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Editor’s talk
บทบรรณาธิการ
วารสารการวัดผลการศึกษา (Journal of Educational Measurement) ฉบับนี้ จัดทาโดยสานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รวบรวมบทความวิชาการและ
บทความวิจัยจาก ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ในฉบับนี้มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหมด ซึ่งจะประกอบด้วย การประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
หัวเรื่องบทความในวารสารฉบับนี้มีดังนี้ บทความวิชาการ 3 เรื่อง คือ (1) การประกันคุณภาพ
ของไทยและต่างประเทศ (2) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็น
องค์กรชั้นนา และ (3) การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา: ข้อเสนอรูปแบบและการ
ประยุกต์ใช้ บทความวิจัย 3 คือ (1) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน ในระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม (2) การดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษากรณีศึกษา โรงเรียนวัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ 54) และ (3) สภาพการดาเนินการและปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บารุง) จังหวัดนนทบุรี
สาหรับฉบับที่แล้ว วารสารได้เน้นเรื่องแนวทางการวัดประเมินและการพัฒนาเครื่องมือวัดทาง
จิตวิทยา รวมถึงประเด็นการวิจัยเชิงประเมินโครงการของโรงเรียน ซึ่งฉบับนี้ได้ต่อยอดแนวคิดการประเมิน
มาสู่การประกันคุณภาพการศึกษา เพราะทางทีมบรรณาธิการวารสารได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่บทความด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ต่อไปได้ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา
และผู้ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และการเผยแพร่บทความต่อไปด้วย
บรรณาธิการ
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การประกันคุณภาพของไทยและต่างประเทศ
Quality assurance in education between Thailand and another country
ชลธิชา หุ่นเลิศ
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บทคัดย่อ
บทความเรื่องนี้นาเสอนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระหว่างไทยและต่างประเทศเพราะประเทศ
ไทยเองและต่างประเทศต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับการประเมินการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยตัวเองเพราะในปัจจุบันนี้การศึกษาเป็นสิ่งสาคัญกับสังคมเป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นของชีวิต
เป็นก้าวแรกของเยาวชนที่จะนาไปสู่อนาคตที่งดงาม ซึ่งการศึกษาในปัจจุบันค่อนข้างมีการแข่งขันกันสูง
ในแต่ละสถานศึกษาก็ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับสถานศึกษาของตนโดยมีการประกันคุณภาพเพื่อให้มี
มาตรฐานและสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานที่ทางานในอนาคตเมื่อนักศึกษาจบ
การศึกษา ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่จาเป็นต้องดาเนินงานเพื่อ
ประกันว่า คุณภาพของการศึกษาได้รับจากการรักษาไว้และส่งเสริมเพิ่มพูน อ้างถึง สิริรัตร์ วิภาสศิลป์
(2542) ซึ่งการประกันคุณภาพในแคนนาดาจะแบ่งเป็น 6 ขั้น (1) การบริหารการจัดการ (Governance)
(2) การสรรหา การว่ า จ้ า งและการเลื่ อ นระดั บ (Agreement on Appointments and Promotion)
(3) การประเมิ น ผลประจ าปี (Yearly Evaluation of Faculty) (4) การประเมิ น คณะและภาควิ ช า
(Faculty and Departmental Review) ( 5) การประกั น คุ ณ ภาพการวิ จั ย (Quality Assurance in
Research) และ (6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Commitment to Excellence) ซึ่งในประเทศไทยจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือภายในและภายนอก
คาสาคัญ: 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

บทนา
ในปัจจุบันนี้การศึกษาเป็นสิ่งที่สาคัญกับสังคมเป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นของชีวิตเป็นก้าวแรกของ
เยาวชนที่ จ ะน าไปสู่ อ นาคตที่ ง ดงาม ซึ่ ง การศึ ก ษาในปั จ จุ บั น ค่ อ นข้ า งมี ก ารแข่ ง ขั น กั น สู ง ในแต่ ล ะ
สถานศึกษาก็ต้องการสร้ างความมั่น ใจให้ กับสถานศึกษาของตน โดยการเพื่อสร้า งความมั่ นใจให้ กั บ
ผู้ปกครองจึงต้องมีการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมา
ศึกษาในสถานศึกษ และมีการรับรองจากกระทรวงจากหน่วยงานทางการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ที่บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ซึ่งหลายคนจะมองว่าการประเมิน
คุณภาพการศึกษานั้นคือการจับผิดหรือการหาข้อบกพร่องของสถานศึก ษา แต่แท้ที่จริงแล้วคือการให้
ค าแนะน าให้ ส ถานศึ ก ษาได้ น ามาพิ จ ารณาจั ด การศึ ก ษาให้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ ผู้ เ รี ย นมากที่ สุ ด แก้ ไ ข
ข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีดังแนวคิดที่
วิรัช วรรณรัตน์ (2549) กล่าวว่า การประเมินไม่ใช่เพื่อการพิสูจน์ แต่เพื่อการพัฒนาปรับปรุง
(Evaluation in not to proved but to improved) นอกจากนี้ในพระราชบัญญิติการศึกษาแห่งชาติ ได้
ยังให้ความหมายต่างๆเกี่ยวกับการประกันคุณภาพไว้หลายคาซึ่งในมาตรา 4 จะให้ความหมายเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ (2547: 3)
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติ ที่จาเป็นต้องดาเนินงานเพื่อ
ประกันว่า คุณภาพของการศึกษาได้รับจากการรักษาไว้และส่งเสริมเพิ่มพูน อ้างถึง สิริรัตร์ วิภาสศิลป์
(2542)
มาตราฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักการเทียบเคียงสาหรับการส่งเสริม
และกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่ว ยงาน
ต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น
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การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา หรือ บุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรองเพื่อเป็นการประกันคุณภาพและ
ให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ในประเทศแคนาดาก็มีการประกันคุณภาพเช่นเดียวกับประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก อ้างถึง สมชาย ชูชาติ (2542)
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารการจัดการ (Governance) ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยในแต่ละมณฑล (Province) จะต้องมีพระราชบัญญัติที่จะใช้เป็นธรรมนูญใน
การบริหาการจัดการ
2. คณะกรรมการมหาวิ ท ยาลั ย (University Board) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตั ว แทนจากชุ ม ชน
คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา จะทาหน้าที่คัดเลือกและแต่งตั้งอธิการบดีที่ได้รับจากการเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการคัดเลือก (Selection Committee)
3. คณะผู้บริหารมหาลัย นับตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิเทศ
สั มพัน ธ์ ฝ่ ายการคลั ง ฝ่ ายกิจ การนั กศึกษา คณบดีและหั ว หน้าภาควิช าของมหาวิย าลั ยจะได้รับการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากคณบดี คณาจารย์และนักศึกษา
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกโดยคณะกรรมการคณบดี เพื่อเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้ง
องค์ ป ระกอบที่ 2 การสรรหา การว่ า จ้ า งแ ละการเลื่ อ นระดั บ (Agreement on
Appointments and Promotion) ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการสรรหา (Search Committee) จะท าหน้ า ที่ ใ นการสรรหาบุ ค ลากรเข้ า
ทางานในคณะต่างๆ ซึ่งจะมีวาระในการว่าจ้าง 2 วาระๆ ละ 3 ปี
2. มีการประเมินผลว่าจ้างต่อหรือไม่เมื่อทางานครบปีที่ 6
3. กระบวนการในการประเมินผลบุคลากรมี 3 ระดับ คือ
3.1 ระดั บ ภาควิ ช า มี ค ณะกรรมการประเมิ น จากภายนอกพิ จ ารณาความเห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 4-6 คน เกี่ยวกับการวิจัยของผู้รับการประเมิน และให้มีคณะอนุกรรมการที่ประกอบด้วย
สมาชิกของคณะ 2 คน ทาหน้าที่ประเมินการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย และการสอนของผู้รับการประเมิน
จากนั้นจึงนาไปลงมติในระดับภาควิชา
3.2 ระดับคณะ คณบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาการเลื่อนระดับและการต่อ
สัญญาว่าจ้างของบุคลากรที่เสนอขึ้นมาจากระดับภาควิชา
3.3 ระดับมหาวิทยาลัย อธิการบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยคณบดีคณะ
ต่างๆพิจารณาผลการประเมินบุคลากรจากคณะต่างๆเป็นขั้นสุดท้าย
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินผลประจาปี (Yearly Evaluation of Faculty) ประกอบด้วย
1. บุ ค ลากรของคณะทุ ก คนจะต้ อ งเขี ย นรายงานความก้ า วหน้ า ประจ าปี ซึ่ ง รายงาน
ความก้าวหน้าประจาปีนี้ จะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ร่วมวิชาชีพ (committee of peers)
บนพื้นฐานของความสามารถทางการวิจัยและการสอน
2. มีการประเมินผลการสอนโดยเพื่อนร่วมวิชาชีพและโดยนักศึกษาประจาปี ตลอดจนการ
กระจายผลการเรียน (Grade Distributions) ซึ่งจะตีพิมพ์ทุกปี
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องค์ประกอบที่ 4 การประเมินคณะและภาควิชา (Faculty and Departmental Review)
คณะกรรมการประเมินจากภายนอก จะประเมินคณะและภาควิชาทุก 5 ปี และรายงานผลการประเมิน
ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี
องค์ ป ระกอบที่ 5 การประกั น คุ ณ ภาพการวิ จั ย (Quality Assurance in Research) มี
คณะกรรมการของแต่ละสาขาวิชาพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ซึ่งทุนการวิจัยนี้ส่วนใหญ่จะมาจาก
หน่วยงาน ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยต่างๆ ระดับชาติ
องค์ ป ระกอบที่ 6 มุ่ ง มั่ น สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ (Commitment to Excellence) คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา ได้รับการประกันผ่านคุณภาพของบุคลากรในคณะที่มีพันธกิจมุ่งสู่ความ
เป็ น เลิ ศ ทางการสอน การวิจั ย และการบริห ารการจัด การการทางานของตนเองตามพั นธกิ จที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
การประกันคุณภาพในแคนาดามีด้วยกันอยู่ 6 องค์ประกอบหลักที่สาคัญ เริ่มจาก
1. การบริหารจัดการ (Governance) ในทุกตาแน่งจะต้องผ่านการคัดเลือกจากผู้แทนคัดเลือก
จาก คณะกรรมการคัดเลือก คือ ตัวแทนของ ชุมชน คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา จะทาหน้าที่คัดเลือก
และแต่งตั้งอธิการบดีที่ถูกเสนอชื่อเข้าคัดเลือก รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายการคลัง ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดีและหัวหน้าภาควิชาของมหาวิยาลัย จะได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการคัดเลือก จะประกอบด้วยตัวแทนจากคณบดี คณาจารย์และนักศึกษา ส่วนผู้ทรงคุณวุฒินั้น
จะถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการคณบดี
2. การสรรหา การว่ า จ้ า งและการเลื่ อ นระดั บ (Agreement on Appointments and
Promotion) การว่าจ้างบุคลากรนั้นจะมีการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา จะมีการว่าจ้างด้วยกัน 2
วาระ ใน 1 วาระ จะมีระยะเวลา 3 ปี โดยจะมีการประเมินบุคลากรก่อนที่จะทาสัญญาจ้างต่อ โดยจะมี
ประเมิน 3 ระดับ คือ ระดับภาควิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยแต่ละระดับจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการให้มาทาการประเมิน ในระดับภาควิชาจะมีคณะกรรมการจากภายนอกมามีส่วนร่วมในการ
ประเมินจะดูเกี่ยวกับการวิจัยและมีอนุกรรมการอีก 2 คนที่มาจากสมาชิกในคณะจะดูเกี่ยวกับทุนอุดหนุน
ในระดับคณะ คณบดีจะเป็นคนแต่งตั้งคณะกรรมขึ้นเองเพื่อประเมินการเลื่อนขั้นหรือจ้างต่อ และในระดับ
มหาลัย อธิการบดีจะเป็นคนแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยคณบดีคณะต่างๆ เพื่อพิจ ารณาผลการ
ประเมินที่ได้รับมาตั้งแต่แรก
3. การประเมินผลประจาปี (Yearly Evaluation of faculty) มีคณะกรรมการผู้ร่วมวิชาชีพ เป็น
ผู้ประเมินบุคลากรของคณะทุกคน โดยจะประเมินจากการเขียนรายงานความก้าวหน้าประจาปี โดยการ
ประเมินบนพื้นฐานของความสามารถทางการวิจัยและการสอนและมีการประเมินผลการสอน โดยเพื่อน
ร่วมวิชาชีพและโดยนักศึกษาประจาปี
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. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Commitment to Excellence) มหาวิทยาลัยในแคนาดา จะได้รับการ
ประกันคุณภาพของบุคลากร โดยยึดหลักพันธกิจมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการสอน การวิจัยและการบริหาร
การจัดการทางาน โดยพันธกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยในแคนาดาเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพ
ส่วนการประกันคุณภาพของไทยนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือการประกันคุณภาพภายในและ
การประกันคุณภาพภายนอกอ้างถึง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา 2557
1. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
โดยการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการตาม
ภารกิจหลักอย่างคุณภาพ
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
1.1 การควบคุมคุณภาพ
1.2 การตรวจสอบคุณภาพ
1.3 การประเมินคุณภาพ
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบในการ
ตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มา
ตฐานหลักสูตรที่กาหนด
โดย สกอ.
