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มหาวิทยาลัยตัวเองเพราะในปัจจุบันนี้การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญกับสังคมเป็นพ้ืนฐานในการเริ่มต้นของชีวิต
เป็นก้าวแรกของเยาวชนที่จะน าไปสู่อนาคตที่งดงาม ซึ่งการศึกษาในปัจจุบันค่อนข้างมีการแข่งขันกันสูง 
ในแต่ละสถานศึกษาก็ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับสถานศึกษาของตนโดยมีการประกันคุณภาพเพ่ือให้มี
มาตรฐานและสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานที่ท างานในอนาคตเมื่อนักศึกษาจบ
การศึกษา ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่จ าเป็นต้องด าเนินงานเพ่ือ
ประกันว่า คุณภาพของการศึกษาได้รับจากการรักษาไว้และส่งเสริมเพ่ิมพูน อ้างถึง สิริรัตร์ วิภาสศิลป์
(2542) ซึ่งการประกันคุณภาพในแคนนาดาจะแบ่งเป็น 6 ขั้น (1) การบริหารการจัดการ (Governance)  
(2) การสรรหา การว่าจ้างและการเลื่อนระดับ (Agreement on Appointments and Promotion)  
(3) การประเมินผลประจ าปี (Yearly Evaluation of Faculty) (4) การประเมินคณะและภาควิชา 
(Faculty and Departmental Review) (5) การประกันคุณภาพการวิจัย (Quality Assurance in 
Research) และ (6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Commitment to Excellence) ซึ่งในประเทศไทยจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือภายในและภายนอก 

 
ค าส าคัญ: การประกันคุณภาพ, การประกันคุณภาพภายใน, การประกันคุณภาพภายนอก 
 
Abstract 

This article present the quality assurance of education between Thailand and other 
countries because Thailand and other countries are paying attention on evaluation on 
quality assurance to improve the quality of the university itself, because nowadays 
education is important to society. It like a basic for the beginning of life. It is the first step 
of the youth to have a good future. Education in nowadays have a high competitive. In 
each of University have to build confidence for themsleve student parent and work place 
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of student in the future to make sure they also have a qulity to work. Quality assurance 
means activities or practices that need to be make sure the quality of education also 
stable and promote to have high qulity refer to (Vipartsit Sirirat, 2542). So the quality 
assurance in Canada is divided into six stages ( 1)  governance ( 2)  agreement on 
appointments and promotion (3) yearly evaluation of faculty (4) faculty and departmental 
review (5) quality assurance in research and (6) commitment to excellence and for thailand 
there are two parts (1) quality assurance by people inside of the organization and (2) 
quality assurance by people outside of the organization 
 
Key words: Quality Assurance, Quality Assurance by people inside of the organization, 
Quality Assurance by people outside of the organization 
 
บทน า 

ในปัจจุบันนี้การศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญกับสังคมเป็นพ้ืนฐานในการเริ่มต้นของชีวิตเป็นก้าวแรกของ
เยาวชนที่จะน าไปสู่อนาคตที่งดงาม ซึ่งการศึกษาในปัจจุบันค่อนข้างมีการแข่งขันกันสูง ในแต่ละ
สถานศึกษาก็ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับสถานศึกษาของตน โดยการเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ปกครองจึงต้องมีการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมา
ศึกษาในสถานศึกษ และมีการรับรองจากกระทรวงจากหน่วยงานทางการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ที่บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ซึ่งหลายคนจะมองว่าการประเมิน
คุณภาพการศึกษานั้นคือการจับผิดหรือการหาข้อบกพร่องของสถานศึกษา แต่แท้ที่จริงแล้วคือการให้
ค าแนะน าให้สถานศึกษาได้น ามาพิจารณาจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับผู้ เรียนมากที่สุดแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้ได้คุณภาพที่ดีดังแนวคิดท่ี  

วิรัช วรรณรัตน์ (2549) กล่าวว่า การประเมินไม่ใช่เพ่ือการพิสูจน์ แต่เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 
(Evaluation in not to proved but to improved) นอกจากนี้ในพระราชบัญญิติการศึกษาแห่งชาติ ได้
ยังให้ความหมายต่างๆเกี่ยวกับการประกันคุณภาพไว้หลายค าซึ่งในมาตรา 4 จะให้ความหมายเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ (2547: 3) 

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่จ าเป็นต้องด าเนินงานเพ่ือ
ประกันว่า คุณภาพของการศึกษาได้รับจากการรักษาไว้และส่งเสริมเพ่ิมพูน อ้างถึง สิริรัตร์ วิภาสศิลป์
(2542) 

มาตราฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลักการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม
และก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงาน 
ต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 
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การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา หรือ บุคคล หรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านักงานดังกล่าวรับรองเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและ
ให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ในประเทศแคนาดาก็มีการประกันคุณภาพเช่นเดียวกับประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก อ้างถึง สมชาย ชูชาติ (2542) 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารการจัดการ (Governance) ประกอบด้วย 
1. มหาวิทยาลัยในแต่ละมณฑล (Province) จะต้องมีพระราชบัญญัติที่จะใช้เป็นธรรมนูญใน

การบริหาการจัดการ 
2. คณะกรรมการมหาวิทยาลัย (University Board) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากชุมชน 

คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา จะท าหน้าที่คัดเลือกและแต่งตั้งอธิการบดีที่ได้รับจากการเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการคัดเลือก (Selection Committee) 

3. คณะผู้บริหารมหาลัย นับตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดีและหัวหน้าภาควิชาของมหาวิยาลัยจะได้รับการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากคณบดี คณาจารย์และนักศึกษา 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกโดยคณะกรรมการคณบดี เพ่ือเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้ง 
องค์ประกอบที่  2 กา รสรรหา  การ ว่ าจ้ า งและการ เลื่ อนระดั บ  (Agreement on 

Appointments and Promotion) ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการสรรหา (Search Committee) จะท าหน้าที่ในการสรรหาบุคลากรเข้า

ท างานในคณะต่างๆ ซึ่งจะมีวาระในการว่าจ้าง 2 วาระๆ ละ 3 ปี 
2. มีการประเมินผลว่าจ้างต่อหรือไม่เม่ือท างานครบปีที่ 6 
3. กระบวนการในการประเมินผลบุคลากรมี 3 ระดับ คือ  

3.1 ระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประเมินจากภายนอกพิจารณาความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 4-6 คน เกี่ยวกับการวิจัยของผู้รับการประเมิน และให้มีคณะอนุกรรมการที่ประกอบด้วย
สมาชิกของคณะ 2 คน ท าหน้าที่ประเมินการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย และการสอนของผู้รับการประเมิน
จากนั้นจึงน าไปลงมติในระดับภาควิชา 

3.2 ระดับคณะ คณบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาการเลื่อนระดับและการต่อ
สัญญาว่าจ้างของบุคลากรที่เสนอข้ึนมาจากระดับภาควิชา 

3.3 ระดับมหาวิทยาลัย อธิการบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยคณบดีคณะ
ต่างๆพิจารณาผลการประเมินบุคลากรจากคณะต่างๆเป็นขั้นสุดท้าย 

องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินผลประจ าปี (Yearly Evaluation of Faculty) ประกอบด้วย 

1. บุคลากรของคณะทุกคนจะต้องเขียนรายงานความก้าวหน้าประจ าปี ซึ่งรายงาน
ความก้าวหน้าประจ าปีนี้ จะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ร่วมวิชาชีพ (committee of peers) 
บนพื้นฐานของความสามารถทางการวิจัยและการสอน 

2. มีการประเมินผลการสอนโดยเพ่ือนร่วมวิชาชีพและโดยนักศึกษาประจ าปี ตลอดจนการ
กระจายผลการเรียน (Grade Distributions) ซึ่งจะตีพิมพ์ทุกปี 
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องค์ประกอบที่ 4 การประเมินคณะและภาควิชา (Faculty and Departmental Review) 
คณะกรรมการประเมินจากภายนอก จะประเมินคณะและภาควิชาทุก 5 ปี และรายงานผลการประเมิน
ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี 

องค์ประกอบที่  5 การประกันคุณภาพการวิจัย (Quality Assurance in Research) มี
คณะกรรมการของแต่ละสาขาวิชาพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ซึ่งทุนการวิจัยนี้ส่วนใหญ่จะมาจาก
หน่วยงาน ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยต่างๆ ระดับชาติ 

องค์ประกอบที่ 6 มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ (Commitment to Excellence) คุณภาพของ
มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา ได้รับการประกันผ่านคุณภาพของบุคลากรในคณะที่มีพันธกิจมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางการสอน การวิจัยและการบริหารการจัดการการท างานของตนเองตามพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

การประกันคุณภาพในแคนาดามีด้วยกันอยู่ 6 องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ เริ่มจาก  
1. การบริหารจัดการ (Governance) ในทุกต าแน่งจะต้องผ่านการคัดเลือกจากผู้แทนคัดเลือก

จาก คณะกรรมการคัดเลือก คือ ตัวแทนของ ชุมชน คณบดี คณาจารย์และนักศึกษา จะท าหน้าที่คัดเลือก
และแต่งตั้งอธิการบดีที่ถูกเสนอชื่อเข้าคัดเลือก รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ฝ่ายการคลัง ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดีและหัวหน้าภาควิชาของมหาวิยาลัย จะได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการคัดเลือก จะประกอบด้วยตัวแทนจากคณบดี คณาจารย์และนักศึกษา ส่วนผู้ทรงคุณวุฒินั้น
จะถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการคณบดี 

2.  การสรรหา  การว่ าจ้ า งและการ เลื่ อนระดับ  (Agreement on Appointments and 
Promotion) การว่าจ้างบุคลากรนั้นจะมีการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา จะมีการว่าจ้างด้วยกัน 2 
วาระ ใน 1 วาระ จะมีระยะเวลา 3 ปี โดยจะมีการประเมินบุคลากรก่อนที่จะท าสัญญาจ้างต่อ โดยจะมี
ประเมิน 3 ระดับ คือ ระดับภาควิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยแต่ละระดับจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการให้มาท าการประเมิน ในระดับภาควิชาจะมีคณะกรรมการจากภายนอกมามีส่วนร่วมในการ
ประเมินจะดูเกี่ยวกับการวิจัยและมีอนุกรรมการอีก 2 คนที่มาจากสมาชิกในคณะจะดูเกี่ยวกับทุนอุดหนุน 
ในระดับคณะ คณบดีจะเป็นคนแต่งตั้งคณะกรรมข้ึนเองเพ่ือประเมินการเลื่อนขั้นหรือจ้างต่อ และในระดับ
มหาลัย อธิการบดีจะเป็นคนแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยคณบดีคณะต่างๆ เพ่ือพิจารณาผลการ
ประเมินที่ได้รับมาตั้งแต่แรก 

3. การประเมินผลประจ าปี (Yearly Evaluation of faculty) มีคณะกรรมการผู้ร่วมวิชาชีพ เป็น
ผู้ประเมินบุคลากรของคณะทุกคน โดยจะประเมินจากการเขียนรายงานความก้าวหน้าประจ าปี โดยการ
ประเมินบนพ้ืนฐานของความสามารถทางการวิจัยและการสอนและมีการประเมินผลการสอน โดยเพ่ือน
ร่วมวิชาชีพและโดยนักศึกษาประจ าปี 

4. การประเมินคณะและภาควิชา (Faculty and Departmental Review) มีคณะกรรมการจาก
ภายนอก เป็นผู้ประเมินคณะและภาควิชาทุก 5 ปี และมีการรายงานผลการประเมินต่อรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ และคณบดี 

5. การประกันคุณภาพการวิจัย (Quality Assurance in Research) มีคณะกรรมการของแต่ละ
สาขาวิชาพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ทุนวิจัยเหล่านี้โดยส่วนใหญ่จะได้มาจากหน่วยงาน ในการให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยต่างๆ ในระดับชาติ 
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6. มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ (Commitment to Excellence) มหาวิทยาลัยในแคนาดา จะได้รับการ
ประกันคุณภาพของบุคลากร โดยยึดหลักพันธกิจมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการสอน การวิจัยและการบริหาร
การจัดการท างาน โดยพันธกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยในแคนาดาเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพ 

ส่วนการประกันคุณภาพของไทยนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือการประกันคุณภาพภายในและ
การประกันคุณภาพภายนอกอ้างถึง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา 2557 

1. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอง เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตาม
ภารกิจหลักอย่างคุณภาพ 

กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
1.1 การควบคุมคุณภาพ 
1.2 การตรวจสอบคุณภาพ 
1.3 การประเมินคุณภาพ 

 
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มา
ตฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรื
ประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ
ในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 
และมคอ. 7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลงานด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 2. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การด าเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพภายในพร้อม
ทั้งการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งระบบโดยหน่วยงานภายนอก เพ่ือประกันว่าสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการภารกิจหลักได้อย่างมีคุณภาพ (วิรัช วรรณรัตน์, 2549) 
  

กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย 
2.1 การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
2.2 การประเมินคุณภาพ 
2.3 การให้การรับรอง 

 ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก ฐานะเป็นองค์การ
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มหาชน และให้มีการจัดตั้งส านักงานขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 เรียกโดยย่อว่า สมศ. และได้ประกาศลง
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 โดยให้ส านักงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกณฑ์และ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่หลัก ดังนี้ 
 1) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัด 
 2) พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

3) ให้มีการรับรองผู้ประเมินภายนอก 
4) ก ากับดูแลและก าหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ด าเนินการโดยผู้ประเมิน

ภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน และประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก ส านักงานอาจด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยก็ได้ 

5) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ าปีต่อคณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงบประมาณเพ่ือประกอบการพิจารณาในการก าหนด
นโยบายการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

มาตรฐานการศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพภายนอก 
1) มาตรฐานและตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก 
และเป็นแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษามุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยเริ่มระดมความคิดเม่ือ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 เพ่ือร่วมกันพิจารณาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาที่ได้สังเคราะห์จัดท าเป็น
ร่างมาตรฐานการศึกษา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของชาติ แล้วจัดท าตัวบ่งชี้ 
 ร่างมาตรฐานการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มหลายฝ่ายพัฒนาขึ้นนี้ มีสาระสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการ
รวมทั้งแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นส าคัญ โดยมีทั้งหมด 
27 มาตรฐาน ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือเป็น
มาตรฐานส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก 17 มาตรฐาน โดยได้คัดเลือกมาตรฐานที่มี
ความส าคัญและเน้นที่มาตรฐานด้านกระบวนการเป็นมาตรฐานหลัก 
 ส านักงานคณะกรรมการได้พิจารณา 17 มาตรฐาน โดยจัดล าดับความส าคัญทั้งประเด็นที่เป็น
มาตรฐานส าคัญและมาตรฐานหลักที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สรุปเป็นมาตรฐานการศึกษาเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก ส าหรับ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 10 มาตรฐาน 42 ตัวบ่งชี้ เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อ 4 มกราคม 2543 ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติในหลักการร่างมาตรฐานการศึกษาทั้ง 27 มาตรฐาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก 10 มาตรฐาน และให้
กระทรวงศึกษาธิการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติ จากการปรึกษาหารือระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ขอเพ่ิมมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในรอบแรกอีก 4 มาตรฐาน รวมเป็น 14 มาตรฐาน และเสนอให้มีการปรับตัวบ่งชี้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2543 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 14 
มาตรฐาน 53 ตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก ได้ถูกน ามาใช้เป็นหลักในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาโดย สมศ ในการด าเนินการเพ่ือประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา การบริหารจัดการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเอกสาร การอบรมผู้ประเมินภายนอก และ
การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก โดยเริ่มการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในปี
การศึกษา 2544 หลังจากที่มีการจัดตั้งหน่วยประเมินการฝึกอบรมผู้ประเมินให้หน่วยประเมิน และมีผู้
ประเมินที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติและผ่านการฝึกอบรม ส าหรับการฝึกอบรมผู้ประเมิน
ภายนอกนั้นด าเนินการโดยหน่วยฝึกอบรม ตามหลักสูตรและเอกสารประกอบที่ สมศ ก าหนดขึ้น เป็นเวลา 
7 วัน แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 3 วัน และภาคปฏิบัติ 3 วัน การสรุปผลและรายงานผล 1 วัน เนื้อหาสาระ
ประกอบด้วยหลักการ ขั้นตอน และเทคนิควิธีการประเมิน การวางแผนการตรวจเยี่ยม สถานศึกษาเพ่ือ
การประเมินภายนอก ตลอดจนการฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานศึกษา 
 โดยสรุปแล้วมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประเมินภายนอกของสถานศึกษามีการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อการด าเนินการดังนี้ 

1) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ เมื่อ 4 มกราคม 2543 มีทั้งหมด 27 มาตรฐาน 91 ตัว
บ่งชี้ ประกอบด้วย มาตรฐานด้านผู้เรียน 12 มาตรฐาน 38 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านกระบวนการ 6 
มาตรฐาน 29 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานด้านปัจจัย 9 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้ 

2) ในช่วง 5 ปีแรกของการประเมิน หรือการประเมินภายนอกรอบแรก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 
25 มกราคม 2543 ให้มีจ านวน 14 มาตรฐาน 53 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย มาตรฐานด้านผู้เรียน 7 มาตรฐาน 
22 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านครู 2 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานด้านผู้บริหาร 5 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ 

3) ได้มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ และเพ่ิมเติมเกณฑ์การประเมิน โดยมติคณะกรรมการบริหาร สมศ 
เมื่อเดือนเมษายน 2547 และให้ เริ่มใช้เดือนมิถุนายน 2547 จ านวน 14 มาตรฐาน 68 ตัวบ่งชี้  
ประกอบด้วย มาตรฐานด้านผู้เรียน 7 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านครู 2 มาตรฐาน 16 ตัวบ่งชี้ 
และมาตรฐานด้านผู้บริหาร 5มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี้ โดยเสนอผลตามล าดับ คือ ผู้บริหาร –คร-ูผู้เรียน 

4) การประเมินรอบสอง (ปี พ.ศ. 2549-2553) โดยมติคณะกรรมการบริหาร สมศ เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2548 เป็นการประเมินเพ่ือการรับรองมาตรฐาน จ านวน 14 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้  
ประกอบด้วย มาตรฐานด้านผู้เรียน 7 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านครู 2 มาตรฐาน 13 ตัวบ่งชี้ 
และมาตรฐานด้านผู้บริหาร 5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี้ 

สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพของไทยนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือการประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอก  
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การประกันคุณภาพภายใน การควบคุมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้ควบคุมคุณภาพเอง มี 3 กระบวนการ คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพ และมี 6 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

1. การก ากับมาตรฐาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
สกอ. ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ และบัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

2. บัณฑิต ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา  

3. นักศึกษา การรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลต่ออัตราคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 

4. อาจารย์ การบริหารและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน การออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 และการ
ประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการด าเนินการควบคุมคุณภาพภายในพร้อมทั้งการตรวจสอบ
และการประเมินผลทั้งระบบโดยหน่วยงานภายนอก มีกระบวนการอยู่ 3 อย่าง คือ การตรวจสอบคุณภาพ
ที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพ การให้การรับรอง โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา มีอ านาจหน้าที่หลัก ดังนี้  

1) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก  
2) พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
3) ให้มีการรับรองผู้ประเมินภายนอก  
4) ก ากับดูแลและก าหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ด าเนินการโดยผู้ประเมิน

ภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน  
5) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กร

เอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ  
6) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ าปีต่อคณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณานโยบาย และจัดสรรงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก และเป็นแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษามุ่ง
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ถูกน ามาใช้เป็นหลักในการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาโดย สมศ ในการด าเนินการเพ่ือประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การบริหารจัดการ การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเอกสาร การอบรมผู้ประเมินภายนอก และการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
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สรุป 
การประกันคุณภาพของประเทศแคนาดา มีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาจาก

คณะกรรมการ ในการแต่งตั้งบุคลากรขึ้น ตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย ฝ่าย 
วิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายกิจการนักศึกษา การสรรหาบุคลากรตั้งแต่ระดับภาควิชา ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย โดยระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประเมินจากภายนอกพิจารณาความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ในระดับคณะ คณบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาการเลื่อนระดับและการต่อ
สัญญาว่าจ้างของบุคลากร และในระดับมหาวิทยาลัย อธิการบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
คณบดีคณะต่างๆพิจารณาผลการประเมินบุคลากรจากคณะต่างๆ และมีการประเมินคุณภาพบุคลากร 
โดยประเมินประจ าปีจากผลงานวิจัยและประเมินคุณภาพการสอน ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพท่ีมุ่งเน้นเพื่อ
ความเป็นเลิศ โดยยึดหลักพันธกิจของประเทศ ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่เน้นเกี่ยวกับการใช้ชี วิตและ
อยู่อย่างมีความสุข การประกันคุณภาพของประเทศแคนาดา เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการ อีกทั้งมีการ
ประเมินประจ าปี ประเมินคณะและภาควิชา มีการประกันคุณภาพ แม้กระทั่งการวิจัย ซึ่งประเทศไทยมี
เพียงการประกันคุณภาพในระดับสถาบันอุดมศึกษา คือการประกันคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอก ซึ่งการประกันคุณภาพภายในเพ่ือต้องการให้สถาบันอุดมศึกษามีควบคุมคุณภาพด้วย
ตนเอง และการประกันคุณภาพภายนอกเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแลคุณภาพด้วย หาก
เปรียบเทียบกันแล้วถือว่ามีความคล้ายกันกับของประเทศแคนาดา ในเรื่องของการคัดเลือกคุณภาพ
บุคลากรและคุณภาพหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษา และเน้นคุณภาพที่ตัวบุคลากรเป็นส าคัญ ตั้งแต่ฝ่าย
บริหารที่มีการคัดเลือกผ่านคณะกรรมการจนถึงคณาจารย์ แต่สิ่งหนึ่งที่ส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาของไทย ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการประกันคุณภาพเพ่ือความเป็นเลิศเหมือนประเทศแคนาดา แต่มี
มุมมองที่แตกต่างคือต้องการให้คนไทย มีความรู้และสามารถน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไปต่อยอดในเรื่อง
ของการมีงานท า และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ฉะนั้นแล้วการประกันคุณภาพการศึกษาของแคนาดาที่ มี
พันธกิจมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีความคล้ายกันในเรื่องบุคคล และการจัดการหลักสูตร แต่ต่างกันเพียง
เป้าหมายของการศึกษาเท่านั้น 
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บทคัดย่อ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นน าในปัจจุบัน 
แต่ละมหาวิทยาลัยก็ได้ใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน แล้วแต่ความต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัยเลือกใช้ 
เนื่องจากบางมหาวิทยาลัยอาจเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ในบทความฉบับนี้จะน าเสนอใน
เกณฑ์ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence: EdPEx) ส าหรับเกณฑ์ตัวนี้ยังไม่ได้น ามาใช้ในวงกว้าง แต่มีบางมหาวิทยาลัย เริ่มใช้แล้ว 
เนื่องจากเกณฑ์ตัวนี้สามารถประเมินได้ในทุกบริบท และสามารถตั้งเกณฑ์และความเหมาะสมกับบริบท
ของตนได้ ส่วนอีกคือ เกณฑ์การประกันคุณคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ) เกณฑ์นี้
หลายมหาวิทยาลัยได้เลือกใช้เกณฑ์นี้ในการประเมิน แต่ในอนาคตจะมุ่งเน้นให้ทุกมหาวิทยาลัยเลือกใช้
เกณฑ์การประเมินเพ่ือความเป็นเลิศ คือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการเป็นเลิศ 

 
ค าส าคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, มหาวิทยาลัย, องค์กรชั้นน า 
 
Abstract 

Nowadays, regarding educational quality assurance of each university for becoming 
top-tier, each of universities uses different criteria depending on their requirements and 
contexts.This article presents “Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx” 
criteria. Though, this criteria is not deployed widely yet, some universities already deployed 
it because this criteria can be used for all context and can be customized to serve each 
university. Another part is educational quality assurance criteria in the institute of higher 
education of The Office of the Higher Education Commission which many of universities 
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have used in quality assurance. But in the future, there is effort to push all universities 
choose EdPEx for leading to excellent performance. 

 
Key words: educational quality assurance, university, top-tier 
 
บทน า 

การสร้างคุณภาพหรือการประกันคุณภาพมีความส าคัญมาก เพราะการประกันคุณภาพเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับระบบคุณภาพทุกระบบ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในสินค้าหรือบริการ และบรรลุถึงความ
ต้องการด้านคุณภาพที่ก าหนดให้น่าพอใจการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งในปัจจุบันคุณภาพของผลผลิต 
คือ ผู้เรียน ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า สะท้อนให้เห็นคุณภาพ
สถานศึกษาที่บริหารจัดการศึกษาล้มเหลว จึงจ าเป็นต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา และในปัจจุบัน
การประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรชั้น
น า ในหลายมหาวิทยาลัยได้มีการใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประเมิน เช่น มหาลัยมหิดล มหาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และ
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกและ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance)  หมายถึ ง การ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายนอก
โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่
ส านักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน การ
ประเมินคุณภาพ การให้การรับรอง ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) มีอ านาจหน้าที่หลัก ดังนี้ (คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ระดับคณะ 2557) 

- พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด 

- พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
- ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก 
- ก ากับดูแลและก าหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ที่ด าเนินการโดยผู้ประเมิน

ภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ส านักงานอาจด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้ 
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- พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ าปีต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา 
รวมทั้งเผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

ตามมาตรา 49 ก าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์กรมหาชน ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ และ
แนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา ให้มีการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย 
และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยวงจร 
PDCA (Plan-Do-Check-Act) ได้แก่ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบหรือ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Check) และการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา (Action) เป็นการปฏิบัติโดย
บุคลากรของสถาบันการศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษา 
ประกอบด้วย 

 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะประกันว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ไปตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ โดยการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพ การควบคุมดังกล่าวเน้นที่ระบบ
การก ากับดูแลตนเอง (Self-Regulating System) ในระดับบุคคล กองวิชา กรมนักเรียน/กองการปกครอง 
และสถาบัน 

 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินการของระบบ
และกลไกควบคุมคุณภาพศึกษาภายใน ที่สถาบันการศึกษาได้จัดให้มีขึ้น โดยจะเป็นการตรวจสอบเชิง
ระบบ มุ่งเน้นการพิจารณาว่า สถาบันได้มีระบบควบคุมคุณภาพหรือไม่ ได้ใช้ระบบที่พัฒนา ขึ้นเพียงใด
และมีขั้นตอนการด าเนินการที่จะท าให้เชื่อถือได้หรือไม่ว่าการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพของ
กิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการ
สอน เป็นต้น โดยมีจุดเน้นที่โปรแกรมวิชา การประเมินจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (Self Study) การ
ประเมินทางวิชาการจากภายนอก (External Peer Review)  และการใช้ตัวบ่งชี้ วัดพฤติกรรม 
(Performance Indicators) 

ตามมาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
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ความส าคัญและประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
-  เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่มาตรฐานสากล 
-  การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- การบริหารจัดการสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล อันจะท าให้การผลิตผู้ส าเร็จ

การศึกษาทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับความ
ต้องการของสังคมและประเทศ 

- ผู้เรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้จ้างงาน และสาธารณชนมีข้อมูลส าหรับการตัดสินใจที่ถูกต้อง
และเป็นระบบ 

-  สถาบันการศึกษา หน่วยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระบบใน
การก าหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการศึกษา 

-  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระวิชาสูงได้มาตรฐานสม่ าเสมอ 
- ผู้เรียนรู้ล่วงหน้าว่าจะได้รับผลอะไรจากการเรียนในสถาบันการศึกษาและได้ผลตามความ

ต้องการ 
- ผู้ปกครอง ชุมชน ครู หน่วยงานการจัดการศึกษาในท้องถิ่น มีส่วนร่วมก าหนดมาตรฐาน

คุณภาพที่ผสมกลมกลืนระหว่างมาตรฐานสากลมาตรฐานชาติและมาตราฐานท้องถิ่น 
- ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าการจัดการเพ่ือควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยผนึกก าลังครู 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน วางแผนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้เกิดผลกับผู้เรียนตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบยอมรับในแผนการด าเนินงานของสถาบันการศึกษา 

- ครูได้รับการพัฒนาและจูงใจให้วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เน้นกระบวนการปฏิบัติเพ่ือให้น าไปสู่การบรรลุมาตรฐานคุณภาพการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ให้ผู้เรียนทุก
คนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาติดตามตรวจสอบการเรียนการ
สอน และช่วยให้คุณภาพการศึกษามีความเป็นระบบระเบียบมากข้ึน 

- มีระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มุ่งตรงต่อการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ และ
บันทึกลงแฟ้มผลงานที่ผู้บริหารและครูตรวจสอบผลการเรียนและบันทึกผล น าผลมาใช้เพ่ือการพัฒนาและ
รายงานสู่ชุมชนสม่ าเสมอว่า การจัดการเรียนการสอนท าให้บังเกิดผลตามเป้าหมายคุณภาพการเรียนรู้ที่
ก าหนด ไว้ได้ดีเพียงใด 

 
การประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยศณีนครินทรวิโรฒในปัจจุบัน เลือกใช้เกณฑ์การ

ประเมิน 2 แบบ คือ (1) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการเป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx) (2) เกณฑ์การประกันคุณคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
(สกอ) 
1. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence: EdPEx) 

วัตถุประสงค์ของเกณฑ์การประเมิน ตอบค าถาม 3 ข้อ คือ (1) สถาบันสามารถด าเนินงานไดดี้
ที่สุดเท่าที่ท าได้หรือยัง (2) ท่านทราบได้อย่างไร และ (3) มีอะไรที่สถาบันของท่านจพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก
หรือไม่และอย่างไร (เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ, 2558) 
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ประโยชน์ของเกณฑ์ในระดับประเทศ เกณฑ์ EdPEx มีบทบาทที่ส าคัญ 3 ด้านในการท าให้
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น (1) เกณฑ์ช่วยปรับปรุงวิธีการด าเนินงานของ
สถาบันการศึกษา เพ่ิมขีดความสามารถ และผลลัพธ์ให้ดีขึ้น (2) เกณฑ์ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างสถาบันต่างๆ ในประเทศ และ(3) เกณฑ์เป็นเครื่องมือที่สร้างความ
เข้าใจและบริหารจัดการผลการด าเนินการของสถาบัน ชี้แนะแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ และเปิด
โอกาสการเรียนรู้ 

คุณลักษณะของเกณฑ์ EdPEx 
- มุ่งเน้นผลลัพธ์ เกณฑ์ EdPEx มุ่งเน้นผลลัพธ์ในเรื่องหลักๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

กระบวนการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน บุคลากร การน าองค์การและกรก ากับดูแล รวมถึงงบประมาณ 
การเงิน และตลาด การรวมตัววัดเหล่านี้มาประกอบกันท าให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์ของสถาบันมีความสมดุล
โดยไม่ละเลยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม วัตถุประสงค์ หรือเป้าประสงค์ท้ังระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญ
อย่างไม่เหมาะสม 

