียน พบปญหาโดยเรียงจากมากไปหานอย 3
ระดับดังน้ี การปฏิบัติไมเปนไปตามแผนท่ีต้ังไว ครูมีภาระงานมากไมคอยมีเวลา และงบประมาณ
ไมเพียงพอ 3) ข้ันการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง พบปญหาโดยเรียงจากมากไปนอย 3 ระดับ
แรก ดังน้ี ไมไดประเมินผลการดําเนินงาน ความพรอมของบุคลากร และการเก็บขอมูลหลักฐาน 4)
ข้ันการประเมินตนเองและรายงาน มีปญหาโดยเรียงจากมากไปหานอย 3 ระดับ แรกดังน้ี การเขียน
รายงานการประเมินตนเอง การรวบรวมงานแตละฝายใหเปนงานเดียวกัน และการวางแผนการ
ประเมินท่ีตอเน่ือง

สมชาติ  แกวขาว (2545) ไดศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม พบวา สภาพการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญ จังหวัดนครปฐม
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ในภาพรวมอยูในระดับมาก ประสบการณในการปฏิบัติงาน และบทบาทหนาท่ีท่ีปฏิบัติแตกตางกัน
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพแตกตางกัน สวนขนาดโรงเรียน ระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพไมแตกตางกัน
นอกจากน้ีบุคลากรในโรงเรียนยังไดเสนอใหโรงเรียนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหได
มาตรฐานชัดเจนข้ึน และเปนการใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียน พรอมท้ังบุคลากรอ่ืน ๆ เชน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูปกครอง นักเรียน ไดมีสวนในการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง

อุมา  ศรีชัย (2546) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดระยอง พบวา 1) คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง มีสวนรวมในกา รจัด
การศึกษา โดยภาพรวมรายดานและรายขอสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวนดานการปฏิบัติ
ตามโครงการอยูในระดับมาก 2) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดระยอง ท่ีมีเพศและอายุตางกันมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนคณะกรรมท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกันและมีสภาพตางกันมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาแตกตางกันท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 3) คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  มัปญหาการมีสวนรวมท่ีสําคัญ ไดแก
คณะกรรมการขาดความรู ความเขาใจ ไมมีสวนรวมในการวางแผน ไมมีเวลาเขามามีสวนรวม
แผนงาน/โครงการไมชัดเจน ขาดแนวทางการปฏิบัติ ขาดการติดตามงานอยางตอเ น่ือง
คณะกรรมการไมทราบปญหาท่ีแทจริง สถานศึกษาไมทํารายงานผลการศึกษา และขาดการมีสวน
รวมของบุคลากรทุกฝาย

เสงี่ยม  เปาเลง (2546) ไดศึกษาการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร  พบวา  การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  การดําเนิน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูในระดับสูงสุด  สวนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดับตํ่าสุด  สภาพแวดลอม ดานการไดรับความรวมมือจากผูรวมงานและดานการ
ไดรับการฝกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกันมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาแตกตางกัน  สวนขนาดของสถานศึกษาตําแหนงหนาท่ีของบุคลากร และ
สภาพแวดลอมดานการไดรับการสนับสนุนจากเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีแตกตางกันมีการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไมแตกตางกัน
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สุกิจ  กลางสุข (2546) ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนหนองเบิด สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด มีผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1)
สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง การดําเนิน
กิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดสวนใหญอยูในระดับพอใชและปรับปรุง  โรงเ รียนมี
ปญหาในการดําเนินงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน คือ บุคลากรบางสวนยังขาดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขาดเปาหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจน และ
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการพัฒนา เน่ืองจากโรงเรียนมีงบประมาณนอย ขาดการ
ระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและทองถ่ิน โรงเรียนแกไขโดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา  และ
ศึกษาดูงานใหแกบุคลากร  มีการกําหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน  รวมท้ังการขอรับ
บริจาคจากชุมชน 2) การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนท่ีผานการประเมิน
ภายนอก โรงเรียนมีการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาอยางหลากหลายตามมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนบานขามมีจุดเดน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเนนการเรียนรูจากภูมิ
ปญญาทองถ่ิน โรงเรียนบานทุงนางโอก (ออนอํานวยศิลป) มีจุดเดนในการสรางความเขาใจกันดี
ระหวางสถานศึกษากับชุมชน  และโรงเรียนบานหวยสนุกสะพานทองมีจุดเดน คือ โรงเรียนมีความ
พรอมดานปจจัยและทรัพยากร  มีแผนการสอนเพื่อปฏิบัติอยางชัดเจน 3) การพัฒนาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบานหนองเบิด โรงเรียนมีการดําเนินการงาน
ตลอดปซึ่งถือวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โรงเรียนไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยการ
ดําเนินการเปนระบบครบวงจร PDCA ซึ่งประกอบดวย การรวมกันวางแผน (P) รวมกันปฏิบัติตาม
แผน (D) รวมกันตรวจสอบ (C) และรวมกันปรับปรุง (A) โดยใชกลยุทธในการพัฒนา คือ การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใชรูปแบบวิธีการวิจัยปฏิบัติการ  พบวา ครูมีความกระตือรือรนท่ีจะ
ดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เปนอยางดี และจากการท่ีครูสามารถดําเนินการ
พัฒนาไดผลเปนท่ีนาพอใจในวงจรปฏิบัติการในวงจรท่ี 1 ผูวิจัยจึงนํามาตรฐานการศึกษาท้ัง 3
ดาน คือ ดานผูเรียน ดานกระบวนการ และดานปจจัยมาใชโดยไดรวบรวมขอมูลจากแบบสังเกต
และแบบบันทึกกิจกรรม แลวสรุปปญหาผลการปฏิบัติการวิจัยในวงจรท่ี 1 พบวา การดําเนินการ
จัดกิจกรรมในแตละมาตรฐานท้ัง 3 ดาน ไดผลเปนท่ีนาพอใจ กลาวคือ ผูบริหาร ครูและนักเรียนให
ความสนใจในการดําเนินแตละกิจกรรม มีความกระตือรือรน และมีบรรยากาศในการทํางานท่ีดี ไม
แสดงออกถึงความเบ่ือหนายและครูสามารถท่ีจะนําผลการแกไขปรับปรุงไปประยุกตใชในการ
แกปญหา