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทาหรือ
ผลงานวิจัยของผู้สาเร็จ
การศึกษา
3. นักศึกษา

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรื
ประกอบอาชีพอิสระ
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนา - การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษา
นักศึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
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ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ความพึงใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา
4.1 การบริหารและพัฒนา - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- จานวนบทความของอาจารย์ประจา
หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
5.1 สาระของรายวิชาใน - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่
หลักสูตร
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 การวางระบบผู้สอน
- การพิจารณากาหนดผู้สอน
และกระบวนการจัดการ
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
เรียนการสอน
จัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ
ในระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้

5.3 การประเมินผู้เรียน

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6
และมคอ. 7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ผลงานดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

5.4 ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การดาเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพภายในพร้อม
ทั้งการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งระบบโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อประกันว่าสถาบันอุดมศึกษา
ดาเนินการภารกิจหลักได้อย่างมีคุณภาพ (วิรัช วรรณรัตน์, 2549)
กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย
2.1 การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
2.2 การประเมินคุณภาพ
2.3 การให้การรับรอง
สานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 กาหนดให้ มีสานั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก ฐานะเป็นองค์การ
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มหาชน และให้มีการจัดตั้งสานักงานขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดตั้งสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 เรียกโดยย่อว่า สมศ. และได้ประกาศลง
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 โดยให้สานักงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์และ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และให้สานักงานมีอานาจหน้าที่หลัก ดังนี้
1) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกกาหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัด
2) พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3) ให้มีการรับรองผู้ประเมินภายนอก
4) กากับดูแลและกาหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดาเนินการโดยผู้ ประเมิน
ภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน และประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก สานักงานอาจดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยก็ได้
5) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จั ดทาหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กร
เอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ หรื อ วิ ช าการ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการฝึ ก อบรมผู้ ป ระเมิ น ภายนอกอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
6) เสนอรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาประจ าปี ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงบประมาณเพื่ อประกอบการพิจารณาในการกาหนด
นโยบายการศึ ก ษา และการจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ การศึ ก ษา รวมทั้ ง เผยแพร่ ร ายงานดั ง กล่ า วต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
มาตรฐานการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายนอก
1) มาตรฐานและตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก
และเป็นแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษามุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยเริ่มระดมความคิดเมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 เพื่อร่วมกันพิจารณาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาที่ได้สังเคราะห์จัดทาเป็น
ร่างมาตรฐานการศึกษา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของชาติ แล้วจัดทาตัวบ่งชี้
ร่ า งมาตรฐานการศึ ก ษาที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง และกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มหลายฝ่ายพัฒนาขึ้นนี้ มีสาระสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการ
รวมทั้งแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นสาคัญ โดยมีทั้งหมด
27 มาตรฐาน ที่ป ระชุมได้ พิจ ารณาคัดเลื อกและเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ เพื่อเป็ น
มาตรฐานสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก 17 มาตรฐาน โดยได้คัดเลือกมาตรฐานที่มี
ความสาคัญและเน้นที่มาตรฐานด้านกระบวนการเป็นมาตรฐานหลัก
สานักงานคณะกรรมการได้พิจารณา 17 มาตรฐาน โดยจัดลาดับความสาคัญทั้งประเด็นที่เป็น
มาตรฐานสาคัญและมาตรฐานหลักที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สรุปเป็นมาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก สาหรับ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 มาตรฐาน 42 ตัวบ่งชี้ เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อ 4 มกราคม 2543 ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติในหลักการร่างมาตรฐานการศึกษาทั้ง 27 มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การจั ดการศึกษาขั้น พื้น ฐานและเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก 10 มาตรฐาน และให้
กระทรวงศึกษาธิการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติ จากการปรึกษาหารือระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ขอเพิ่มมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในรอบแรกอีก 4 มาตรฐาน รวมเป็น 14 มาตรฐาน และเสนอให้มีการปรับตัวบ่งชี้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2543 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 14
มาตรฐาน 53 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก ได้ถูกนามาใช้เป็นหลักในการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกสถานศึ ก ษาโดย สมศ ในการด าเนิ น การเพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
สถานศึกษา การบริหารจัดการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเอกสาร การอบรมผู้ประเมินภายนอก และ
การตรวจเยี่ยมสถานศึ กษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก โดยเริ่มการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในปี
การศึกษา 2544 หลังจากที่มีการจัดตั้งหน่วยประเมินการฝึกอบรมผู้ประเมินให้หน่วยประเมิน และมีผู้
ประเมินที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติและผ่านการฝึกอบรม สาหรับการฝึกอบรมผู้ประเมิน
ภายนอกนั้นดาเนินการโดยหน่วยฝึกอบรม ตามหลักสูตรและเอกสารประกอบที่ สมศ กาหนดขึ้น เป็นเวลา
7 วัน แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 3 วัน และภาคปฏิบัติ 3 วัน การสรุปผลและรายงานผล 1 วัน เนื้อหาสาระ
ประกอบด้วยหลักการ ขั้นตอน และเทคนิควิธีการประเมิน การวางแผนการตรวจเยี่ยม สถานศึกษาเพื่อ
การประเมินภายนอก ตลอดจนการฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานศึกษา
โดยสรุปแล้วมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประเมินภายนอกของสถานศึกษามีการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อการดาเนินการดังนี้
1) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ เมื่อ 4 มกราคม 2543 มีทั้งหมด 27 มาตรฐาน 91 ตัว
บ่ ง ชี้ ประกอบด้ ว ย มาตรฐานด้ า นผู้ เ รี ย น 12 มาตรฐาน 38 ตั ว บ่ ง ชี้ มาตรฐานด้ า นกระบวนการ 6
มาตรฐาน 29 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานด้านปัจจัย 9 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้
2) ในช่วง 5 ปีแรกของการประเมิน หรือการประเมินภายนอกรอบแรก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
25 มกราคม 2543 ให้มีจานวน 14 มาตรฐาน 53 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย มาตรฐานด้านผู้เรียน 7 มาตรฐาน
22 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านครู 2 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานด้านผู้บริหาร 5 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้
3) ได้มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ และเพิ่มเติมเกณฑ์การประเมิน โดยมติคณะกรรมการบริหาร สมศ
เมื่ อ เดื อ นเมษายน 2547 และให้ เ ริ่ ม ใช้ เ ดื อ นมิ ถุ น ายน 2547 จ านวน 14 มาตรฐาน 68 ตั ว บ่ ง ชี้
ประกอบด้วย มาตรฐานด้านผู้เรียน 7 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านครู 2 มาตรฐาน 16 ตัวบ่งชี้
และมาตรฐานด้านผู้บริหาร 5มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี้ โดยเสนอผลตามลาดับ คือ ผู้บริหาร –ครู-ผู้เรียน
4) การประเมิน รอบสอง (ปี พ.ศ. 2549-2553) โดยมติคณะกรรมการบริหาร สมศ เมื่อเดือน
พฤศจิ ก ายน 2548 เป็ น การประเมิ น เพื่ อ การรั บ รองมาตรฐาน จ านวน 14 มาตรฐาน 60 ตั ว บ่ ง ชี้
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. การกากับมาตรฐาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สกอ. ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ และบัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ
2. บัณฑิต ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา การรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาการควบคุมการดูแลการให้
คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลต่ออัตราคงอยู่และการสาเร็จการศึกษา
4. อาจารย์ การบริหารและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน การออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 และการ
ประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสม
การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการดาเนินการควบคุมคุณภาพภายในพร้อมทั้งการตรวจสอบ
และการประเมินผลทั้งระบบโดยหน่วยงานภายนอก มีกระบวนการอยู่ 3 อย่าง คือ การตรวจสอบคุณภาพ
ที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพ การให้การรับรอง โดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา มีอานาจหน้าที่หลัก ดังนี้
1) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
2) พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3) ให้มีการรับรองผู้ประเมินภายนอก
4) กากับดูแลและกาหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดาเนินการโดยผู้ ประเมิน
ภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน
5) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ
6) เสนอรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาประจ าปี ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณานโยบาย และจัดสรรงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก และเป็นแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษามุ่ง
พัฒ นาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ถูกนามาใช้เป็นหลั กในการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาโดย สมศ ในการดาเนินการเพื่อประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การบริหารจัดการ การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเอกสาร การอบรมผู้ประเมินภายนอก และการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
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สรุป
การประกั น คุ ณ ภาพของประเทศแคนาดา มี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจาก
คณะกรรมการ ในการแต่งตั้งบุคลากรขึ้น ตั้งแต่ อธิการบดี รองอธิการบดี ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย ฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายกิจการนักศึกษา การสรรหาบุคลากรตั้งแต่ระดับภาควิชา ระดับคณะ และ
ระดับ มหาวิทยาลั ย โดยระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประเมินจากภายนอกพิจารณาความเห็ นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ในระดับ คณะ คณบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาการเลื่อนระดับและการต่อ
สัญญาว่าจ้างของบุคลากร และในระดับมหาวิทยาลัย อธิการบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
คณบดีคณะต่างๆพิจารณาผลการประเมินบุคลากรจากคณะต่างๆ และมีการประเมินคุณภาพบุคลากร
โดยประเมินประจาปีจากผลงานวิจัยและประเมินคุณภาพการสอน ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพที่มุ่งเน้นเพื่อ
ความเป็นเลิศ โดยยึดหลักพันธกิจของประเทศ ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่เน้นเกี่ยวกับการใช้ชี วิตและ
อยู่อย่างมีความสุข การประกันคุณภาพของประเทศแคนาดา เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการ อีกทั้งมีการ
ประเมินประจาปี ประเมินคณะและภาควิชา มีการประกันคุณภาพ แม้กระทั่งการวิจัย ซึ่งประเทศไทยมี
เพีย งการประกัน คุณ ภาพในระดับ สถาบั นอุด มศึก ษา คื อ การประกันคุ ณภาพภายในและการประกั น
คุณภาพภายนอก ซึ่งการประกันคุณภาพภายในเพื่อต้องการให้สถาบันอุดมศึกษามีควบคุมคุณภาพด้วย
ตนเอง และการประกัน คุณภาพภายนอกเพื่อให้ห น่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแลคุณภาพด้ว ย หาก
เปรี ยบเทีย บกัน แล้ วถือว่ามีความคล้ ายกันกับของประเทศแคนาดา ในเรื่องของการคัดเลือกคุ ณภาพ
บุคลากรและคุณภาพหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษา และเน้นคุณภาพที่ตัวบุคลากรเป็นสาคัญ ตั้งแต่ฝ่าย