- ไม่ก าหนดวิธีการและปรับใช้ให้เหมาะสมได้ เกณฑ์ EdPEx ไม้ได้ก าหนดวิธีการว่าสถาบัน
จะต้องมีโครงสร้างองค์การอย่างไร ไม่ได้ระบุว่าสถาบันจะต้องมีหน่วยงานด้านการวางแผน ด้านจริยธรรม 
พัฒนาคุณภาพ หรือหน่วยงานอื่นๆ เกณฑ์ไม่ได้ระบุให้สภาบันบริหารหน่วยงานต่างๆ ด้วยวิธีเดียวกัน และ
ยอมให้สถาบันเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือกระตุ้นการพัฒนา เช่น Plan-Do-Study-Act (PDSA) 
balanced scorecard หรือศึกษาเกณฑ์การประกันคุณภาพด้วยตนเอง (accreditation self-studies) 
เกณฑ์ไม่ก าหนดวิธีการไว้ เพราะ (1) เกณฑ์มุ่งเน้นความต้องการขององค์การที่มีร่วมกัน (common 
needs) มากกว่าวิธีปฏิบัติที่เหมือนๆ กัน ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจ การสื่อสาร การแลกเปลี่ยน ความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและแนวทางที่หลากหลาย (2) เกณฑ์
มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าวิธีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือโครงสร้างของสถาบัน เกณฑ์สนับสนุนให้สถาบันตอบ
ค าถามด้วยแนวทางท่ีสร้างสรรค์ ปรับให้เหมาะสมกับสถาบัน และมีความยืดหยุ่น กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง
ทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งการปรับปรุงด้วยการสร้างนวัตกรรม 

- มุ่งเน้นที่ความต้องการของสถาบันการศึกษา เกณฑ์ EdPEx ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยตระหนักถึงความแตกต่างในด้านพันธกิจ บทบาท และหลักสูตรของสถาบันต่างๆ แนวคิดความ
เป็นเลิศในเกณฑ์การศึกษานี้ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ (1) กลยุทธ์การประเมินที่ได้ผ่านการกลั่นกรอง
และใช้ได้ผลอย่างดีในทางปฏิบัติ (2) การปรับปรุงตัววัดและตัวบ่งชี้หลักต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลลัพธ์ตามพันธกิจอ่ืน และ (3) ความเป็นผู้น าที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านผล
การด าเนินการและการปรับปรุง เมื่อเทียบเคียงกับสถาบัน/องค์การที่ด าเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกัน 
หรือค่าเทียบเคียงที่เหมาะสม 

- สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพ่ือให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในทางเดียวกันทั้งสถาบัน เกณฑ์ 
EdPEx สร้างความสอดคล้องไปในทางเดียวันทั้งสถาบันจากตัววัดที่ได้มาจากกระบวนการและกลยุทธ์ของ
สถาบันที่มีการเชื่อมโยงและเสริมซึ่งกันและกัน ตัววัดเหล่านี้ผูกโยงโดยตรงกับคุณค่าในมุมมองของผู้เรียน 
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกับผลการด าเนินการโดยรวม ดังนั้นการใช้ตัววัดเหล่านี้ จึงเป็น
กรอบที่ท าให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องโดยลดความจ าเป็นที่จะต้องก าหนด
วิธีปฏิบัติโดยละเอียดลดการรวมศูนย์การตัดสินใจ หรือลดกระบวนการจัดการที่ซับซ้อนเกินไป ดังนั้นตัว
วัดเหล่านี้จึงเป็นทั้งเครื่องมือในการสื่อสาร และเป็นวิธีการถ่ายทอดผลการด าเนินการที่สถาบันต้องการ
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ไปสู่การปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันนี้ ท าให้มั่นใจว่าสถาบันมี
จุดมุ่งหมายที่แน่ชัดและเป็นรับรู้ทั่งองค์การ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคล่องตัวการสร้างนวัตกรรม 
และการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ เมื่อใช้เกณฑ์นี้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ จะ
ช่วยให้เกิดวงจรแห่งการพัฒนาที่เน้นการปฏิบัติ 4 ขั้นตอนคือ (1) การออกแบบและเลือกกระบวนการ 
วิธีการ และตัววัด ที่มีประสิทธิภาพ (แนวทาง) (2) การน าแนวทางไปปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา (การน าไปสู่
การปฏิบัติ) (3) การติดตามประเมินความก้าวหน้า การเก็บและแบ่งปันความรู้ รวมทั้งการหาโอกาสในการ
สร้างนวัตกรรม (การเรียนรู้) (4) การปรับแผนบนพ้ืนฐานของสิ่งที่พบจากการประเมินและผลการ
ด าเนินการของสถาบัน การท าให้กระบวนการและการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ประสานกลมกลืนกัน
รวมทั้งการเลือกตัววัดของกระบวนการและผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม (บูรณาการ) 

- สนับสนุนการตรวจประเมินที่เน้นเป้าประสงค์ เกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน ประกอบด้วย
ระบบการตรวจประเมินซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน การใช้เกณฑ์เพ่ือประเมินตนเอง ช่วยให้สถาบันเห็นภาพคร่าวๆ 
ของจุดแข็งและโอกาสพัฒนาจากการตอบค าถามตามข้อก าหนดต่างๆ  17 หัวข้อ ซึ่งเน้นที่ผลการ
ด าเนินการ ตามระดับพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของกระบวนการและผลลัพธ์ของการด าเนินการ (แนว
ทางการให้คะแนน) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx จึงน าไปสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการอย่าง
จริงจังในทุกด้าน เครื่องมือนี้ให้ประโยชน์ในการบริหารจัดการมากกว่าวิธีการทบทวนผลการด าเนินการ
ตามวิธีการอ่ืนๆ และสามารถปรับใช้ได้กับกลยุทธ์ ระบบการจัดการ และองค์การหลากหลายประเภท 

การเลือกการประเมินแบบ EdPEx ท าให้ได้รู้ว่าองค์กรมีทรัพย์สินและสินทรัพย์อะไรอยู่บ้าง ได้
รู้จักและค านึงถึงลูกค้าทุกกลุ่ม มีการรับฟังมากขึ้น ท างานแบบมีทิศทางสู่เป้าหมายเดียวกัน การท างานมี
ระบบมากข้ึน ในส่วนที่ผ่านมายังไม่ดีพอ จะต้องท าแบบไหนจึงจะดีกว่าเดิม ได้รู้จักตนเองมากขี้น รู้จุดเด่น
และข้อที่ควรปรับปรุง มีการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง และได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันภายในองค์กร
มากขึ้น 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการเป็นเลิศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีคะแนนรวม 
1,000 คะแนน กลุ่มมุ่งเน้นผลการด าเนินการ 550 คะแนน กลุ่มมุ่งเน้นผลลัพธ์ 450 คะแนน 

1. กลุ่มมุ่งเน้นผลการด าเนินการ ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 หมวด ได้แก่ (1) การน าองค์กร 120 
คะแนน แบ่งออกเป็น การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 70 คะแนน และการก ากับดูแลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 50 คะแนน (2) กลยุทธ์ 85 คะแนน แบ่งออกเป็น การจัดท ากลยุทธ์ 45 คะแนน และ
การน ากลยทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 40 คะแนน (3) ลูกค้า 85 คะแนน แบ่งออกเป็น เสียงของลูกค้า 40 คะแนน 
และ ความผูกพันของลูกค้า 45 คะแนน (4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 90 คะแนน 
ประกอบด้วย การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 45 คะแนน และการ
จัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 45 คะแนน (5) บุคลากร 85 คะแนน แบ่งออกเป็น 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 40 คะแนน และ ความผูกพันของบุ คลากร 45 คะแนน และ  
(6) ระบบปฏิบัติการ 85 คะแนน แบ่งออกเป็น กระบวนการท างาน 45 คะแนน และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติการ 40 คะแนน 

2. กลุ่มมุ่งเน้นผลลัพธ์ ประกอบด้วยเกณฑ์ 1 หมวด ได้แก่ (7) ผลลัพธ์ 450 คะแนน แบ่ง
ออกเป็น ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและกระบวนการ 120 คะแนน ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
80 คะแนน ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 80 คะแนน ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และการก ากับดูแล 
80 คะแนน และผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 90 คะแนน 
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2. เกณฑ์การประกันคุณคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ) 
 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ให้บริการทงวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 
ประการ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเร่ง
ด าเนินการปัจจัย ดังกล่าวคือ (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, 2557) 

- คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้นซึ่ง
จะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

- ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจาก
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

- สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

- สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

- สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) 
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรม
มาภิบาล 
 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

- เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
ระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ . และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

- เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้น โดย
วิเคราะห์เปรียเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และ
ได้มาตรฐาน 

- เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ 
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 
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- เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนากร
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของสถาบัน 

- เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

- เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น (มศว) จ านวน 
2 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น 15 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ สกอ. 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า สกอ. 1.5 การบริการนิสิต
ปริญญาตรี และสกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยละงานสร้างสรรค์ และสกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือก ากับ ติดตาม

ผลลัพธ์ ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) และมศว 5.2 การด าเนินการตาม
มาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน 
 
สรุป 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการเป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)มาใช้ในการประเมิน โดยมีการน าร่องโดย
มี คณะแพทยศาสตร์  ในมหาวิ ทยาลั ยต่ า งๆ  เ ริ่ มน า มา ใช้ ก่ อน  เช่ น  มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วงแรกที่ใช้นั้น หลายๆที่ไม่ผ่านการประเมิน 
เนื่องจากเขียนยังไม่เป็นระบบ จึงยังต้องมีการใช้เกณฑ์การประกันคุณคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ในการประเมินด้วย ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบันหลายคณะใช้
เกณฑ์การประกันคุณคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) มีบางคณะที่ใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 
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เช่นคณะแพทยศาสตร์ แผนการประกันคุณภาพในปี 2559 ใช้เกณฑ์การประกันคุณคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ) และโครงร่างองค์กรกับผลลัพธ์หมวด 7 ในปี 2560-2561 เริ่มให้คณะต่างๆ
มาเลือกใช้เกณฑ์ EdPEx 200 และโครงร่างองค์กรกับข้อก าหนดโดยรวมหมวด 1-6 และผลลัพธ์หมวด 7 
ทั้งนี้ให้แต่ละคณะเลือกตามความสมัครใจ และในปี 2562 ทุกคณะต้องใช้เกณฑ์ EdPEx และโครงร่าง
องค์กรกับข้อก าหนดโดยรวมหมวด 1-6 และผลลัพธ์หมวด 7 โดยตั้งแต่ปี 2559 ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษามีการพัฒนาทีมให้ค าปรึกษา สร้างความเข้าใจในการประเมินตนเองที่สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กร มีการจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการประเมินโดยใช้เกณฑ์ EdPEx 

สถาบันการศึกษามีการด าเนินการได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็น
ของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มั่นใจในคุณภาพ
ของสถานศึกษา จึงควรมีการค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ การ
ด าเนินตามเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแนวทางของ Education Criteria for Performance Excellence 
(EdPEx) จึงเหมาะกับความหลากหลายของบริบทของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามในขณะที่
หน่วยงานที่เก่ียวข้องอยู่ในระหว่างสั่งสมความพร้อมเพ่ือประกันคุณภาพและรับรองการประเมินตามกรอบ 
EdPEx ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพ่ือการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมด้าน คุณภาพศิษย์ คุณภาพ
ครู/อาจารย์ การบริหารและ ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม โดยมุ่งสู่เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
โครงร่างองค์กร (organizational profile) การเลือกระบบประกันคุณภาพได้เองโดยมีเป้าหมายเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล ส่งผลให้การประกันคุณภาพและการเตรียมพร้อมเพ่ือรับการ
ประเมินเป็นภาระท่ีสมเหตุสมผลและเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
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คูม่ือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557  
(ฉบับ ณ วันที่ 28 เมษายน 2558)เกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับวันที่ 9 มิถุนายน 2558) 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
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ผลการด าเนินการขององค์การ. 



วารสารการวัดผลการศึกษา     ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 94 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 

หน้า 21  

ฝ่ายประกันคุณภาพ. ทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ช่วงปี 2559-2562 มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา. การน าเกณฑ์ EdPEx มาใชในการพัฒนาคุณภาพ องค์กร ระดับคณะฯ 
วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร จากสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า. 
ปรีย์กมล รัชนกุล. เส้นทางการด าเนินงาน EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
สุวิทย์ ยอดสละ. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษา. 
จินดา ตาทิพย์. การประกันคุณภาพการศึกษา: นวัตกรรมใหม่ของการปฏิรูปการศึกษาไทย. 
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. ก้าวข้ามขีดจ ากัดสู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ. (2558). พิมพ์ครั้งที่ 1 . 

กรุงเทพมหานคร: ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. วัฒนธรรมองค์กร สร้างคน สร้างชาติ. (2558). พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพมหานคร: 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. คุณภาพศิษย์เป้าหมายการประเมิน. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 
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บทคัดย่อ 

การจัดการสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการกระตุ้นให้กระบวนการ
ต่างๆ ในสถานศึกษาผลิตสารสนเทศจากการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิด
สารสนเทศที่รองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา รูปแบบการจัดการสารสนเทศสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพ (2) การออกแบบการเก็บข้อมูล (3) การน าเสนอ
สารสนเทศ (4) การวิเคราะห์สารสนเทศ และ (5) การส่งต่อสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสามารถน าไปปรับใช้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ค าส าคัญ: การจัดการสารสนเทศ, การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
Abstract 

Information Management for Quality Assurance for Education is a process which 
catalyzes operating processes within an educational organization to produce qualified 
information. It supports information for Quality Assessment which is a part of Quality 
Assurance process. Information Management for Quality Assurance for Education 
comprises of 5 steps: ( 1 )  Quality Standard Analysis ( 2)  Designing Collecting Data  
( 3)  Information Presentation ( 4)  Information Analysis and ( 5)  Circulating Information. 
Information Management for Quality Assurance for Education is applicable to writing Self-
Assessment Report (SAR) of the organization. 
 
Keywords: Information Management, Quality Assurance for Education 
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บทน า 
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance for Education) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ

ส าหรับการบริหารการศึกษา มีบทบาทในฐานะที่เป็นเครื่องสร้างความม่ันใจว่าสถานศึกษาได้จัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสังคมและประเทศชาติ อันจะน าไปสู่ความไว้วางใจของผู้ปกครองที่มี
ต่อสถานศึกษานั้น และมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ อาจกล่าวได้ว่าการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกระบวนการบูรณาการ (Integration Process) ของกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ในสถานศึกษา  

นับตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการวัดและประเมินผลนักเรียน กระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนกระบวนการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกกระบวนการล้วนมีความ
เชื่อมโยงถึงกันเป็นระบบ กล่าวคือ ผลลัพธ์ (Output) ที่ได้จากกระบวนการหนึ่ง ย่อมจะเป็นปัจจัย
เบื้องต้น ( Input) ของอีกกระบวนการหนึ่งเสมอ ดังนั้นสถานศึกษาที่มีคุณภาพย่อมต้องเกิดจาก
กระบวนการที่มีคุณภาพในระดับสูง ซึ่งการจะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกระบวนการต้องอาศัย
สารสนเทศที่เกิดจากการกระบวนการเหล่านั้น นั่นหมายความว่าการทราบถึงสารสนเทศของสถานศึกษา
เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

การจัดการสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการกระตุ้นให้กระบวนการ
ต่างๆ ในสถานศึกษาผลิตสารสนเทศจากการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญ
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการการสารสนเทศสถานศึกษาจึงนับว่าเป็นกระบวนเสริม
นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการ
หลักของการประกันคุณภาพการศึกษา ในบทความนี้จะได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการ
จัดการการสนเทศกับการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อเสนอเกี่ยวรูปแบบการจัดการสารสนเทศ
สถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ และการน าการจัดการสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสารสนเทศกับการประคุณภาพการศึกษา 
การประเมินกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก คือ (1) การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) (2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) และ (3) การประเมินคุณภาพ (Quality 
Assessment) กระบวนการเหล่านี้จะประกอบด้วยกิจกรรมที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน เริ่มต้นตั้งแต่การ
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งที่สถานศึกษาอาจก าหนดขึ้นเองเพ่ือประเมินตนเอง หรืออาจจะน า
มาตรฐานคุณภาพอ่ืนๆ มาปรับใช้ก็ได้ เมื่อมีมาตรฐานคุณภาพเป็นกรอบการด าเนินงานแล้ว สถานศึกษา
จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพเหล่านั้น จนเมื่อสถานศึกษาได้ด าเนินการมาได้ระยะ
หนึ่ง ก็จ าเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพเพ่ือวัดว่า การด าเนินการของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพที่ก าหนดไว้หรือไม่ ดังนั้นก็กล่าวได้ว่า การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นกระบวนการที่ท าให้การประกันคุณภาพมีความสมบูรณ์ 
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สารสนเทศกับการประเมิน 
การประเมินเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมของการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือตัดสิน

คุณค่าหรือตัดสินใจของสิ่งที่ต้องการจะประเมิน ถึงแม้การประเมินตามสภาพจริง ( Authentic 
Assessment) หรือการประเมินจากร่องรอยหลักฐานจะช่วยให้เห็นสภาพการด าเนินการของสถานศึกษา 
แต่สารสนเทศที่ปรากฏจากการปฏิบัติงานก็ท าให้เห็นถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนถึงสมรรถนะของสถานศึกษาได้เช่นกัน ดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าสารสนเทศจึงเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญ
ของการประเมิน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

 
 
 

 
 
 
 
  

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสารสนเทศกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่าสารสนเทศ การประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือสารสนเทศเป็นวัตถุดิบของการประเมิน และการประเมินก็เป็นเครื่องมือ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นการจัดการสารสนเทศจึงเป็นกระบวนการที่แฝงเร้นอยู่ใน
กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา และช่วยท าให้กระบวนการดังกล่าวด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

รูปแบบการจัดการสารสนเทศสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
การจัดการสารสนเทศสถานศึกษาเป็นกระบวนการสนับสนุนให้กระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษามีประสิทธิภาพ โดยที่เป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนให้เกิดสารสนเทศที่ส าคัญ ซึ่งตอบสนอง
ตัวชี้วัดตามมาตรฐานคุณภาพที่ก าหนดไว้ รูปแบบการจัดการสารสนเทศสถานศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพ (2) การเก็บข้อมูล 
(3) การน าเสนอสารสนเทศ (4) การวิเคราะห์สารสนเทศ และ (5) การส่งต่อสารสนเทศ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
การวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพ 

การประเมินคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดจะท าการก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการควบคุมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมาตรฐานคุณภาพจะ
ระบุรายการมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ การ
ตรวจเอกสาร และการลงพ้ืนที่ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่จ าเป็นที่เพียงพอต่อการประเมิน 
การวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพ จึงเป็นการน ามาตรฐานคุณภาพมาพิจารณารายตัวชี้วัด มีวัตถุประสงค์ คือ
เพ่ือคัดกรองหรือค้นหาตัวชี้วัดที่สามารถตอบค าถามการประเมินได้โดยการใช้สารสนเทศของสถานศึกษา  

 
 
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 

การประเมิน 

การจัดการสารสนเทศ 
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การวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพ 
 

การวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพเริ่มต้นด้วยการพิจารณามาตรฐานคุณภาพว่ามีองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดใดบ้าง ผู้จัดการสารสนเทศจะเปรียบเทียบตัวชี้วัดกับรายการสารสนเทศว่าตัวชี้วัดใดบ้างสามารถ
ประเมินได้จากรายการสารสนเทศที่สถานศึกษามีอยู่ หากสารสนเทศรายการใดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานคุณภาพ ผู้จัดการสารสนเทศจะน าสารสนเทศนั้นไปสู่กระบวนการน าเสนอสารสนเทศ ในกรณีที่
ไม่พบรายการสารสนเทศที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ผู้จัดการสารสนเทศจะเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือจัดท า
สารสนเทศที่สอดคล้องต่อไป 

การวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพมีประโยชน์ดังนี้ (1) ช่วยให้หน่วยงานด้านการจัดการสารสนเทศ
สามารถค้นหาสารสนเทศสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น มีความละเอียด และความชัดเจน และ 
(2) ชี้ให้เห็นถึงสมรรถนะของระบบสารสนเทศ ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อนของการเก็บรวบรวมข้อมูล และเป็น
ข้อมูลป้อนกลับที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
 
การเก็บข้อมูล 

กรณีที่ไม่มีรายการสารสนเทศของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามมาตรฐานคุณภาพ 
ผู้จัดการสารสนเทศจะด าเนินการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยมีขั้นตอนทั้งสิ้น 4 ขั้นตอนตาม
รายละเอียดดังนี้ (1) การออกแบบการเก็บข้อมูล ผู้จัดการสารสนเทศจะก าหนดประเด็นการเก็บข้อมูล 
สืบค้นแหล่งที่มาของข้อมูล การก าหนดรายการเครื่องมือเก็บข้อมูล ตลอดไปจนถึงการประสานงานกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็น (2) การพัฒนาเครื่องมือเก็บ
ข้อมูล ผู้จัดการสารสนเทศจะพัฒนาเครื่องมือให้สอดคล้องกับรูปแบบข้อมูลที่ต้องการเก็บ เครื่องมือเก็บ
ข้อมูลอาจอยู่ในรูปของเอกสาร หรือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเก็บข้อมูล จะท าให้การเก็บ
ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน (3) การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ผู้จัดการสารสนเทศจะน าเครื่องมือไปใช้
รวบรวมข้อมูลตามกรอบการเก็บข้อมูล อาจท าได้โดยการลงพ้ืนที่จริง การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เอกสาร 
และการส ารวจ (4) การจัดกระท าข้อมูล เมื่อผู้จัดการสารสนเทศได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้ว จะต้องน า
ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์โดยการจ าแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มพวก พิจารณาลักษณะเบื้องต้นของข้อมูลโดย
อาศัยสถิติเชิงบรรยายหรือสถิติอ้างอิง (ถ้าจ าเป็น) ในขั้นตอนนี้ ผู้จัดการสารสนเทศจะต้องค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพ และตัวชี้วัด การจัดกระท าข้อมูลที่ตรงประเด็น
จะช่วยให้ลดการจัดการสารสนเทศที่ซ้ าซ้อนและไม่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ถ้าแต่ละหน่วยงานใน

การพิจารณามาตรฐานคุณภาพ 

การเปรียบเทียบตัวชี้วัดกับรายการสารสนเทศ 

การเก็บข้อมูล การน าเสนอสารสนเทศ 
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สถานศึกษาสามารถจัดกระท าข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ จะท าให้การจัดการสารสนเทศมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ผู้จัดการสารสนเทศสามารถด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนในแผนภาพได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เมื่อผู้จัดการสารสนเทศด าเนินการจัดกระท าข้อมูลตามที่ต้องการแล้ว ก็จะได้ข้อมูลที่ส าคัญและ
จ าเป็นต่อการจัดการสารสนเทศ ซึ่งผู้จัดการสารสนเทศจะต้องใช้กลวิธีการวิเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือให้ได้
รายการสารสนเทศท่ีถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
 

การน าเสนอสารสนเทศ 
การน าเสนอสารสนเทศ คือการน าข้อมูลที่ได้รับการจัดกระท าแล้ว มาเรียบเรียงให้กลายเป็น

สารสนเทศ สารสนเทศที่ดีควรอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ สื่อสารอย่างมีความหมาย และมุ่งเน้น
การตอบค าถามการประเมิน และสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามมาตรฐานคุณภาพ การน าเสนอสารสนเทศอาจ
ท าได้โดยใช้ กราฟ ตาราง แผนผัง แผนภูมิ ซึ่งผู้จัดการสารสนเทศควรค านึงถึงความเหมาะสมในการใช้
รูปแบบสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบกราฟิกสารสนเทศ 
(Infographic) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนอกเหนือจากรูปแบบที่ได้กล่าวไปแล้ว 
ซึ่งผู้จัดการสารสนเทศสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้การน าเสนอสารสนเทศท่ีดีจะช่วยให้ผู้ประเมินคุณภาพ
ตัดสินใจหรือตัดคุณค่าของสถานศึกษาตามตัวชี้วัดได้ง่ายขึ้น 
 

รูปแบบสารสนเทศ ข้อบ่งใช้ 
แผนภูมิแท่ง แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
แผนภูมิกง แสดงข้อมูลในรูปสัดส่วน 

กราฟ แสดงข้อมูลที่เป็นไปตามอนุกรมเวลา 
ตาราง แจกแจงข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ 
แผนผัง แสดงต าแหน่งของวัตถุ หรืออาคารสถานที ่

 

การวิเคราะห์สารสนเทศ 
การวิเคราะห์สารสนเทศเป็นขั้นตอนที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้สารสนเทศ การ

วิเคราะห์สารสนเทศที่ดีจะช่วยให้ผู้ใช้สารสนเทศสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์ต้นด้วย
การพิจารณาสารสนเทศว่าสอดคล้องกับตัวชี้วัดใดในมาตรฐานคุณภาพ จากนั้นผู้จัดการสารสนเทศจะ

การออกแบบการเก็บข้อมูล 

การพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 

การน าเสนอสารสนเทศ 
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ตีความและเลือกกลวิธีในการอธิบายสารสนเทศ ถึงลักษณะข้อมูลที่ปรากฏ พร้อมทั้งสา เหตุที่เป็นไปได้ 
แล้วเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวเดียวกัน นอกจากนี้การกล่าวถึงกิจกรรมหรือโครงการที่สถานศึกษาได้
ด าเนินการ จะเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและการความมุ่งมั่นของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 
ตัวอย่าง การวิเคราะห์สารสนเทศในรายงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
คุณภาพตามมาตรฐานของประเทศ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
วิชาสามัญเฉพาะระดับมัธยมปลายเพียงแห่งเดียวในประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงมีพันธกิจหลักใน
การรักษาคุณภาพทางวิชาการตามข้อก าหนดพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นไปตามคุณภาพ  
อันพึงประสงค์ตามมาตรฐานของประเทศ ดังจะพิจารณาได้จากคะแนนจากการสอบวัดผลระดับชาติ   
(O-NET) ที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจทุกปีการศึกษา 
 

แผนภูมิ 1 เปรียบเทียบผลการสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) ระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในช่วงปีการศึกษา 2555-2557 (คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) 
 

 
 

จากแผนภูมิ 1 พบว่าทั้งนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามี
แนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เพ่ิมสูงขึ้นโดยล าดับ อย่างไรก็ตามคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สูงกว่าโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจ านวนนักเรียนและความหลากหลายของนักเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ท่ีมุ่งเน้นการผลิตนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 
การส่งต่อสารสนเทศ 

การส่งต่อสารสนเทศเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการสารสนเทศ ผู้จัดการสารสนเทศจะส่ง
สารสนเทศที่ได้จัดการเรียบร้อยแล้วกลับไปยังผู้ให้ข้อมูล เพ่ือรับรองว่าสารสนเทศที่ได้ผลิตขึ้นมีความ
ถูกต้อง ก่อนที่น าส่งให้กับผู้ใช้สารสนเทศต่อไป 
 

67.39
68.78 68.68 69.14

72.7
75.21 74.79 74.95

2555 2556 2557 2558

เตรียมอดุมศกึษา มหิดลวิทยานสุรณ์
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อาจกล่าวได้ว่า ระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือการคุณภาพการศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตั้งแต่การควบคุมคุณภาพตลอดไปจนถึงก่อนการประเมินคุณภาพ ซึ่งสามารถสรุปเป็น
รูปแบบได้ตามแผนภาพด้านล่างนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน: การประยุกต์ใช้รูปแบบ 
รูปแบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถน าไปใช้ได้กับการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน และเนื่องจากการ
จัดการสารสนเทศมุ่งเน้นการผลิตสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ดังนั้นรูปแบบดังกล่าวยังสามารถประยุกต์ให้เข้า
กับการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพอ่ืนๆ ได้ เช่น การประกันคุณภาพภายนอก เกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) เป็นต้น 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป 
จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา โดยยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน

การวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพ 

การออกแบบการเก็บข้อมูล 

การน าเสนอสารสนเทศ 

การวิเคราะห์สารสนเทศ 

การส่งต่อสารสนเทศ 
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ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

มาตรฐานการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 
ได้แก่ 1) คุณภาพผู้เรียน 2) กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 3) กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) ระบบการประกันคุณภาพในที่มีประสิทธิผล ซึ่งผลการ
ด าเนินการของสถานศึกษาตามมาตรฐานเหล่าจะต้องปรากฏในรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศกึษา 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

 

รายละเอียด 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) ความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 6) ความ
พร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

รายละเอียด 
 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย  

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพของผู้ เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
2.4 การวางแผนและจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

รายละเอียด 
 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานที่ 4 

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

รายละเอียด 
 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นเอกสารด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา ที่

แสดงให้เห็นถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดปีการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559; 1-3) แนวทางการเขียนรายการการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และในกรณีที่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กอาจก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การรวบรวมสารสนเทศเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้
รายงานการประเมินตนเองมีความสมบูรณ์ มีคุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่
จะต้องรวบรวมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา เช่น จ านวนครู บุคลากร 
นักเรียน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ฯลฯ และ (2) ข้อมูลที่เป็นผลการ
ประเมิน เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับสถานศึกษา ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียน หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ ผลการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการจัด
กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 3 เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบ
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพตามความเหมาะสม การน าเสนอ
อาจเป็นความเรียง ตารางประกอบความเรียง การบรรยายประกอบแผนภูมิ รูปภาพ หรือ กราฟ ฯลฯ 
ตามบริบทของสถานศึกษา โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย น าเสนอท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  หลังจากเขียน
รายงานประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์ สถานศึกษาจะต้องน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

ขั้นตอนที่ 5 น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  หลังจากเขียน
รายงานประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์ สถานศึกษาจะต้องน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

จะเห็นได้ว่าการจัดการสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ในขั้นตอนที่ 2 คือการรวบรวมสารสนเทศ ซึ่งการเขียนรายงานประเมินตนเอง
ที่มีคุณภาพ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศจะต้องมีบทบาทกับการประกันคุณภาพในทุก
กระบวนการ ตามตารางดังนี้ 

 
กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของการจัดการสารสนเทศ 

การควบคุมคุณภาพ วิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ เก็บข้อมูล น าเสนอสารสนเทศ วิเคราะห์สารสนเทศ 
การประเมินคุณภาพ การส่งต่อสารสนเทศ 

 
สรุป 

การจัดการสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการที่แฝงอยู่ ใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา นับตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ เป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้กระบวนการต่างๆภายในสถานศึกษาผลิตสารสนเทศที่ตรง
ตามมาตรฐานคุณภาพ ผู้จัดการสารสนเทศจะต้องวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพเพ่ือรวบรวมรายการ
สารสนเทศท่ีต้องน าเสนออย่างตรงประเด็น หากรายการสารสนเทศใดที่ไม่ปรากฏ ผู้จัดการสนเทศต้องเก็บ
ข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือที่จะน าไปสู่การน าเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้จัดการสารสนเทศ
จะต้องวิเคราะห์สารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพ ก่อนที่จะส่งให้แหล่งข้อมูลเดิมและผู้ใช้
สารสนเทศรับทราบต่อไป การจัดการสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษามีประโยชน์ต่อการเขียน
รายงานการประเมินตนเองซึ่งต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
เอกสารอ้างอิง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559). แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา. กรุงเทพฯ: ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลด้านคุณภาพผู้เรียนในระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (2) เพ่ือได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสาน (mixed method) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เก็บรวมรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากประชากรในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 150 คน ด้วยแบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ จ านวน 15 
คน ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการสรุปเนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ 
 ผลวิจัยพบว่า 
 1. ปัจจัยด้านผู้บริหารอยู่ในระดับระดับดีเยี่ยม แสดงว่าปัจจัยด้านผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการ
ผลักดันและขับเคลื่อนให้การพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องตามระบบประกันภายในสถานศึกษา
มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยจัดล าดับจากมากไปหาน้อยจะได้ผล ดังนี้  ปัจจัยด้านครูผู้สอน 
ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการบริการ ปัจจัยด้านคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชน และปัจจัยสถานศึกษา ตามล าดับ 
 2. จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท าให้พบข้อมูลสนับสนุนแนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน 
โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับด้านผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอันดับแรก มากกว่าปัจจัยด้านอ่ืน 
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณในการให้ความส าคัญกับผู้บริหารสถานศึกษาในการก าหนดพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ นโยบายการศึกษา และการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาเป็น
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ส าคัญ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นสารสนเทศส าคัญแก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนให้
สอดคล้องกับระบบประกันภายในสถานศึกษาต่อไป 

 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
 
Abstract 

The study of factors that affect the quality of students in quality assurance in 
education. One private school Nakhon Pathom Aims to (1) study the factors that affect the 
quality of the students in the system of internal quality assurance (2)  The information to 
be useful in the development of quality assurance systems in line with the students 
studying in Kurdistan. The population of respondents in a sample of 1 5 0  interviews of 1 5 
people in a private school. Nakhon Pathom Tools for data collection was a questionnaire. 
A five-level scales and structured interviews. Statistical analysis of the mean and standard 
deviation. 