58

พงษศักด์ิ  อันทรินทร (2546) ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการวางแผนปฏิบัติการ
ประจําปในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา
พบวา 1) ระดับการมีสวนรวมของครูในการวางแผนปฏิบัติการประจําป ในโรงเรียนประถมศึกษา
เปนภาพรวม 4 ข้ันตอน  อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยดังน้ี ข้ันการ
เตรียมการ ข้ันการวางแผน ข้ันการดําเนินงานตามแผน ข้ันการดําเนินงานตามแผน และข้ันติดตาม
ประเมินผล 2) การมีสวนรวมของครูในการวางแผนปฏิบัติการประจําป  ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก กลาง และใหญ  ระดับการมีสวนรวมไมแตกตางกัน 3) ปญหาการมีสวนรวมท่ีมีความถ่ี
มากท่ีสุด  และแนวทางแกปญหาการมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติการแตละข้ันตอน  มีดังน้ี
ข้ันตอนการเตรียมการมีปญหา บุคคลากรไมทราบวิธีการทํางาน  ขาดความรูความเขาใจในงานข้ัน
เตรียมการ  แนวทางการแกไขปญหา คือ  จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรในโรงเรียน  ข้ันตอนการ
วางแผน มีปญหาคือ  โรงเรียนขาดขอมูลในการวางแผน  แนวทางแกไขคือ จัดระบบสารสนเทศของ
โรงเรียน  สวนปญหาข้ันตอนการดําเนินงานตามแผนคือ  ผูบริหารไมใหความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานตามแผน  แนวการทางแกไขคือ  แตงต้ังคณะทํางานใหรับผิดชอบอยางชัดเจน และ
ผูบริหารตองนิเทศ ควบคุม กํากับติดตามอยางใกลชิดและข้ันตอนการประเมินผล มีปญหาในเร่ือง
ขาดการติดตามตรวจผลงาน  ไมมีการประเมินผลงานหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จส้ินแลว  แนว
ทางแกไขคือ  แตงต้ังคณะทํางานในการประเมินผล