บริหารที่มีการคัดเลือกผ่านคณะกรรมการจนถึงคณาจารย์ แต่สิ่งหนึ่งที่สาคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาของไทย ที่ไม่ได้มุ่งเน้ นการประกันคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศเหมือนประเทศแคนาดา แต่มี
มุมมองที่แตกต่างคือต้องการให้คนไทย มีความรู้และสามารถนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไปต่อยอดในเรื่อง
ของการมีงานทา และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ฉะนั้นแล้วการประกันคุณภาพการศึกษาของแคนาดาที่ มี
พัน ธกิจ มุ่ง สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ มีค วามคล้ า ยกั นในเรื่อ งบุ คคล และการจัด การหลั ก สู ต ร แต่ ต่า งกั นเพีย ง
เป้าหมายของการศึกษาเท่านั้น
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บทคัดย่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนาในปัจจุบัน
แต่ล ะมหาวิทยาลั ย ก็ได้ ใช้เกณฑ์ ที่แตกต่ างกัน แล้ ว แต่ค วามต้อ งการของแต่ล ะมหาวิท ยาลั ยเลื อกใช้
เนื่องจากบางมหาวิทยาลัยอาจเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ในบทความฉบับนี้จะนาเสนอใน
เกณฑ์ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance
Excellence: EdPEx) สาหรั บ เกณฑ์ตัว นี้ยังไม่ได้นามาใช้ในวงกว้าง แต่มีบางมหาวิทยาลั ย เริ่มใช้แล้ ว
เนื่องจากเกณฑ์ตัวนี้สามารถประเมินได้ในทุกบริบท และสามารถตั้งเกณฑ์และความเหมาะสมกับบริบท
ของตนได้ ส่วนอีกคือ เกณฑ์การประกันคุณคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ) เกณฑ์นี้
หลายมหาวิทยาลัยได้เลือกใช้เกณฑ์นี้ในการประเมิน แต่ในอนาคตจะมุ่งเน้นให้ทุ กมหาวิทยาลัยเลือกใช้
เกณฑ์การประเมินเพื่อความเป็นเลิศ คือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการเป็นเลิศ
คาสาคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, มหาวิทยาลัย, องค์กรชั้นนา

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

หน้า 12

วารสารการวัดผลการศึกษา

ปีที่ 33 ฉบับที่ 94 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559

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

บทนา
การสร้ างคุณภาพหรื อการประกันคุณภาพมีความส าคัญมาก เพราะการประกันคุณภาพเป็น
สิ่งจาเป็นสาหรับระบบคุณภาพทุกระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในสินค้าหรือบริการ และบรรลุถึงความ
ต้องการด้านคุณภาพที่กาหนดให้น่าพอใจการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งในปัจจุบันคุณภาพของผลผลิต
คือ ผู้ เรี ย น ยั ง อยู่ ในระดั บ ที่ไ ม่น่ าพอใจ ผู้ เ รียนมีผ ลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียนต่า สะท้อ นให้ เห็ นคุณ ภาพ
สถานศึกษาที่บริหารจัดการศึกษาล้มเหลว จึงจาเป็นต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา และในปัจจุบัน
การประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ และเพื่อให้มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรชั้น
นา ในหลายมหาวิทยาลัยได้มีการใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประเมิน เช่น มหาลัยมหิดล มหาลัยธรรมศาสตร์
มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาการดาเนินการอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และ
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกและ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึ ง การ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายนอก
โดย สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่
สานักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน การ
ประเมิ น คุ ณ ภาพ การให้ ก ารรั บ รอง ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องค์ ก ารมหาชน) มี อ านาจหน้ า ที่ ห ลั ก ดั ง นี้ (คู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ระดับคณะ 2557)
- พัฒ นาระบบการประเมิ น คุ ณภาพภายนอก กาหนดกรอบแนวทาง และวิธี การประเมิ น
คุณภาพภายนอกที่มีป ระสิ ทธิภ าพ และสอดคล้ องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด
- พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
- ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
- กากับดูแลและกาหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ที่ดาเนินการโดยผู้ประเมิน
ภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเพื่อพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สานักงานอาจดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้
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- พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กร
เอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ หรื อ วิ ช าการ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการฝึ ก อบรมผู้ ป ระเมิ น ภายนอกอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจาปีต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการกาหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
รวมทั้งเผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ตามมาตรา 49 กาหนดให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์กรมหาชน ทาหน้าที่พั ฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ และ
แนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา ให้มีการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับ ตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย
และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยวงจร
PDCA (Plan-Do-Check-Act) ได้แก่ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบหรือ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติง าน (Check) และการปรับ ปรุงแก้ไขและพัฒ นา (Action) เป็นการปฏิบัติโ ดย
บุ ค ลากรของสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ โดยหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ที่ มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลสถาบั น การศึ ก ษา
ประกอบด้วย
 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะประกันว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ไปตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ โดยการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพ การควบคุมดังกล่าวเน้นที่ระบบ
การกากับดูแลตนเอง (Self-Regulating System) ในระดับบุคคล กองวิชา กรมนักเรียน/กองการปกครอง
และสถาบัน
 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบผลการดาเนินการของระบบ
และกลไกควบคุมคุณภาพศึกษาภายใน ที่สถาบันการศึกษาได้จัดให้มีขึ้น โดยจะเป็นการตรวจสอบเชิง
ระบบ มุ่งเน้นการพิจารณาว่า สถาบันได้มีระบบควบคุมคุณภาพหรือไม่ ได้ใช้ระบบที่พัฒนา ขึ้นเพียงใด
และมีขั้นตอนการดาเนินการที่จะทาให้เชื่อถือได้หรือไม่ว่าการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพของ
กิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการ
สอน เป็ น ต้น โดยมีจุ ดเน้ น ที่โ ปรแกรมวิ ช า การประเมินจะใช้วิธี การศึกษาตนเอง (Self Study) การ
ประเมิ น ทางวิ ช าการจากภายนอก ( External Peer Review) และการใช้ ตั ว บ่ ง ชี้ วั ด พฤติ ก รรม