The results showed that 
1. The management factor in the excellent level. Show that the top executives of 

the major factors in driving and drive the development of quality assurance systems to 
meet the most studied site. Considering the revenue side, by order of descending to the 
following factors: teachers. Factors learners Environmental factors services Factors school 
board, parents and community educational factors. 

2 .  The interviews were made available to support the development of quality 
learning. The samples give priority to the administrators first. More than any other factor 
In line with quantitative data to focus on school administrators to define the mission, vision 
and policy studies. And support the activities of teaching and learning in schools is 
important. This information is critical to the educational institutions in the development 
of quality assurance systems in line with the students to study the site further. 
 
Key words: Factors affecting the quality of the students. 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามคุณสมบัติต่างๆ อันจะท าให้
คงอยู่รอดในการด าเนินชีวิตได้ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหาร
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ คุณภาพการศึกษาจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียนอันเป็นผลจาก
การจัดการศึกษา ปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง ทั้งด้านการพัฒนา
หลักสูตรด้วยตนเองให้เหมาะสมกับคุณภาพของผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุการปฏิรูปการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความแน่ใจในการ
บริหาร การจัดการ การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนทุกคนว่าจะได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ
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เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ส าหรับสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานในเขต 2 ภาคกลาง โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครปฐม ได้เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง พบว่าโรงเรียนได้รับ
การประเมินในระดับดีมาก โดยการตรวจคุณภาพภายในสถานศึกษาจะต้องตรวจทั้ง 5 ด้าน 17 มาตรฐาน 
ได้ระดับดีมากในทุกมาตรฐาน แต่ยกเว้นมาตรฐานที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ระดับดีจากมาตรฐาน
ทั้งหมด จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่โรงเรียนพยายามอย่างยิ่งต่อการพัฒนา และปรับปรุงให้ผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรียน
นั้นมีสถิติที่ดีขึ้นสอดคล้องตามกรอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (รายงานการประเมินประกัน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558) โดยทางโรงเรียนได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้สอน 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมี
งานวิจัยของ ศิวภรณ์ ช่วยบ ารุง, กระพัน ศรีงาม และเผ่าพงศ์พัฒน์ บุญกะนันท์ (2554) พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเลิศ ยี่โถขาว (2547) พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล ความพึงพอใจนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบกและความรู้ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพภายใน เป็นปัจจัยที่ผลกระทบต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนทหารขนส่ง มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.5 สอดคล้องกับงานจินตนา สระทองขาว (2554) ปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัย
องค์ประกอบการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒน์พล แก้วยม (2557) การศึกษาปัจจัยส าเร็จของการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ได้แก่ ด้านความพร้อมด้านทรัพยากร ด้านวัฒนธรรมคุณภาพของหน่วยงาน และด้านภาวะผู้น าขอ ง
ผู้บริหาร 
 ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลด้านคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยได้เลือกโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งศึกษางานวิจัยครั้งนี้ 
ด้วยมุ่งหวังให้เข้าถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านคุณภาพผู้ เรียนให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เกิดประโยชน์แก่
สถานศึกษา ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้านผู้เรียนให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นต้น
ตามนโยบายของกระทรวงและสถานศึกษาที่ก าหนดไว้  
 
ค าถามของการวิจัย 
 ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อด้านคุณภาพผู้เรียนในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลด้านคุณภาพผู้เรียนในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ขอบเขตการวิจัย 
 1. ด้านประชากร ก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง 
จังหวัดนครปฐม เพ่ือการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อด้านคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายใน ได้แก่ 
ผู้บริหาร 3 คน หัวหน้างาน 4 คน ครู 73 คน และผู้ปกครอง 5 คน รวมเป็นประชากรจ านวน 85 คน  
 กลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูลเชิงคุณภาพครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร 2 คน หัวหน้างาน 2 คน ครูผู้สอน 
8 คน และผู้ปกครอง 3 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 คน 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 
   2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร หัวหน้างาน ครูผู้สอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน และสภาพแวดล้อมและการบริการ  
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การบริหารการศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยสถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยการส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด โดยใช้กระบวนการ PDCA มีองค์ประกอบ
ดังนี้  
  1.1 การวางแผน (plan) หมายถึง การวางแผนในการปฏิบัติงานในอนาคตเพ่ือให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้  
  1.2 การปฏิบัติ (do) หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วย และครูผู้สอนที่ร่วมด าเนินงานตาม
แผนนโยบายของสถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุนแหล่งทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  1.3 การตรวจสอบและประเมิน (check) หมายถึง การติดตาม ก ากับและประเมินผลภายใน
สถานศึกษาเป็นกลไกการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
  1.4 การปรับปรุงและพัฒนา (action) หมายถึง การน าข้อมูล ผลการประเมิน การตรวจสอบ
ภายในมาด าเนินการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีและให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาส่งเสริม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานภายใต้ระบบประกันคุณภาพ 
 2. ด้านคุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่ครอบคลุมในเรื่องการเป็นคนมีความสุข เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง โดย
พิจารณาจากการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เป็นคนดีของสถานศึกษา ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีเหตุผลในการตัดสินใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี และ
หมายถึงผลของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าเรียน ที่ท าให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพด้านผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ตัวแปรที่
เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพตามแนวคิดการท างานเชิงระบบ 
ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนสถานศึกษา และ
สภาพแวดล้อมและการบริการ  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียนในระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และวิ ธี ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุณภาพ  (Qualitive research) ผู้ วิ จั ย จึ ง ก าหนด
วิธีด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการ องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แนวคิด
การท างานเชิงระบบ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ ดังนี้ 

ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของสถานศึกษาและสถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูต่อปัจจัยที่
มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามวิธีของ Likert โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ปัจจัยด้านที่ 1 ผู้บริหาร จ านวน 6 ข้อ 
ปัจจัยด้านที่ 2 ครูผู้สอน จ านวน 9 ข้อ ปัจจัยด้านที่ 3 ผู้เรียน จ านวน 26 ข้อ ปัจจัยด้านที่ 4 คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน จ านวน 3 ข้อ ปัจจัยด้านที่ 5 สถานศึกษา จ านวน 9 ข้อ และปัจจัยด้าน
ที่ 6 สภาพแวดล้อมและการบริการ จ านวน 3 ข้อ  
 ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการด าเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนในระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ส าหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง สถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 6 
ด้าน ปัจจัยด้านที่ 1 ผู้บริหาร จ านวน 2 ข้อ ปัจจัยด้านที่ 2 ครูผู้สอนจ านวน 2 ข้อ ปัจจัยด้านที่ 3 ผู้เรียน 
จ านวน 2 ข้อ ปัจจัยด้านที่ 4 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน จ านวน 2 ข้อ ปัจจัยด้านที่ 5 
สถานศึกษา จ านวน 2 ข้อ และปัจจัยด้านที่ 6 สภาพแวดล้อมและการบริการ จ านวน 2 ข้อ รวมทั้ง 6 ด้าน
จ านวน 12 ข้อ 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) คือการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Creswell, 1994) ในการด าเนินการวิจัยและแปลผลไปพร้อมกัน ซึ่งเป็น
รูปแบบที่ยอมรับกันมากในปัจจุบัน ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนกันยายน 2559 ถึง ธันวาคม 2559 เป็นระยะเวลา 4 เดือน 
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 เมื่อ Quan และ Qual หมายถึง ให้น้ าหนักความส าคัญของวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างเท่า
เทียม   เครื่องหมาย + หมายถึง ด าเนินการวิจัยไปพร้อมๆกัน 
 

ภาพประกอบที่ 1 การวิจัยเชิงผสมผสาน 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติท่ีสอดคล้องกับลักษณะข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์และสรุปเนื้อหา 
 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กันไปโดยยึดประเด็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้เป็นหลักส าคัญในการสรุปและ
ตีความอธิบายร่วมกัน โดยมีการระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกปัจจัยดังนี้ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.50-
4.49 อยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อด้านคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม พบว่าข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ปรากฏว่าอยู่
ในระดับดีมากทั้ง 6 ปัจจัย และในส่วนของการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน พบว่า มีความเข้าใจถึงความส าคัญของ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาต้องมีการให้ความ
ร่วมมือกัน กระตุ้น และส่งเสริมคุณภาพด้านผู้เรียนให้สอดคล้องแก่แนวทางการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
  จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปผลปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัย โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ อันดับหนึ่ง ปัจจัยด้านผู้บริหารส่งผลระดับมากที่สุด ( �̅� = 4.63, S. D. =  0.49) อันดับ
สอง ปัจจัยด้านครูผู้สอนระดับมาก ( �̅� = 4.39, S. D. = 0.49) อันดับสาม ปัจจัยด้านผู้เรียน
ระดับมาก ( �̅� = 4.36, S. D. = 0.48) อันดับสี่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการบริการระดับ

QUAN 

QUAN 

Compare 
And 

Contrast 

Interpret 
Quan 

+ 
Qual 
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มาก ( �̅� = 4.30, S. D. = 0.82) อันดับห้า ปัจจัยด้านคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชนระดับมาก ( �̅� = 4.10, S. D. = 0.49) และอันดับสุดท้าย ปัจจัยสถานศึกษาระดับ
มาก ( �̅� = 3.86, S. D. = 0.79) จากการตอบแบบสอบถามจะเห็นภาพรวมได้ว่าทุกปัจจัยต่าง
มีความส าคัญต่อกัน 
 
 ตาราง 1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ล าดับที่ ตัวแปร x̅ S.D. ระดับ 

1 ปัจจัยด้านผู้บริหาร 4.63 0.49 มากที่สุด 
2 ปัจจัยด้านครูผู้สอน 4.39 0.49 มาก 
3 ปัจจัยด้านผู้เรียน 4.36 0.48 มาก 
4 ปัจจัยด้านคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 4.10 0.49 มาก 
5 ปัจจัยสถานศึกษา 3.86 0.79 มาก 
6 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและการบริการ 4.30 0.82 มาก 
 รวม 4.53 0.65 มากที่สุด 

  
 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัย ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อคุณภาพผู้เรียนมากที่สุดเป็นอันดับแรก ล าดับถัดไปที่มีความส าคัญระดับมาก ได้แก่ ครูผู้สอน 
ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน สถานศึกษา และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและ
การบริการ  
 จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการก าหนดนโยบายทางการศึกษาและ
ให้ความส าคัญในการวางแผนงานการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ให้เป็นเลิศในทุกด้านและยังค านึงถึงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนด้วย อีกทั้ง
สนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนให้ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตน เพ่ือให้เกิดคุณภาพตามระบบประกัน
คุณภาพอีกทางหนึ่ง โดยให้ครูผู้สอนด าเนินกิจกรรมและวางแผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
ได้ตามนโยบายทางการศึกษาของสถานศึกษาข้างต้นแล้ว ผู้บริหารให้การสนับสนุนครูผู้สอนด้วยการชี้แนะ
แนวทาง และให้ค าปรึกษาเป็นสม่ าเสมอแก่ครู จึงเห็นได้ว่าผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการท าให้คุณภาพ
ผู้เรียนเป็นผลไปตามกรอบมาตรฐานประกันคุณภาพสถานศึกษา ครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างดี ครูทราบถึงความส าคัญของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาในแง่ของการพัฒนาส่งเสริมสถานศึกษาให้ผ่านตามมาตรฐานของกระทรวงทั้ง
ด้านการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู การอ านวยด้านอาคาร
สถานที่ และการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องตามมาตรฐาน แต่สิ่ง
ส าคัญที่ครูผู้สอนได้ให้ข้อมูลคือการพัฒนาตนเองในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้ครบทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ เป็นที่ส าคัญในการให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 
โดยการเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนการสอน การดูงานในหน่วยงาน 
สถาบันที่ให้ความรู้ในแขนงต่างๆ การท า KM ระหว่างหน่วยงานภายใน และการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
ด้านคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน พบว่า มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมกับทาง
โรงเรียนในการเป็นส่วนหนึ่งในแสดงความคิดเห็นร่วมกับทางสถานศึกษาในการด าเนินการต่างๆเกี่ยวกับ
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การจัดการเรียนแก่บุตรหลาน เพ่ือความเหมาะสมตามสังคมปัจจุบัน และยังได้ติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา และเข้าร่วมประชุมในการรับฟังข่างสารจากทางสถานศึกษาด้วย เมื่อถามเกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
สามารถตอบได้เบื้องต้นได้ว่าเป็นการได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา และระบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาว่าเป็นอย่างไรบ้าง ได้คุณภาพมาตรฐานที่
ทางรัฐก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อถามว่าทราบได้อย่างไร ได้รับค าตอบว่า ทราบจากการให้ข้อมูลในส่วนนี้มา
จากทางสถานศึกษา จึงเห็นได้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนในการเข้ามามี
บทบาทกับทางสถานศึกษาและในทางเดียวกันทางสถานศึกษาก็ได้ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  กับทาง
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
 ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญต่อคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่งปัจจัยในด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้าน
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ด้านสถานศึกษา และด้านสภาพแวดล้อมและการบริการ 
มีความส าคัญในระดับมากเท่ากัน 
   
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าปัจจัยทั้ง 6 ด้าน มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านคุณภาพ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการวิจัยสารสนเทศที่ได้
สามารถน าไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาต่อไปในอนาคต ปัจจัยที่เสนอในการศึกษาวิจัยนี้จึงเป็นสิ่งที่
สถานศึกษาควรทราบเพ่ือการวางแผน พัฒนา ส่งเสริมให้ปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ไปสู่การขับเคลื่อนคุณภาพ
ผู้เรียนให้เกิดความสมบูรณ์ของด้านคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาและเป็นที่ไว้วางใจแก่สังคมอีกด้วย  
 ผู้วิจัยจะขอกล่าวดังต่อไปนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดังนี้ ปัจจัย
ด้านผู้บริหาร คือ ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การบริหารการจัดการศึกษา การให้ค าปรึกษา และการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ด้านผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชน ที่ต่างเห็นว่าการบริหารของผู้บริหารนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อน
คุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปัจจัยด้านครูผู้สอน คือ การก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์
ของครูผู้สอนที่ให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนในระบบการ
ประกันภายในสถานศึกษา ปัจจัยด้านผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของผู้บริหาร และครูผู้สอนที่ให้ความส าคัญแก่ผู้เรียน
เป็นส าคัญทั้ง 3 ด้าน ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสติปัญญา ปัจจัยด้านคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชน คือ การก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ที่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกับสถานศึกษาในด้านการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนและประชุมรับรู้ข่าวสารต่างๆ ปัจจัยสถานศึกษา คือ มาตรฐานสถานศึกษา ข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและ
การบริการ คือ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ 
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มีผลต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสอดคล้องในการเป็นปัจจัยส่งเสริมให้คุณภาพ
ผู้เรียนในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสามารถสัมฤทธิ์ผลไปตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวกรณ์ ช่วยบ ารุง , กระพัน ศรีงาม และเผ่าพงศ์พัฒน์  
บุญกะนันท์ (2554) พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 จากทีก่ล่าวมาปัจจัยทั้ง 6 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อด้านคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการประเมินในระบบประกันนั้นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านคุณภาพ
ผู้เรียน เพราะการด าเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษาจะต้องค านึงถึงการเตรียมความพร้อมในการได้รับการ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไปพร้อมๆ กับการพัฒนา ส่งเสริมด้านต่างๆ เกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ต้องลงสู่ตัวผู้เรียน 
และแสดงเป็นผลประจักษ์ต่อผู้ปกครอง และชุมชนด้วยในขณะเดียวกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ ผู้บริหารเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โดยผู้บริหารควรมีการพัฒนาภาวะผู้น า การจัดการบริหารการศึกษา และการให้ค าปรึกษาแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการน าแนวไปปฏิบัติ เพ่ือเป็นการส่งเสริมผู้บริหารให้มีผลต่อปัจจัยอ่ืนๆ ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้บรรลุตามแนวทางระบบประกันคุณภาพในตามสถานศึกษาที่ได้ตั้งไว้ 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงาน ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน และศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนวัดน้ าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) การวิจัยเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งแสวงหาข้อมูล ความจริงเกี่ยวกับสภาพและปัญหา ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน และแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่โดยผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีบทบาทในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร สถานศึกษา  
2) ครู 3) คณะกรรมการสถานศึกษา 4) นักเรียน และ5) พ่อแม่ และผู้ปกครองนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์การด าเนินงานการประกันคุณภาพและปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน 
และ 2) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 เดือน ผลการวิจัยพบว่า 

1. การศึกษาสภาพและปัญหาของโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในการด าเนินการประกันคุณภาพ พบว่า การ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน มีการด าเนินการแต่ขาดความต่อเนื่อง และบุคลากรบางท่านยังขาด
ความรู้ในเรื่องของการประกันคุณภาพภายใน มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนยังน้อยแต่โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน จากสภาพ
ปัญหาด้านการเรียนการสอน พบว่า มีข้าราชการครูอายุราชการเฉลี่ยสูง ส่วนใหญ่ครูจะสอนตรงตาม
วิชาเอก ไม่ค่อยได้อบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนใหม่ๆ และขาด
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน การจัดท าแผนการเรียนรู้ยังไม่ได้น าไปใช้ในห้องเรียนจริง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนยังยึดแบบเดิมเป็นส่วนใหญ่ ขาดการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบและขาด
ความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครื่องมือวัดผลด้านการคิดวิ เคราะห์ และขาดความรู้ในการท าวิจัยในชั้น
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เรียน ด้านคุณภาพผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนยังขาดการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรค์ ส่วนด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความเหมาะสมน่าพึงพอใจ 

2. ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ามีความคาดหวังอยากให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถทางทักษะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นที่
พึงพอใจตามเกณฑ์มาตรฐาน ต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจ าแนกข้อมูลการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ 
      3. การพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ด้านการบริหารควรมีการ
นิเทศการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดท าเป็น
หลักสูตรสถานศึกษาระยะสั้น ด้านการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอนของครูด้วยเทคนิค วิธีการ
สอนใหม่ๆ โดยให้ครูเข้าอบรมพัฒนาตนเองจากหน่วยงานอ่ืนๆ การจัดท าแผนการเรียนรู้และไปใช้จริงใน
ห้องเรียน ด้านการวัดผลประเมินผล ครูควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและน าผลการประเมินมาท าการ
วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู ด้านคุณภาพผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
ด้านการจ าแนกข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน  
 
ค าส าคัญ: การประกันคุณภาพภายใน, การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน, ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 
Abstract 

The purposes of this study the operating conditions and problems, Expectations of 
stakeholder for Educational Quality Assurance and to study the development of internal 
quality assurance of Wadnumphu School. Research is a qualitative research. The research 
aimed at seeking information. The truth about the condition and problems. Stakeholder 
expectations in internal quality assurance of school and guidelines for the development 
of internal quality assurance. Researchers used in research include 1) school administrators 
2) teachers 3) school committees 4) students and 5) parents and student Governance. The 
tools used in the research were: 1)  Interviews, operations, quality assurance, and 
operational problems and 2) Interview with the stakeholders about the quality assurance 
of the school. Period of operation in 3 month. The results showed that 
 1. Study of the condition and problems of the school. Related to the 
implementation of school quality assurance. Management and education. To perform 
quality assurance found that the implementation of internal quality assurance there is no 
continuity. Some of them lack knowledge of internal quality assurance. The use of local 
wisdom in teaching activities is still low, but the school has a conducive environment for 
learning management. Teaching the problems of teaching and learning were found to be 
high. Most teachers will teach majors. Teacher do not have any training in the subject of 
teaching and learning with new teaching techniques and lack of mutual knowledge 
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exchange. The learning plan has not yet been applied in the classroom. Teaching activities 
are traditionally based. Lack of systematic evaluation and lack of understanding in building 
analytical measurement tools and lack of knowledge in classroom research. Quality of 
learners were students lacked analytical thinking. Creativity Initiative The moral. Ethical 
values are desirable. 
 2. Expectations of Stakeholders include expected that the students will have the 
knowledge, skills, mathematics, science, Thai language, and computer skills. Students need 
to be able to identify, analyze, synthesize, and solve problems. Be creative and 
imaginative. 
 3 .  Development of internal quality assurance include management should 
supervise systematic and systematic internal quality assurance. Local wisdom should be 
developed as a short-term education curriculum. Teaching in developing teaching and 
learning techniques by teachers. New teaching methods Teachers are trained to develop 
themselves from other agencies. Make plans to learn and use in the classroom. Evaluation 
systematic planning and evaluation of classroom research for teacher development. 
Quality of learners to develop students to have the ability to identify information, 
synthesize ideas and can solve problems appropriately with the potential of students. 
 
Key words: Educational Quality Assurance, implementation of quality assurance, 
Expectations of Stakeholders. 
 

บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ได้ก าหนดให้รัฐต้องจัด
การศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิด “ความรู้คู่คุณธรรม” และจัดให้มี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งน าไปสู่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ก่อให้เกิด
การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา คือ ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542: มาตรา 47) 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง ระบบการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : 
มาตรา) สถานศึกษาจะต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารและการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน ว่าเป็นการที่
สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรือท าให้
บุคลากรเสียหน้า โดยเป้าหมายส าคัญอยู่ที่ การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและสถานศึกษาจะต้อง
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายและท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
จัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและ
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แผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน ท าตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระบบที่มีความโปร่งใสและมีจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการท างานและการประกันคุณภาพเป็น
หน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาโดย
ในการด าเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543 : 11) นอกจากนี้สถานศึกษาควรมีการควบคุมคุณภาพ เพ่ือ
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานการตรวจสอบ
คุณภาพ เป็นการตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดยการประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และระดับกระทรวง 

สุภาพ ป้องจันลา (2546) ศึกษากระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
การประถมศึกษาอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในและปัญหาการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน พบว่าปัญหาการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในส่วนใหญ่ขาดการจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครองนักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการแก่โรงเรียน และครูไม่
เข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงท าให้แผนงานตามโครงการของโรงเรียนไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได ้

ค าซอน นันแก้ว (2552) ศึกษาปัญหาและแนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบว่าสภาพปัจจุบันในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในรวมเฉลี่ยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก พบว่าการด าเนินมากได้แก่ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
และด้านที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดระบบการบริหาร และได้เสนอแนวทางการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในคือควรจัดการอบรมครูให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

จะเห็นได้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาจะท าให้ประชาชน ชุมชน ได้รับข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานอีกทั้ง
ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาคในโอกาสที่
จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและท าให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหาร
จัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจัง ซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มี
คุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจัดการและการ
ด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็น  
การสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและ
สร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกท่ีมีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 
 ในปีการศึกษา 2558 ทางโรงเรียนวัดน้ าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) ได้มีการจัดท า
การประเมินภายในสภานศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) แต่ยังไม่มีการติดตามผลถึง
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ
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การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ด าเนินงานของการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
วัดน้ าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 

2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนโรงเรียนวัดน้ าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนวัด
น้ าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพและปัญหา ความคาดหวัง และแนวทางพัฒนาการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดน้ าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) ตามแนว
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ด้าน คือด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านการเรียนการสอน
และด้านคุณภาพผู้เรียน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบทบาทในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน พ่อแม่ และผู้ปกครองนักเรียน  
 ระยะเวลาในการด าเนินงาน ช่วง เดือนตุลาคม 2559-เดือนธันวาคม 2559 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา คือ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ว่าจะพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้และตรงกับความ
มุ่งม่ันของสังคม 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดย 
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
 สภาพการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง รูปแบบของการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดน้ าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) ที่มีการจัดการระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ในด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา 

ปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง สถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตาม
ความหวังของการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 



วารสารการวัดผลการศึกษา     ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 94 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 

หน้า 47  

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนวัดน้ าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนวัดน้ าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน พ่อแม่ และผู้ปกครองนักเรียน  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบสภาพและปัญหาในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
2. ท าให้ทราบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียน 
3. โรงเรียนจะมีแนวทางในการพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
4. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดน้ าพุ (ส านักงาน
สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งแสวงหาข้อมูล ความจริง
เกี่ยวกับสภาพและปัญหา ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน และแนวทางในการพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยมีขั้นตอน
วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย ได้ด าเนินการเลือกแบบเจาะจงเพ่ือเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดย
พิจารณาจากบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดน้ าพุ 
(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) โดยแบ่งเป็น  

1.1 ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้ าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 
จ านวน 1 คน 

1.2 ครู ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนวัดน้ าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) จ านวน 
23 คน 

1.3 คณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดน้ าพุ 
(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) ที่นอกเหนือจากผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้แทนครูจ านวน 23 
คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 1 คน ผู้แทนศิษย์เก่า 
จ านวน 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน ผู้แทนชุมชน จ านวน 1 คน และผู้แทน
องค์กรศาสนา จ านวน 1 คน 

1.4 นักเรียน เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนวัดน้ าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)  
มีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งนักเรียนที่จะมีประสบการณ์และสามารถให้ข้อมูล
สะท้อนเพ่ือให้เห็นแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนได้ ดั งนั้น จึงเลือก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนนักเรียนซึ่งพิจารณาเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเรียนดี กลุ่มเรียนปานกลาง และกลุ่มเรียนอ่อนคละกัน
ไปทั้งชายและหญิงและต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้จ านวน 12 คน 

1.5 พ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนได้
พิจารณาเลือกจากพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีบุตรก าลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่เลือกเป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ด าเนินงานของโรงเรียน และเป็นผู้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน มีจ านวน 12 คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 แบบสัมภาษณ์การด าเนินงานการประกันคุณภาพและปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน

โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา  

2.2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา นักเรียน พ่อแม่ และผู้ปกครองนักเรียน  

3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ 

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา การประคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือสร้างประเด็นค าถามที่ใช้ใน
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยก าหนดข้อค าถามในการสัมภาษณ์ตามประเด็นวัตถุประสงค์ในการ
วิจัย 

3.2 ด าเนินการสร้างเครื่องมือ และน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ผู้สอนแล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข้อค าถามให้สอดคล้องกับค านิยามศัพท์เฉพาะ 

3.3 น าเครื่องมือมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) โดยน าเครื่องมือที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 1.00 มาใช้ จากนั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 

3.4 น าเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิไปใช้จริงและวิเคราะห์
คุณภาพจากข้อมูลทั้งหมด และสรุปรายงานผล 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 ผู้วิจัยน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4.2 ขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้ าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 

และท าหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 

4.2 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม 2559-เดือนกุมภาพันธ์2560 
4.3 น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และน าไปบันทึก วิเคราะห์และ

สรุปผล 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 วิเคราะห์สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและความคาดหวังของ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนของสถานศึกษาโดย
ใช้โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

5.2 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน  

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

 
ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์สภาพและปัญหา ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวทางการ
พัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือหา
ค าตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบด้วย 

1.1 การศึกษาสภาพและปัญหาของโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน โดยการศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน ประกอบด้วย ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านการเรียนการสอนและด้านคุณภาพ
ผู้เรียนโดยการสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ได้แก่ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดยแยก
การด าเนินการแต่ละกลุ่มออกจากกัน ปรากฏข้อค้นพบโดยภาพรวมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.1.1 ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเกิดความพึงพอใจนั้น สิ่งส าคัญคือการ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรู้จักพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน มีความ
มุ่งมั่นในการบริหารและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน 4 แผนงาน คือแผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ 
แผนงานบริหารทั่วไป และแผนงานบุคคล ซึ่งมีความเหมาะสมกับโรงเรียน โรงเรียนมีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ แต่ไม่ค่อยเป็นระบบยังไม่ครอบคลุมต่อการใช้งาน จึงไม่สะดวกในการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน แต่การด าเนินการยังขาดความต่อเนื่องไม่สม่ าเสมอ และบุคลากร
บางท่านยังขาดความรู้ในเรื่องของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน มีการบริหารและจัดการศึกษา 
แต่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและบางโครงการยังไม่ได้
ด าเนินการครบทุกโครงการ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่สามารถให้ความเห็นทางด้านการศึกษา
ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้จริง ส่วนใหญ่มอบให้ครูท า จัดกิจกรรมผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย มีการ
จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีการนิเทศบุคลากรภายในแต่ไม่ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ครูบางท่านยังไม่
ยอมรับผลการนิเทศจากครูด้วยกัน มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยัง
น้อยแต่โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

1.1.2 ด้านการเรียนการสอน จากสภาพปัญหาด้านการเรียนการสอน พบว่า มีข้าราชการ
ครูที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 100 ครูมีอายุราชการเฉลี่ยสูง ส่วนใหญ่ครูจะสอน
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ตรงตามวิชาเอก ครูได้รับการอบรม ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อบรมในเรื่องที่
เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนใหม่ๆ ครูไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน การปฏิบัติหน้าที่และความมีมนุษยสัมพันธ์กับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนนั้นถือว่าเหมาะสม ครูไม่ได้
จัดท าแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนส่วนใหญ่จะคัดลอกมาจากแผ่นซีดีหรือจากโรงเรียนอื่นๆ 
ครูส่วนใหญ่จัดท าแผนการเรียนรู้เพียง 1 สาระการเรียนรู้และไม่ได้น าแผนการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียนจริง 
และครูไม่ได้มีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ส่งฝ่ายวิชาการตรวจเป็นประจ า การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนยังยึดแบบเดิมเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่ได้ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรู้ ครูยังขาดการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบและขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้าง
เครื่องมือวัดผลด้านการคิดวิเคราะห์ ยังมีเครื่องมือในการวัดผลที่ไม่หลากหลายและไม่ได้น าผลจากการ
ประเมินมาเป็นข้อมูลในการท าวิจัยในชั้นเรียนและครูไม่เข้าใจในวิธีการของการวิจัยในชั้นเรียน 

1.1.3 ด้านคุณภาพผู้ เรียน พบว่า การพัฒนาผู้ เรียนให้ มีความรู้ พ้ืนฐานทางด้าน
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษให้ได้ตามาตรฐานของแต่ละระดับชั้น มีกิจกรรมการ
เรียนการสอน ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในวิชาดังกล่าวค่อนข้างน้อย ผู้เรียนยังขาดการคิด
วิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่วนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความเหมาะสม
น่าพึงพอใจ 