เมฆินทร  อินตะเสาร (2546) ไดศึกษากระบวนการรวมมือในการบริหารการศึกษา
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนบานดงขนุน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลของ
การศึกษาพบวา  กระบวนการรวมมือในการบริหารการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชน ท่ีใหการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายท่ีวางไว และชุมชนพึงพอใจน้ัน ประกอบดวย
6 ข้ันตอน คือ 1) การสรางความสัมพันธกับคนในชุมชน ผูบริหารโรงเรียนและคณะครูตองสราง
ความสัมพันธกับคนในชุมชนกอน เพื่อใหเกิดความสนิทสนม คุนเคยกัน  โรงเรียนขอความรวมมือก็
จะไดรับความรวมมือโดยงายเพราะมีความเกรงใจกัน 2) การศึกษาขอมูลพื้นฐานกอนเร่ิม
ดําเนินการ ขอมูลท่ีใชในการวางแผนการจัดการศึกษาตองมีเพียงพอกับความตองการ และเปน
ขอมูลท่ีทุกฝายไดรวมกันตรวจสอบความถูกตองแลว ในการดําเนินงานท่ีผานมา พบวา ชาวบาน
ท่ีมารวมประชุมไมกลาแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจเน่ืองจากเขาไมมีขอมูล ดังน้ันทางโรงเรียน
ตองนําขอมูลท่ีเก่ียวของชี้แจงใหผูมารวมประชุมไดเขาใจกอนท่ีจะมีการวางแผนทุกคร้ัง 3) การ
วางแผนรวมกัน  ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดเพื่อถาทุกฝายในชุมชนไดมีสวนรวมในการคิด
รวมเสนอโครงการก็จะมีความรูสึกเปนเจาของรวมกันชาวบานก็ยินดีใหความรวมมือเต็มท่ี
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4) รวมกันดําเนินการ เปนข้ันตอนท่ีชุมชนเขามามีสวนรวมชวยเหลือในการดําเนินงานตาม
โครงการ เชน เปนผูดําเนินงานตามโครงการ เปนวิทยากร สนับสนุนดานแรงงาน วัสดุและอุปกรณ
ตลอดจนการประสานงาน  เปนตน 5) การรวมกันประเมินผลการดําเนินการ  การประเมินผลการ
ดําเนินการสวนใหญใชการสอบถามจากผูเก่ียวของในการดําเนินงานเปนระยะ ๆ จนส้ินโครงการ
เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ตลอดจนการประเมิน
ความสําเร็จของโครงการท่ีดําเนินการมา พบวาในสวนของชุมชนขาดความรูความเขาใจก าร
ประเมิน  ทางโรงเรียนตองใชการอธิบายและการสอบถามดวยตนเอง 6) การรวมกันรับผลจากการ
ดําเนินการ  ในข้ันตอนน้ีทางโรงเรียนจําเปนตองจัดใหมีการประชาสัมพันธใหผูมีสวนรวมทุกฝายได
รับทราบผลประโยชนท่ีไดจากการดําเนินการ โรงเรียนตองประกาศเกียรติคุณ ยกยองชมเชยผูท่ีมี
อุปการคุณ และผูท่ีใหความรวมมือกับโรงเรียน ชุมชนมีความพึงพอใจในข้ันตอนน้ีอยูในระดับมาก

เจตนสุดา  ทศานนท (2547) ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พบวา ดานการกํากับตรวจสสอบ ประเมินผล และปรับปรุงงาน
ผูปกครองทุกอาชีพไดมีสวนรวมในระดับมาก กิจกรรมท่ีเขารวมไดมาก คือ รวมประเมินผลนักเรียน
ตามสภาพท่ีแทจริง กิจกรรมท่ีรวมไดปานกลาง คือ รวมวิเคราะหประเมินคุณภาพการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานของโรงเรียนท่ีกําหนด จากความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดานการตรวจสอบ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงงานของโรงเรียน ควรจัดใหมีการประชุมผูปกครองเพื่อการแสดงความ
คิดเห็นรวมกัน

ปริญญ  งามสุทธิ (2547) ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสด์ิ พบวา 1) สภาพของโรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสด์ิ
กอนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา พบวา  บุคลากรขาดความเขาใจถึงรูปแบบและ
วิธีการการประกันคุณภาพการศึกษาทําใหไมตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา  รวมท้ังบุคลากรไมมีสวนรวมในการวางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหสงผล
การพัฒนางานการดําเนินงานอีกท้ังในการวางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยัง
ขาดวิสัยทัศนในการพัฒนางานการดําเนินงานและขาดทักษะในการสรางทัศนคติท่ีดีตอบุคลากรใน
การรวมพัฒนางานการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 2) การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 3 แหง  ท่ีดําเนินการไดดีน้ันมีการแตงต้ังผูรับผิดชอบงาน
อยางชัดเจนโดยมีการมอบหมายความรับผิดชอบใหแตละหนวยงาน อีกท้ังมีการประชุม
ความกาวหนาและรวมกันแกไขปญหาและจัดการประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา และนํา
ผลการประเมินมาใชวางแผนพัฒนาโดยใหบุคลากร ทุกฝายมีสวนรวม ในการกําหนดแนวทางการ