1.2 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้น มีเป้าหมายที่ส าคัญคือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งโรงเรียนวัดน้ าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 
มีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่า นักเรียนต้องได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี เป็นคนดี มีจริยธรรม ระเบียบวินัย จิตส านึกในความเป็นไทย และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข จาก
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาระดับชาติ ดังนั้นโรงเรียนจะต้องมี
กระบวนการบริหารการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของโรงเรียน จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนสรุปได้ว่า มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ครบเกณฑ์ มีจ านวนที่เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เป็นครูที่มี
ความสามารถในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิว เตอร์ ครูต้องสอนตรง
ตามวิชาเอกหรือตรงตามความถนัดจริงๆ ครูต้องได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะ
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน ต้องการให้ครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีและ
จัดท าในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความต้องการให้ครูมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาตนเองและผู้เรียน ต้องการให้ครูมีความรู้และท าการวิจัยในชั้นเรียน มีเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่
หลากหลายตามสภาพจริง 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคาดหวังอยากให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทาง
ทักษะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นที่พึงพอใจตามเกณฑ์
มาตรฐาน ต้องการให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กล้าแสดงออกและความคิดเห็น ถามเมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถสรุปเป็นความคิดของตนเองได้ ต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจ าแนกข้อมูล
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ 
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แนวทางการพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
 ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดน้ าพุ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เสนอแนวทางการพัฒนาพอสรุปได้ดังนี้ 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นระบบ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แผนงานโครงการควรเน้นแผนงานโครงการที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การนิเทศติดตามควรมีการด าเนินการรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษาระยะสั้น 

ด้านการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอนของครูด้วยเทคนิค วิธีการสอนใหม่ๆ โดยเฉพาะ
ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ โดยให้ครูเข้าอบรม
พัฒนาตนเองจากหน่วยงานอ่ืนๆ หรือจากโรงเรียนจัดการอบรมเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง
และส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการเตรียมการสอนโดยจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญทุกสาระ และแผนการเรียนรู้ไปใช้จริงในห้องเรียน ควรมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน
การวัดผลประเมินผลครูควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและน าผลการประเมินมาท าการวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู 

ด้านคุณภาพผู้ เรียน พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถด้านการจ าแนกข้อมูล คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มองเห็นความส าคัญในอนาคตของตนเอง พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางทักษะ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กล้า
แสดงออก รู้จักตั้งประเด็นค าถาม  
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดน้ าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การศึกษาเอกสารและ การสัมภาษณ์ แล้วน าผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เพ่ือค้นหาค าตอบสภาพและปัญหา ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  และแนวทางการพัฒนาการด า เนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน  
วัดน้ าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) ได้สรุปและอภิปรายผลดังนี้ 

1. การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
1.1 ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในจากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารเป็นผู้มีมีภาวะ

ผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน 4 แผนงาน คือ
แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป และแผนงานบุคคล ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
โรงเรียน โรงเรียนมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ แต่ไม่ค่อยเป็นระบบยังไม่ครอบคลุมต่อการใช้งาน จึงไม่
สะดวกในการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน แต่การด าเนินการยังขาด
ความต่อเนื่องไม่สม่ าเสมอ และบุคลากรบางท่านยังขาดความรู้ในเรื่องของการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน มีการบริหารและจัดการศึกษา แต่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีไม่สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันและบางโครงการยังไม่ได้ด าเนินการครบทุกโครงการ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยัง
ไม่สามารถให้ความเห็นทางด้านการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้จริง ส่วนใหญ่มอบให้ครูท า จัด
กิจกรรมผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย มีการจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบึคคล มีการนิเทศบุคลากรภายในแต่ไม่
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ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ครูบางท่านยังไม่ยอมรับผลการนิเทศจากครูด้วยกัน มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังน้อยแต่โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

จากผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้น าความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษาซึ่งเห็นได้จากคุณวุฒิทางการศึกษาจบสาขาวิฃาเอกบริหารการศึกษา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
เน้นให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แนวทางการพัฒนาการศึกษาใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี จะท าให้โรงเรียนมีจุดแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ผลกระทบ
ด้านการบริหารอีกด้านหนึ่งคือ การจัดการข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นระบบ อาจเนื่องมาจากโรงเรียน  
ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงในการเก็บข้อมูล ครูมีภาระหน้าที่การเรียนการสอนที่ค่อนข้าง
เยอะจึงท าให้ไม่มีเวลาในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน โรงเรียน
ไม่ได้มีการวางแผนระบบประกันคุณภาพภายใน และครูไม่ค่อยได้รับการอบรมในเรื่องของการ  
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน หลักสูตรการสถานศึกษามีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน แต่ควร
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอน 

1.2 ด้านการเรียนการสอน จาการศึกษาพบว่าสอน พบว่า มีข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 100 ครูมีอายุราชการเฉลี่ยสูง ส่วนใหญ่ครูจะสอนตรงตามวิฃาเอก ครูได้รับ
การอบรม ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนใหม่ๆ ครูไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน การปฏิบัติหน้าที่
และความมีมนุษยสัมพันธ์กับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนนั้นถือว่าเหมาะสม ครูไม่ได้จัดท าแผนการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนส่วนใหญ่จะคัดลอกมาจากแผ่นซีดีหรือจากโรงเรียนอ่ืนๆ ครูส่วนใหญ่จัดท า
แผนการเรียนรู้เพียง 1 สาระการเรียนรู้และไม่ได้น าแผนการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียนจริง และครูไม่ได้มีการ
น าแผนการจัดการเรียนรู้ส่งฝ่ายวิชาการตรวจเป็นประจ า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังยึดแบบเดิม
เป็นส่วนใหญ่ ยังไม่ได้ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ ครู
ยังขาดการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบและขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครื่องมือวัดผลด้านการ
คิดวิเคราะห์ ยังมีเครื่องมือในการวัดผลที่ไม่หลากหลายและไม่ได้น าผลจากการประเมินมาเป็นข้อมูลใน
การท าวิจัยในชั้นเรียนและครูไม่เข้าใจในวิธีการของการวิจัยในชั้นเรียน 

จากผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ครูในโรงเรียนแต่ละคนมีภาระงานที่มาก ท างาน
หลายหน้าที่ รับผิดชอบหลายอย่าง ท าให้มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การ
พัฒนาตนเองของครูยังไม่ค่อยตรงกับการพัฒนาทักษะในสาระการเรียนรู้ ท าให้ครูขาดเทคนิคการสอน
ใหม่ๆ มาพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มนระหว่างครูด้วยกัน หลักสูตรสถานศึกษาครู
ไม่ได้จัดท าเอง สะท้อนให้เห็นว่า ครูไม่เข้าใจเป้าหมายของการศึกษาและเป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับหลักสูตร การเรียนการสอนที่ไม่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สอนตามหนังสือเรียน บรรยายเป็นหลักท าให้ครูขาดการสร้างเครื่องมือในการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง ท าให้ไม่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาผู้เรียน 

1.3 ด้านคุณภาพผู้เรียน จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษให้ได้ตามมาตรฐานของแต่ละระดับชั้นยังต่ า มี
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในวิชาดังกล่าวค่อนข้างน้อย ผู้เรียนยัง
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ขาดการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรค์ ส่วนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความ
เหมาะสมน่าพึงพอใจ 

จากผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไม่ได้ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูยังขาดความรู้และทักษะในการสอนให้นักเรียนได้จ าแนกข้อมูล การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการมีจินตนาการ และขาดการวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ในวิชาดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน 
 2. การศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน 

2.1 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ควรมีการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ จัดหาผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะจะท าให้โรงเรียนได้
ข้อมูลด้านการบริหารและการจัดการศึกษาที่สามารถน าไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว การนิเทศติดตามมีความ
คาดหวังให้มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องยอมรับฟังความคิดเห็นของครูด้วยกัน การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขาดการวางแผนที่ดี ท าให้ไม่ทราบแนวทางปฏิบัติ ไม่รู้ทิศทางการจัดการศึกษาและมี
การด าเนินงานโครงการจริง ถ้าหากมีการด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ มีการนิเทศติดตามต่อเนื่องจะท า
ให้คุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคสดหวังจะให้โรงเรียนจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม 

2.2 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการเรียนการสอน พบว่าจ านวนปริมาณงานกับ
จ านวนบุคลากรยังไม่เหมาะสม ครูขาดการพัฒนาตนเองในเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆ มีการจัดท า
แผนการเรียนรู้น้อยซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ครูไม่มีแผนการสอนในการสอนนักเรียนจริง เครื่องมือในการ
วัดผลประเมินผล ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท า ไม่ได้พัฒนาความรู้ความความสามารถในการ
สร้างเครื่องมือ จึงไม่สามารถน าผลประเมินมาใช้ท าการวิจัยในชั้นเรียนได้ 

 2.3 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนมีความรู้ในการ
จ าแนกข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการแก้ไขปัญหาไม่ได้ อาจมาจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
ครูที่ไม่ได้ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่ได้เตรียมแผนการสอนไว้ล่วงหน้า จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ไม่เป็นที่พึงพอใจ ครูอาจไม่ได้เปิด
โอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ขาดการกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. โรงเรียนควรจัดระบบสารสนเทศให้เป็นระบบโดยการจัดเก็บข้อมูลแยกเป็นหมวดหมู่ตาม
แผนงานของโรงเรียน 

2. โรงเรียนควรมีการจัดการอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักให้กับครูในโรงเรียนเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 

3. โรงเรียนควรด าเนินงานโครงการให้พอเหมาะกับบริบทของโรงเรียน ไม่ควรจัดท าโครงการ
มากเกินไป ควรเน้นโครงการที่เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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4. โรงเรียนควรจัดให้มีการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในเทคนิควิธีการสอน
แบบใหม่ๆ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ให้ดียิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะท าให้ได้
แนวทางพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินการและปัญหาในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
เขต 1 ขอบเขตการวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน มีการก าหนดไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
(1) ด้านการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (2) ด้านการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้
รู ป แบบ  PDCA คื อ  ก า ร ว า ง แผน  ก า รปฏิ บั ติ ง า น  ก า รต ร ว จสอบ  แล ะกา รปรั บป รุ ง ผ ล  
(3) ด้านการรายงานการประกันคุณภาพภายใน วิธีการเก็บข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลด้วยวิธีผสม (Mixed 
method) โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยวิธีการสอบถามกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 33 คน และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์กับผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้างานบริหาร
วิชาการ จ านวน 3 คน ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
สามารถเรียงล าดับดังนี้ คือ ด้านการรายงานการประกันคุณภาพภายใน ด้านการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน และด้านการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน ตามล าดับ 

2. ปัญหาด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สามารถ
เรียงล าดับดังนี้ คือ ด้านการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน ด้านการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
และด้านการรายงานการประกันคุณภาพภายใน ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: การประกันคุณภาพภายใน, การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
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Abstract 
 This research aims to study the operation and problems in the implementation of 
the internal quality of a school in the Office Area Elementary Nonthaburi District 1. 
Boundaries of research on the implementation of quality assurance has defined 3 stages 
include 1) Preparation of internal quality assurance 2) the implementation of quality 
assurance within the PDCA model is planned for operational monitoring and improving 3) 
the reporting of internal quality assurance. The store information of Mixed Methods. 
Quantitative data by making inquiries with teachers and educational personnel of 33 
people. Qualitative data through interviews with school administrators and supervisors 
Aeronautics Administration of 3 people. The results is 

1. The implementation of quality assurance within the school was at medium 
level in overall. It was found that report of internal quality assurance was highest, followed 
by implementation and preparation of internal quality assurance, respectively. 

2. The problem of quality assurance within the school was at medium level in 
overall. It was found that preparation of internal quality assurance was the first one, 
followed by implementation and report of internal quality assurance, respectively. 

 
Key words: Educational Quality Assurance, implementation of quality assurance. 
  
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้บุคคลต้องมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับยุคและ
สมัย การที่บุคคลจะเรียนรู้และปรับตัวได้ดี มีผลมาจากการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และการศึกษาที่มี
คุณภาพจ าเป็นต้องมีระบบการศึกษาและการจัดการระบบที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน 
ทั้งทางด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครู การพัฒนาสื่อ และแหล่งการ
เรียนรู้ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรต่างๆ (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556) 

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เป็นกลไกส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง การประกันคุณภาพมีหลักการส าคัญ คือ การกระจาย
อ านาจ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท างาน และการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กระบวนการด าเนินงานที่สัมพันธ์กัน 3 ส่วน คือ การ
ประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาใช้ใน
การด าเนินงาน (ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554) 

การท าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ ย่อมขึ้นอยู่กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ผลกระทบที่ส าคัญจากการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ท าให้ประเทศไทยมีการรับรู้และตื่นตัวในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมต่อประเทศตะวันตก ความคาดหวังของสังคม ความต้องการของประชาชน
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมทางด้านการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก  
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 ทางผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการด าเนินการและปัญหาในการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนทราบปัญหา ท าให้เกิดแนวทางแก้ไข และเกิดสภาพคล่องในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินการและปัญหาในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
แห่งหนึ่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการด าเนินการและสภาพปัญหาในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1 

2. การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน มีการก าหนดไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ด้านการเตรียมการ
ประกันคุณภาพภายใน 2) ด้านการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบ PDCA คือ การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงผล 3) ด้านการรายงานการประกันคุณภาพ
ภายใน 

3. วิธีการเก็บข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลด้วยวิธีผสม (Mixed method) โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
ด้วยวิธีการสอบถามกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 33 คน และเก็บข้อมูล 
เชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์กับผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้างานบริหารวิชาการ จ านวน 3 คน 

4. ระยะเวลาในการด าเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม 2559 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การท ากิจกรรม หรือ การปฏิบัติภารกิจหลักอย่างมีระบบ
ตามแบบแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ จน
ท าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยการ ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก  

การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั่นเอง หรือโดย หน่วยงาน
ต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 
 การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัย คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1 จ านวน 36 คน 
โดยแบ่งเป็น 
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1.1 ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างาน
วิชาการ 

1.2 ผู้ให้ข้อมูลในการสอบถาม จ านวน 33 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.1 ศึกษาต ารา บทความวิชาการ จากเอกสารที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน 
3.2 ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ซึ่งได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และตรวจสอบ

เครื่องมือจากอาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากนั้นน าเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ 

3.3 น าเครื่องมือมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) และหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
หลังจากนั้นน าเครื่องมือไปทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนของภาษา
และการสื่อความหมาย 

3.4 น าเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1 ผู้วิจัยน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังผู้บริหาร
โรงเรียนที่ต้องการท าการวิจัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.2 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559  
4.3 น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS โดยมีค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ประสบการณ์สอน 
น้อยกว่า 5 ปี 13 39.4 
6-10 ป ี 14 42.4 
มากกว่า 10 ปี 6 18.2 

  
จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด าเนินการและปัญหาในการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์สอน 6-10 ปี มีจ านวนมากที่สุด คือ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
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42.4 รองลงมา คือ มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 และน้อยที่สุด 
คือ มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2  
 
ตอนที่ 2 สภาพการด าเนินการประกันคุณภาพภาพภายในโรงเรียน 
ตาราง 2 ด้านการเตรียมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น Mean S.D. แปลผล 
มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพภายในอย่าง
สม่ าเสมอ 

2.72 0.63 ปานกลาง 

มีการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ในเรื่อง การประกัน
คุณภาพภายใน 

3.00 0.00 ปานกลาง 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคุณภาพภายในตาม
ความสามารถและเหมาะสม 

3.61 0.50 มาก 

มีงบประมาณที่เพียงพอในการประกันคุณภาพภายใน 3.12 1.11 ปานกลาง 
มีการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เอกสาร สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

3.18 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.13 0.54 ปานกลาง 
 

จากตาราง 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสภาพการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน ในด้านการเตรียมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.13 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เมื่อพิจารณารายข้อในการปฏิบัติพบว่า การแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการคุณภาพภายในตามความสามารถและเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 มากที่สุด รองลงมา คือ มีการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.98 ตามล าดับ 
 