60

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังน้ีมีการจัดกิจกรรม เพื่อสรางความเขาใจดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในหลายรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากรเปนอยางดี 3) การ
พัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสด์ิส งผลให
เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และไดรับการยอมรับจากผูปกครอง นักเรียน และนักศึกษา
มากย่ิงข้ึน ท้ังน้ีจากการนํารูปแบบ  วิธีการ  และขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานและการ
จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง คือ (1) บุคลากรมีสวนรวมในการ
วางแผนพัฒนางานการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามากข้ึน (2) บุคลากรสามารถ
รวมกันจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับโรงเรียน และผานการประเมินภายในโดยบุคลากร
สามารถรวมกันจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับโรงเรียน และผานการประเมินภายในโดย
บุคลากรภายนอกแลว

การพัฒนางานการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สงผลดีตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกฝาย ทําใหการปฏิ บัติงานเปนไปตามข้ันตอน เกิดความตระหนัก และเห็น
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนมีวิสัยทัศนกวางไกลข้ึนหากมีการ
ดําเนินการอยางตอเน่ืองจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานของทางโรงเรียน อันจะสะทอนถึงคุณภาพของ
โรงเรียนใหเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป

นิยม  ใจศิริ (2547) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบานหนองผือ อําเภอเทวา จังหวัดกาฬสินธุ พบวา การดําเนินงาน
ตามวงจรท่ี 1 พบวา 1) กลุมผูรวมศึกษาไดรวมกันวางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงานท่ีสงเสริมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนรวมกัน มีการรวมกําหนดปฏิทินการ
ดําเนินงานทีชัดเจน มีการสรางทีมงานท่ีเกิดจากบุคคลท่ี 2 ฝาย โดยใชกลยุทธของการมีสวนรวม
2) มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาและความตองการรวมกัน สงผลใหเกิดจิตสํานึกรวมกัน
โดยทุกคนไดแสดงความคิดเห็นและกําหนดแผนงานรวมกัน และมีผูเขารวมประชุมแตละคร้ังไม
นอยกวารอยละ 70 คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาไดรวมกันวิเคราะหประเด็นปญหาท่ี
จะตองแกไขรวมกัน ปญหาท่ีพบจากการดําเนินงานตามวงจรท่ี 1 คือ ปญหากลุมผูรวมศึกษาขาด
การมีสวนรวมในการดําเนินงานและขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการดําเนินงานเพื่อประกัน
คุณภาพภายใน 3) มีการพัฒนาทีมงานโดยใหความรูโดยวิธีประชุมปฏิบัติการ และใหศึกษา
เอกสารความรูดวยตนเองเก่ียวกับเร่ืองของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เมื่อดําเนินการแลวยังพบวากลุมผูรวมศึกษายังไมเขาใจข้ันตอน และวิธีการดําเนินการ
จัดทําธรรมนูญโรงเรียน  และการทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงไดดําเนินการ
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พัฒนาในวงจรท่ี 2 พบวา  จากปญหาท่ีพบในการดําเนินงานตามวงจรท่ี 1 กลุมผูรวมศึกษาได
รวมกันวางแผนแกไขความไม เขาใจวิธีการและข้ันตอนการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน และ
แผนปฏิบัติการ จึงไดกําหนดใหมีการศึกษาดูงานและจัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อจัดทําธรรมนูญ
โรงเรียนแบบมีสวนรวมผลปรากฏวา กลุมผูเขารวมศึกษาไดรับความรูและเขาใจวิธีการและข้ันตอน
จัดทําธรรมนูญโรงเรียนและวิธีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเพิ่มข้ึน และมีความพึงพอใจท่ี
ไดมีสวนรวมในการดําเนินการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน และไดรวมวิเคราะหพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนกลุมผูรวมศึกษามีการอภิปรายซักถาม แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน
สงผลใหเกิดการยอมรับความคิดเห็นตรงกัน และมีเปาหมายรวมกันในการทํางาน มีธรรมนูญ
โรงเรียนและแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของ
คณะครูและกรรมการสถานศึกษา ทุกคนจะมีสวนในการสะทอนผลการดําเนินงานใหสมาชิกทราบ
หากผลการสะทอนน้ันบงบอกไปในทางท่ีไมนาพอใจ สมาชิกจะรวมกันหาทางแกไขปรับปรุง แตถา
ผลสะทอนเปนท่ีนาพอใจทุกคนจะมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและคณะนอกจากน้ีแลว
ยังมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานจะรวมกันวิเคราะหผลการทํางาน แสดงความคิดเห็น
ตามบทบาทหนาท่ีของตน

นเรศ  รณรงคฤทธิ์ (2547) ไดศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอบานโปรง จังหวัดราชบุรี พบวา
1) ผลของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและครูในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอบานโปรง จังหวัดราชบุรี โดยรวมและรายดาน
พบวา อยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบผลของการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยรวมตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอบานโปรง
จังหวัดราชบุรี จําแนกตามตําแหนงพบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อ
ทําการเปรียบเทียบเปนรายดานพบวา  ดานการดําเนินการตามแผนละดานการนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานการวางแผนการปฏิบัติงาน
และดานการตรวจสอบประเมินผลไมแตกตางกัน 3) การเปรียบเทียบผลของการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมและรายดาน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอบานโปรง จังหวัดราชบุรี จําแนกตามบุคลิกภาพความเปนผูนําและจําแนก
ตามขนาดของโรงเรียน พบวา ไมแตกตางกัน

ประสาร  แบงเพชร (2548) ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี พบวา สภาพ
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ปญหาและแนวทางการแกไขปญหา การมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ท่ีพบมากท่ีสุดในแตละข้ันเรียงตามลําดับความถ่ี 3 อันดับแรก ไดแก ปญหาในข้ันการจัดทํา
รายงานประจําป  คือ ขาดขอมูลสารสนเทศในการจัดทํารายงานประจําป แกไขโดยการจัดใหมีการ
รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รองลงมาเปนปญหาในข้ันการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงงาน คือ มักเปนหนาท่ีของผูบริหารและครูวิชาการเทาน้ัน แกไขโดยสงเสริมและสนับสนุน
ใหบุคลากรทุกคนเขามามีสวนรวมในการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน และปญหาท่ี 3 เปน
ปญหาในข้ันการวางแผน คือ ขาดการวิเคราะหขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แกไขโดยคณะครูรวมกันวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษา

วุฒิพงศ  สนธิมาสโกมล (2548) ไดศึกษาปญหาเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดานกระบวนการของโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม อําเภอปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย  พบวา  บุคลากรขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในดานกระบวนการและการดําเนินงานท่ีผานมาขาดประสิทธิภาพน้ันการวางแผนปฏิบัติงาน
การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ทํา
ใหการบริหารงานไมเปนระบบ ขาดความสัมพันธกับชุมชนและครูผูสอนไมไดรับการพัฒนาดาน
การสอน การศึกษาคนควาคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดานกระบวนการของโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย  ตามกรอบการศึกษา 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติงาน การดําเนินการตามแผน
การตรวจสอบประเมินผลและการนําผลการประเมินมาปรับปรุง มีวัตถุประสงคของการพัฒนา
เพื่อใหมีการจัดโครงสรางองคกรในการบริหารงานอยางมีระบบ มีการสงเสริมความสัมพันธกับ
ชุมชนและมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลยุทธในการพัฒนา  ไดแก
การอบรมปฏิบัติการและการนิเทศภายใน วิธีดําเนินการศึกษาคนควาโดยใชหลักการวิจัย
ปฏิบัติการ (Action research) จํานวน 2 วงรอบ แตละวงรอบประกอบดวยการวางแผน
(Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะทอนผล (Reflection)
กลุมผูรวมศึกษาคนควา จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูศึกษาคนควา รองผูอํานวยการฝายนโยบาย
และแผน รองผูอํานวยการฝายวิชาการกลุมเปาหมาย ไดแก ครู – อาจารย จํานวน 28 คน และ
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 5 คน ประกอบดวย ศึกษานิเทศน จํานวน 3 คน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา จํานวน 2 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก  แบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง แบบสังเกต แบบบันทึกกิจกรรม และแบบประเมินการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีพรรณา
วิเคราะห  และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย
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สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย  จากการศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พอสรุปไดวา  การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการ  ควรมีการเตรียมความพรอมบุคคลากร
โดยการสรางความตระหนักและพัฒนาความรูและทักษะเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  มีการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อรวมมือกับผูบริหารสถานศึกษาในการประสานงาน
กระตุน กํากับ ดูแลใหบุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของเขามารวมดําเนินการ  มีการ
วางแผนเพื่อกําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา  การจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน  กําหนดระยะเวลา  กําหนดงบประมาณและการกํา หนด
ผูรับผิดชอบ  มีการดําเนินงานตามแผน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การนิเทศ กํากับ ติดตาม มี
การตรวจสอบและการประเมินผล  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  และรายงานคุณภาพ
ประจําป