ตาราง 3 ด้านการด าเนินการการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับความคิดเห็น Mean S.D. แปลผล 
มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และความต้องการของโรงเรียน 3.40 0.66 ปานกลาง 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

3.45 0.71 ปานกลาง 

มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3.91 0.58 มาก 
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.09 0.84 มาก 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง 

3.61 0.50 มาก 

มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 3.55 1.03 มาก 
มีการจัดแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3.36 0.49 ปานกลาง 
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ระดับความคิดเห็น Mean S.D. แปลผล 
มีการส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีม 3.36 0.70 ปานกลาง 
มีการก าหนดกรอบการประเมินสอดคล้องกับเป้าหมายและ
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ในแผน 

3.48 0.51 ปานกลาง 

มีการจัดท าเครื่องมีอประเมินผลโดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดท า 

2.97 0.98 ปานกลาง 

มีการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เชื่อถือได้ 3.36 0.49 ปานกลาง 
มีการวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ 3.41 0.68 ปานกลาง 
มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
อย่างสม่ าเสมอ  

3.36 0.49 ปานกลาง 

มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 3.36 0.49 ปานกลาง 
มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 3.36 0.49 ปานกลาง 
มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3.48 0.67 ปานกลาง 
มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 3.91 0.29 มาก 

รวม 3.50 0.48 มาก 
 

จากตาราง 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสภาพการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน ในด้านการด าเนินการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และ
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 เมื่อพิจารณารายข้อในการปฏิบัติพบว่า มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 มากที่สุด รองลงมา คือ มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ตามล าดับ 
 

ตาราง 4 ด้านการรายงานการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับความคิดเห็น Mean S.D. แปลผล 

มีการจัดท าแผนการรายงานคุณภาพการศึกษา 3.70 0.68 มาก 
มีการรวบรวมผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
และตัวบ่งชี้ 

3.91 0.58 มาก 

มีการเสนอรายงานประจ าปีต่อคณะกรรมสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน 

3.36 1.34 ปานกลาง 

มีการเสนอรายงานประจ าปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด 4.24 0.44 มาก 
มีการเสนอรายงานประจ าปีต่อหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

3.33 0.69 ปานกลาง 

รวม 3.71 0.56 มาก 
 

จากตาราง 4 พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสภาพการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน ในด้านการรายงานการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และ
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 เมื่อพิจารณารายข้อในการปฏิบัติพบว่า มีมีการเสนอรายงานประจ าปี
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ต่อหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 มากที่สุด 
รองลงมา คือ มีการรวบรวมผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 3 ปัญหาในการด าเนินการประกันคุณภาพภาพภายในโรงเรียน 
ตาราง 5 ด้านปัญหาการเตรียมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น Mean S.D. แปลผล 
มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพภายในอย่าง
สม่ าเสมอ 

3.18 0.39 
ปานกลาง 

มีการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ในเรื่อง การประกัน
คุณภาพภายใน 

3.03 
 

0.88 
 

ปานกลาง 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคุณภาพภายในตาม
ความสามารถและเหมาะสม 

2.70 1.13 
ปานกลาง 

มีงบประมาณที่เพียงพอในการประกันคุณภาพภายใน 3.06 1.17 ปานกลาง 
มีการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เอกสาร สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

3.06 1.09 
ปานกลาง 

รวม 3.01 0.63 ปานกลาง 
 

จากตาราง 5 พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลถึงปัญหาในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน ในด้านการเตรียมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เมื่อพิจารณารายข้อเกี่ยวกับปัญหาที่พบ 
พบว่า มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพภายในอย่างสม่ าเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 มากที่สุด รองลงมา คือ มีงบประมาณที่เพียงพอในการประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.17 ตามล าดับ 
 

ตาราง 6 ด้านปัญหาการด าเนินการการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับความคิดเห็น Mean S.D. แปลผล 

มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และความต้องการของโรงเรียน 3.03 0.98 ปานกลาง 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

2.52 0.87 ปานกลาง 

มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2.48 0.83 น้อย 
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.58 1.30 ปานกลาง 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง 

3.00 1.00 ปานกลาง 

มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 2.39 0.93 น้อย 
มีการจัดแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2.94 0.70 ปานกลาง 
มีการส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีม 3.15 1.15 ปานกลาง 
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ระดับความคิดเห็น Mean S.D. แปลผล 
มีการก าหนดกรอบการประเมินสอดคล้องกับเป้าหมายและ
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ในแผน 

2.52 1.06 ปานกลาง 

มีการจัดท าเครื่องมีอประเมินผลโดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดท า 

2.67 0.92 ปานกลาง 

มีการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เชื่อถือได้ 2.70 0.64 ปานกลาง 
มีการวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ 2.85 0.76 ปานกลาง 
มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
อย่างสม่ าเสมอ  

2.58 0.97 ปานกลาง 

มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 2.67 0.82 ปานกลาง 
มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 2.55 0.67 ปานกลาง 
มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2.76 1.09 ปานกลาง 
มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 2.21 0.60 น้อย 

รวม 2.68 0.66 ปานกลาง 
 

จากตาราง 6 พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลถึงปัญหาในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน ในด้านการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 เมื่อพิจารณารายข้อเกี่ยวกับปัญหาที่พบ 
พบว่า การส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.15 มากที่สุด รองลงมา คือ การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และความต้องการของโรงเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.03 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98 ตามล าดับ 
 

ตาราง 7 ด้านปัญหาการรายงานการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับความคิดเห็น Mean S.D. แปลผล 

มีการจัดท าแผนการรายงานคุณภาพการศึกษา 2.45 0.67 น้อย 
มีการรวบรวมผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
และตัวบ่งชี้ 

2.58 0.93 ปานกลาง 

มีการเสนอรายงานประจ าปีต่อคณะกรรมสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน 

2.21 1.02 น้อย 

มีการเสนอรายงานประจ าปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด 1.97 0.77 น้อย 
มีการเสนอรายงานประจ าปีต่อหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

2.12 0.89 น้อย 

รวม 2.27 0.61 น้อย 
 

จากตาราง 7 พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลถึงปัญหาในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน ในด้านการรายงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.27 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เมื่อพิจารณารายข้อเกี่ยวกับปัญหาที่พบ พบว่า การรวบรวมผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 และค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.93 มากที่สุด รองลงมา คือ การจัดท าแผนการรายงานคุณภาพการศึกษา โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ตามล าดับ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล  
 จากการวิจัย เรื่อง สภาพด าเนินการและปัญหาในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 ด้านการเตรียมการประกันคุณภาพโรงเรียน พบว่า มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากมีการมีประชุมชี้แจงท าความเข้าใจและแต่งตั้งค าสั่งในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและจัดเตรียมหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ข้าราชครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ส่วนปัญหาที่พบในการเตรียมการประกันคุณภาพภายในอยู่ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอาจขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในเท่าที่ควรและขาดงบประมาณในการท างานประกันคุณภาพภายใน 
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงควรแก้ปัญหาในส่วนนี้ สอดคล้องจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า ข้าราชครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไม่เห็นความส าคัญของงานประกันคุณภาพภายในและปฏิบัติ
หน้าที่ของตนตามค าสั่งที่ได้รับเท่านั้นและควรเพ่ิมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน และสอดคล้องกับกับแนวคิดความรู้ความเข้าใจของมิเชล พาลานยิน และอิจคุจิโร่ โนนากะ  
อ้างถึงในเพ็ญศรี ทองเพชร, รุ่งนภา จันทรา และฉันทนา นาคฉัตรีย์ (2554) ที่กล่าวว่าความรู้ความเข้าใจ
ที่อยู่ในตัวบุคคลเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับประสบการณ์และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นเมื่อบุคคลมีประสบการณ์ที่เกิดจากการท างาน บุคคลนั้นจึงมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 
 ด้านการด าเนินการประกันคุณภาพโรงเรียน พบว่า มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย จัดแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และการจัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ จึงท าให้ง่ายต่อการประเมิน
มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์ (2547) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความต้องการของชุมชน 
จัดกิจกรรมเน้นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล ควรสนับสนุนสื่อ
เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการ ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม มีการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียนต่อชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ควรจัดกรอบและวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้ครูได้มีส่วนร่วม ส่วนปัญหาที่พบในการเตรียมการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ  
ปานกลาง เนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดการวิเคราะห์จุดแด่น จุดด้อย และความต้องการของโรงเรียน และ
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยทุกคนได้รับหัวข้อในการประกันคุณภาพภายในซึ่งตรง
กับภาระงานของตน และน าข้อมูลประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้และมีหัวหน้างานบริหารวิชาการ
ควบคุมดูแล และผู้บริหารของโรงเรียนตรวจสอบติดตามอีกครั้ง  
  ด้านการรายงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน พบว่า มีการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากสามารถปฏิบัติทุกรายการ ไม่ว่าในเรื่องของการรายงานประจ าปี
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ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพิน ภิญโญภาวศุทธิ (2547) ที่ว่า สิ่งที่สถานศึกษาจะต้องจัดท า คือ การ
รายงานประจ าปี เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงผลของการส่ง
บุตรหลานเข้ามาศึกษาด้วย ส่วนปัญหาที่พบในการรายงานการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับน้อย 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายในเรียบร้อยแล้ว และสอดคล้องข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ว่า ต้องมีการรวบรวมผลการด าเนินงานจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนซึ่งท าให้งานส่วนนี้ล่าช้าไปด้วย แต่สามารถด าเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี และสามารถน าข้อมูลที่
ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนครั้งต่อไปได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการเตรียมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ

ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ความความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในงานประกันคุณภาพ
ภายในมากยิ่งขึ้น 

2. ด้านการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ควรมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และ
ความต้องการของโรงเรียนเพ่ือให้สอดคล้องแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือให้ง่ายต่อการเก็บ
ข้อมลูในงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. ด้านการรายงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ควรมีระบบในการเก็บรวบรวมผล
การด าเนินงานให้เร็วขึ้น และควรมีการเผยแพร่สู่องค์กรภายนอกและสาธารณชนมากยิ่งขึ้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
พงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์. (2547). การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

การประถมศึกษา อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

พรทิพย์ ศิริภัทราชัย. (2556). STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21. วารสาร 
นักบริหาร. 33(2): 49-56.  

http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/april_june_13/pdf/aw07.pdf. 
เพ็ญศรี ทองเพชร, รุ่งนภา จันทรา และฉันทนา นาคฉัตรีย์. (2554). สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. วารสาร
การพยาบาลและการศึกษา. 4(2): 23-35. 

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). 
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 

อรพิน ภิญโญภาวศุทธิ. (2547). การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
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ค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความ 

 
วัตถุประสงค์  

ด้วยส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และผลงานวิชาการในรูปแบบวารสาร เพราะ
เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทางหนึ่ง จึงได้จัดท าวารสารการวัดผลการศึกษา มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา ทั้งเชิง
ทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ 

2. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างครู นักศึกษา นักวัดผล
การศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  

3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกส านักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา  

4. เพ่ือสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ด้านการวัดผลการศึกษา 
สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์ (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)  
1. บทความวิจัย (Research Article)  
2. บทความวิชาการ (Academic Article)  
3. บทความปริทัศน์ (Article Review)  
4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)  
5. บทวิจารณ์เชิงวิชาการ (Critique/ Discussion Paper)  
6. กรณีศึกษา (Case Study)  

 

ค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบับ  
1. พิมพ์ด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จ านวนไม่เกิน 15 หน้า (นับรวมบทคัดย่อ รูปภาพ 

ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก)  
2. ส่วนประกอบของบทความวิจัย  ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ส่วนบทความ
วิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน า เนื้อหา สรุป และเอกสารอ้างอิง 

 

หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์บทความเป็น
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย  

Arthurs 
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ข้อก าหนดการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความ 
 

ผู้นิพนธ์ต้องจัดพิมพ์บทความตามข้อก าหนดเพ่ือให้มีรูปแบบการตีพิมพ์เป็นมาตรฐานแบบ
เดียวกัน ดังนี้  

1. การจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ ขนาด เอ 4 จ านวนไม่เกิน 15 หน้า  
 

2. กรอบของข้อความ ระยะขอบของหน้ากระดาษในแต่ละหน้าก าหนดดังนี้ จากขอบบน 1.0 
นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25 นิ้ว  

 

3. ตัวอักษร ใช้แบบ TH SarabunPSK เหมือนกันตลอดทั้งบทความ  
 

4. รายละเอียดต่างๆ ของบทความ ก าหนดดังนี้  
o ชื่อเรื่อง (Title)  

- ชื่อเรื่องภาษาไทย ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  

o ชื่อผู้นิพนธ์ (Author)  
- ชื่อผู้นิพนธ์ล าดับที่ 1 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา 

ชื่อหน่วยงานของผู้นิพนธ์ และ E-Mail ที่ติดต่อได้ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา 
- ชื่อผู้นิพนธ์ล าดับถัดไป (ถ้ามี) ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวหนา ชื่อหน่วยงานของ

ผู้นิพนธ์ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา 
o บทคัดย่อ (Abstract)  

- หัวข้อ บทคัดย่อ และ Abstract ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  
- เนื้อความของบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บรรทัดแรกจัด

ย่อหน้า โดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย 
ตัวธรรมดา  

o ค าส าคัญ (Keyword) ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลือกใช้ค าที่เกี่ยวข้องกับ
บทความ อย่างน้อย 3 ค า ขนาด 16 point ตัวธรรมดา  

o การพิมพ์หัวข้อใหญ่และหัวข้อรอง  
- หัวข้อใหญ่ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  
- หัวข้อรอง จัดย่อหน้าเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวหนา  
- เนื้อความของแต่ละหัวข้อ บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว 

ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย  
o ค าศัพท ์ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน  
o กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) กล่าวถึงเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเท่านั้น  
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o ภาพและตารางประกอบ กรณีมีภาพหรือตารางประกอบ ก าหนดการจัดพิมพ์ดังนี้  
- ภาพประกอบและตารางประกอบทั้งหมดที่น ามาอ้างต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของ

ผู้อื่น  
- ภาพประกอบจัดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ และไม่ต้องตีกรอบภาพ  
- ชื่อภาพประกอบจัดอยู่ใต้ภาพ ใช้ค าว่า ภาพที่ ต่อด้วยหมายเลขภาพและข้อความ

บรรยายภาพ ก าหนดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดา  
- ชื่อตารางประกอบจัดอยู่เหนือเส้นคั่นบนสุดของตาราง  ใช้ค าว่า ตารางที่ ต่อด้วย

หมายเลขตาราง และข้อความบรรยายตาราง ก าหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัว
ธรรมดา  

- บอกแหล่งที่มาของภาพประกอบ ตารางประกอบที่น ามาอ้าง โดยพิมพ์ห่างจากชื่อภาพ
หรือเส้นคั่นใต้ตาราง ก าหนดเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 
0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย 

 

5. การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ  
1) เอกสารอ้างอิงทุกล าดับที่ปรากฏอยู่ท้ายบทความต้องมีการอ้างอิงอยู่หรือกล่าวถึงในเนื้อหา

ของบทความ  
2) จัดพิมพ์เรียงล าดับเอกสารอ้างอิงก่อนหลังตามตัวอักษร และยึดรูปแบบตามรูปแบบของ 

APA (American Psychology Association) ก าหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัว
ธรรมดา  

 
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
บทความวารสาร 
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่). หน้า. 
หนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
การอ้างอิงจากอินเตอร์เน็ต 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. สืบค้นเมื่อ..... จาก  
Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of journal, volume 

number. Retrieved month day, year, from http://www.someaddress.com/full/url/. 
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แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารการวัดผลการศึกษา 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 วันท่ี................เดือน..................................พ.ศ......................  
เรียน บรรณาธิการวารสารการวัดผลการศึกษา 
เร่ือง ขอตีพิมพ์บทความลงวารสารการวัดผลการศึกษา 
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