(Performance Indicators)
ตามมาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจั ดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
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ความสาคัญและประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
- เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่มาตรฐานสากล
- การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การบริหารจัดการสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล อันจะทาให้การผลิตผู้สาเร็จ
การศึกษาทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับความ
ต้องการของสังคมและประเทศ
- ผู้เรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้จ้างงาน และสาธารณชนมีข้อมูลสาหรับการตั ดสินใจที่ถูกต้อง
และเป็นระบบ
- สถาบันการศึกษา หน่วยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระบบใน
การกาหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการศึกษา
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระวิชาสูงได้มาตรฐานสม่าเสมอ
- ผู้เรียนรู้ล่วงหน้าว่าจะได้รับผลอะไรจากการเรียนในสถาบันการศึกษาและได้ผลตามความ
ต้องการ
- ผู้ปกครอง ชุมชน ครู หน่วยงานการจัดการศึกษาในท้องถิ่น มีส่วนร่วมกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพที่ผสมกลมกลืนระหว่างมาตรฐานสากลมาตรฐานชาติและมาตราฐานท้องถิ่น
- ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นาการจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยผนึกกาลังครู
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ป กครอง ชุมชน วางแผนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดผลกับผู้เรียนตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบยอมรับในแผนการดาเนินงานของสถาบันการศึกษา
- ครูได้รับการพัฒนาและจูงใจให้วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เน้นกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้นาไปสู่การบรรลุมาตรฐานคุณภาพการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ให้ผู้เรียนทุก
คนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาติดตามตรวจสอบการเรียนการ
สอน และช่วยให้คุณภาพการศึกษามีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น
- มีระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มุ่งตรงต่อการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ และ
บันทึกลงแฟ้มผลงานที่ผู้บริหารและครูตรวจสอบผลการเรียนและบันทึกผล นาผลมาใช้เพื่อการพัฒนาและ
รายงานสู่ชุมชนสม่าเสมอว่า การจัดการเรียนการสอนทาให้บังเกิดผลตามเป้าหมายคุณภาพการเรียนรู้ที่
กาหนด ไว้ได้ดีเพียงใด
การประกั น คุ ณ ภาพในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ยศณี น คริน ทรวิ โ รฒในปั จจุ บั น เลื อ กใช้ เกณฑ์ ก าร
ประเมิน 2 แบบ คือ (1) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการเป็นเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence: EdPEx) (2) เกณฑ์การประกันคุณคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
(สกอ)
1. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance
Excellence: EdPEx)
วัตถุประสงค์ของเกณฑ์การประเมิน ตอบคาถาม 3 ข้อ คือ (1) สถาบันสามารถดาเนินงานได้ดี
ที่สุดเท่าที่ทาได้หรือยัง (2) ท่านทราบได้อย่างไร และ (3) มีอะไรที่สถาบันของท่านจพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก
หรือไม่และอย่างไร (เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ, 2558)
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ประโยชน์ ข องเกณฑ์ ในระดั บ ประเทศ เกณฑ์ EdPEx มี บ ทบาทที่ ส าคั ญ 3 ด้ า นในการทาให้
ประเทศไทยมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น ที่ ดี ขึ้ น (1) เกณฑ์ ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารด าเนิ น งานของ
สถาบันการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถ และผลลัพธ์ให้ดีขึ้น (2) เกณฑ์ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างสถาบันต่างๆ ในประเทศ และ(3) เกณฑ์เป็นเครื่องมือที่สร้างความ
เข้าใจและบริหารจัดการผลการดาเนินการของสถาบัน ชี้แนะแนวทางการจัดทาแผนกลยุทธ์ และเปิด
โอกาสการเรียนรู้
คุณลักษณะของเกณฑ์ EdPEx
- มุ่งเน้นผลลัพธ์ เกณฑ์ EdPEx มุ่งเน้นผลลัพธ์ในเรื่องหลักๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
กระบวนการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น บุคลากร การนาองค์การและกรกากับดูแล รวมถึงงบประมาณ
การเงิน และตลาด การรวมตัววัดเหล่านี้มาประกอบกันทาให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์ของสถาบันมีความสมดุล
โดยไม่ละเลยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม วัตถุประสงค์ หรือเป้าประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สาคัญ
อย่างไม่เหมาะสม
- ไม่กาหนดวิธีการและปรับใช้ให้เหมาะสมได้ เกณฑ์ EdPEx ไม้ได้กาหนดวิธีการว่าสถาบัน
จะต้องมีโครงสร้างองค์การอย่างไร ไม่ได้ระบุว่าสถาบันจะต้องมีหน่วยงานด้านการวางแผน ด้านจริยธรรม
พัฒนาคุณภาพ หรือหน่วยงานอื่นๆ เกณฑ์ไม่ได้ระบุให้สภาบันบริหารหน่วยงานต่างๆ ด้วยวิธีเดียวกัน และ
ยอมให้สถาบันเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเพื่อกระตุ้นการพัฒนา เช่น Plan-Do-Study-Act (PDSA)
balanced scorecard หรือศึกษาเกณฑ์การประกันคุณภาพด้วยตนเอง (accreditation self-studies)
เกณฑ์ไม่กาหนดวิธีการไว้ เพราะ (1) เกณฑ์มุ่งเน้นความต้องการขององค์การที่มีร่วมกัน (common
needs) มากกว่าวิธีปฏิบัติที่เหมือนๆ กัน ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจ การสื่อสาร การแลกเปลี่ยน ความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและแนวทางที่หลากหลาย (2) เกณฑ์
มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าวิธีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือโครงสร้างของสถาบัน เกณฑ์สนับสนุนให้สถาบันตอบ
คาถามด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์ ปรับให้เหมาะสมกับสถาบัน และมีความยืดหยุ่น กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง
ทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งการปรับปรุงด้วยการสร้างนวัตกรรม
- มุ่งเน้นที่ความต้องการของสถาบันการศึกษา เกณฑ์ EdPEx ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยตระหนักถึงความแตกต่างในด้านพันธกิจ บทบาท และหลักสูตรของสถาบันต่างๆ แนวคิดความ
เป็นเลิศในเกณฑ์การศึกษานี้ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ (1) กลยุทธ์การประเมินที่ได้ผ่านการกลั่นกรอง
และใช้ได้ผลอย่างดีในทางปฏิบัติ (2) การปรับปรุงตัววัดและตัวบ่งชี้หลักต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลลัพธ์ตามพันธกิจอื่น และ (3) ความเป็นผู้นาที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านผล
การดาเนินการและการปรับปรุง เมื่อเทียบเคียงกับ สถาบัน/องค์การที่ดาเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกัน
หรือค่าเทียบเคียงที่เหมาะสม
- สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในทางเดียวกันทั้งสถาบัน เกณฑ์
EdPEx สร้างความสอดคล้องไปในทางเดียวันทั้งสถาบันจากตัววัดที่ได้มาจากกระบวนการและกลยุทธ์ของ
สถาบันที่มีการเชื่อมโยงและเสริมซึ่งกันและกัน ตัววัดเหล่านี้ผูกโยงโดยตรงกับคุณค่าในมุมมองของผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกับผลการดาเนินการโดยรวม ดังนั้นการใช้ตัววัดเหล่านี้ จึงเป็น
กรอบที่ทาให้กิจกรรมต่างๆ ดาเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องโดยลดความจาเป็นที่จะต้องกาหนด
วิธีปฏิบัติโดยละเอียดลดการรวมศูนย์การตัดสินใจ หรือลดกระบวนการจัดการที่ซับซ้อนเกินไป ดังนั้นตัว
วัดเหล่านี้จึงเป็นทั้งเครื่องมือในการสื่อสาร และเป็นวิธีการถ่ายทอดผลการดาเนินการที่สถาบันต้องการ
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ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งคงเส้ น คงวา ความสอดคล้ อ งไปในแนวทางเดี ย วกั น นี้ ท าให้ มั่ น ใจว่ า สถาบั น มี
จุดมุ่งหมายที่แน่ชัดและเป็นรับรู้ทั่งองค์การ ในขณะเดียวกันก็สนั บสนุนความคล่องตัวการสร้างนวัตกรรม
และการกระจายอานาจในการตัดสินใจ เมื่อใช้เกณฑ์นี้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ จะ
ช่วยให้เกิดวงจรแห่งการพัฒนาที่เน้นการปฏิบัติ 4 ขั้นตอนคือ (1) การออกแบบและเลือกกระบวนการ
วิธีการ และตัววัด ที่มีประสิทธิภาพ (แนวทาง) (2) การนาแนวทางไปปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา (การนาไปสู่
การปฏิบัติ) (3) การติดตามประเมินความก้าวหน้า การเก็บและแบ่งปันความรู้ รวมทั้งการหาโอกาสในการ
สร้ า งนวัต กรรม (การเรี ย นรู้ ) (4) การปรั บแผนบนพื้น ฐานของสิ่ ง ที่พ บจากการประเมิ น และผลการ
ดาเนินการของสถาบัน การทาให้กระบวนการและการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ประสานกลมกลืนกัน
รวมทั้งการเลือกตัววัดของกระบวนการและผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม (บูรณาการ)
- สนับสนุนการตรวจประเมินที่เน้นเป้าประสงค์ เกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน ประกอบด้วย
ระบบการตรวจประเมินซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน การใช้เกณฑ์เพื่อประเมินตนเอง ช่วยให้สถาบันเห็นภาพคร่าวๆ
ของจุ ด แข็ ง และโอกาสพั ฒ นาจากการตอบค าถามตามข้ อ ก าหนดต่ า งๆ 17 หั ว ข้ อ ซึ่ ง เน้ น ที่ ผ ลการ
ดาเนินการ ตามระดับพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของกระบวนการและผลลัพธ์ของการดาเนินการ (แนว
ทางการให้คะแนน) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx จึงนาไปสู่การปรับปรุงผลการดาเนินการอย่าง
จริงจังในทุกด้าน เครื่องมือนี้ให้ประโยชน์ในการบริหารจัดการมากกว่าวิธีการทบทวนผลการดาเนินการ
ตามวิธีการอื่นๆ และสามารถปรับใช้ได้กับกลยุทธ์ ระบบการจัดการ และองค์การหลากหลายประเภท
การเลือกการประเมินแบบ EdPEx ทาให้ได้รู้ว่าองค์กรมีทรัพย์สินและสินทรัพย์อะไรอยู่บ้าง ได้
รู้จักและคานึงถึงลูกค้าทุกกลุ่ม มีการรับฟังมากขึ้น ทางานแบบมีทิศทางสู่เป้าหมายเดียวกัน การทางานมี
ระบบมากขึ้น ในส่วนที่ผ่านมายังไม่ดีพอ จะต้องทาแบบไหนจึงจะดีกว่าเดิม ได้รู้จักตนเองมากขี้น รู้จุดเด่น
และข้อที่ควรปรับปรุง มีการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง และได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันภายในองค์กร
มากขึ้น
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการเป็นเลิศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีคะแนนรวม
1,000 คะแนน กลุ่มมุ่งเน้นผลการดาเนินการ 550 คะแนน กลุ่มมุ่งเน้นผลลัพธ์ 450 คะแนน
1. กลุ่มมุ่งเน้นผลการดาเนินการ ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 หมวด ได้แก่ (1) การนาองค์กร 120
คะแนน แบ่ ง ออกเป็ น การน าองค์ ก ารโดยผู้ น าระดั บ สู ง 70 คะแนน และการก ากั บ ดู แ ลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 50 คะแนน (2) กลยุทธ์ 85 คะแนน แบ่งออกเป็น การจัดทากลยุทธ์ 45 คะแนน และ
การนากลยทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 40 คะแนน (3) ลูกค้า 85 คะแนน แบ่งออกเป็น เสียงของลูกค้า 40 คะแนน
และ ความผูกพันของลูกค้า 45 คะแนน (4) การวัด การวิ เคราะห์ และการจัดการความรู้ 90 คะแนน
ประกอบด้วย การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์การ 45 คะแนน และการ
จัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 45 คะแนน (5) บุคลากร 85 คะแนน แบ่งออกเป็น
สภาพแวดล้ อ มในการท างาน 40 คะแนน และ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร 45 คะแนน และ
(6) ระบบปฏิบั ติการ 85 คะแนน แบ่งออกเป็น กระบวนการทางาน 45 คะแนน และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติการ 40 คะแนน
2. กลุ่ ม มุ่ง เน้ น ผลลั พ ธ์ ประกอบด้ ว ยเกณฑ์ 1 หมวด ได้ แก่ (7) ผลลั พธ์ 450 คะแนน แบ่ ง
ออกเป็น ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและกระบวนการ 120 คะแนน ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
80 คะแนน ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 80 คะแนน ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ และการกากับดูแล
80 คะแนน และผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 90 คะแนน
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2. เกณฑ์การประกันคุณคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ)
ความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ให้บริการทงวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4
ประการ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกหลายประการที่ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องเร่ง
ดาเนินการปัจจัย ดังกล่าวคือ (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, 2557)
- คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้ มแตกต่างกันมากขึ้นซึ่ง
จะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
- ความท้าทายของโลกาภิวั ตน์ต่อการอุ ดมศึกษา ทั้ง ในประเด็น การบริการการศึกษาข้า ม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจาก
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
- สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
- สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป
- สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation)
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรม
มาภิบาล
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบั น อุ ดมศึ ก ษาร่ ว มกั บ ต้ น สั ง กั ด จ าเป็น ต้ อ งพั ฒ นาระบบและกลไกลการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
ระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบัน ศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กาหนดขึ้น โดย
วิเคราะห์เปรียเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และ
ได้มาตรฐาน
- เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง
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- เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนากร
ดาเนินงานเพื่อนาไปปรับปรุงผลการดาเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของสถาบัน
- เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทาให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
- เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่
จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับคณะ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น (มศว) จานวน
2 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น 15 ตัวบ่งชี้
องค์ป ระกอบที่ 1 การผลิ ตบั ณฑิต ตัว บ่งชี้ สกอ. 1.1 ผลการบริห ารจัดการหลั กสูตรโดยรวม
สกอ. 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก สกอ. 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ สกอ. 1.4 จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา 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
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกากั บ ติดตาม
ผลลัพธ์ ตามพันธกิจกลุ่ มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ สกอ. 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) และมศว 5.2 การดาเนินการตาม
มาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน

สรุป
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มใช้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการเป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)มาใช้ในการประเมิน โดยมีการนาร่องโดย
มี ค ณะแพทยศาสตร์ ในมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ เริ่ ม น ามาใช้ ก่ อ น เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วงแรกที่ใช้นั้น หลายๆที่ไม่ผ่านการประเมิน
เนื่ อ งจากเขี ย นยั ง ไม่ เ ป็ น ระบบ จึ ง ยั ง ต้ อ งมี ก ารใช้ เ กณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ในการประเมินด้วย ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบันหลายคณะใช้
เกณฑ์การประกั นคุณคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) มีบางคณะที่ใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น การเป็ น เลิ ศ (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 และโครงร่างองค์กรกับข้อกาหนดโดยรวมหมวด 1-6 และผลลัพธ์หมวด 7
ทั้งนี้ให้แต่ละคณะเลือกตามความสมัครใจ และในปี 2562 ทุกคณะต้องใช้เกณฑ์ EdPEx และโครงร่าง
องค์กรกั บข้อกาหนดโดยรวมหมวด 1-6 และผลลั พธ์หมวด 7 โดยตั้งแต่ปี 2559 ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษามีการพัฒนาทีมให้คาปรึกษา สร้างความเข้าใจในการประเมินตนเองที่สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กร มีการจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการประเมินโดยใช้เกณฑ์ EdPEx
สถาบันการศึกษามีการดาเนินการได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็น
ของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ
ของสถานศึกษา จึงควรมีการคานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ การ
ด าเนิ น ตามเกณฑ์ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น แนวทางของ Education Criteria for Performance Excellence
(EdPEx) จึงเหมาะกับความหลากหลายของบริบทของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามในขณะที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างสั่งสมความพร้อมเพื่อประกันคุณภาพและรับรองการประเมินตามกรอบ
EdPEx ได้ถู กพั ฒ นาขึ้ น จากตั ว บ่ งชี้ ของ สกอ. และ ส านัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพื่อการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมด้าน คุณภาพศิษย์ คุณภาพ
ครู/อาจารย์ การบริหารและ ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม โดยมุ่งสู่เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ใน
โครงร่างองค์กร (organizational profile) การเลือกระบบประกันคุณภาพได้เองโดยมีเป้าหมายเพื่อการ
พัฒ นาคุณภาพการศึกษาสู่ร ะดับสากล ส่งผลให้ การประกันคุณภาพและการเตรียมพร้อมเพื่อรับการ
ประเมินเป็นภาระที่สมเหตุสมผลและเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่พึงประสงค์
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ฝ่ายประกันคุณภาพ. ทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ช่วงปี 2559-2562 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา. การนาเกณฑ์ EdPEx มาใชในการพัฒนาคุณภาพ องค์กร ระดับคณะฯ
วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร จากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนา.
ปรีย์กมล รัชนกุล. เส้นทางการดาเนินงาน EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุวิทย์ ยอดสละ. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา.
จินดา ตาทิพย์. การประกันคุณภาพการศึกษา: นวัตกรรมใหม่ของการปฏิรูปการศึกษาไทย.
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. ก้าวข้ามขีดจากัดสู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ. (2558). พิมพ์ครั้งที่ 1 .
กรุงเทพมหานคร: สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. วัฒนธรรมองค์กร สร้างคน สร้างชาติ. (2558). พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพมหานคร:
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. คุณภาพศิษย์เป้าหมายการประเมิน. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพมหานคร: สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).
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Information management for educational quality assurance:
proposal on model and application
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Pansawut Juphokaew
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
Triam Udom Suksa School
Corresponding author, E-Mail: jpansawut@gmail.com

บทคัดย่อ
การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการกระตุ้นให้กระบวนการ
ต่างๆ ในสถานศึกษาผลิ ตสารสนเทศจากการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เป็นกระบวนการที่ก่อให้ เกิด
สารสนเทศที่รองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา รูปแบบการจัดการสารสนเทศสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ได้ แก่ (1) การวิเคราะห์ มาตรฐานคุณภาพ (2) การออกแบบการเก็บข้อมูล (3) การนาเสนอ
สารสนเทศ (4) การวิเคราะห์สารสนเทศ และ (5) การส่งต่อสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสามารถนาไปปรับใช้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
คาสาคัญ: 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 SelfAssessment Report (SAR) of the organization.
Keywords: Information Management, Quality Assurance for Education
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บทนา
การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Quality Assurance for Education) เป็น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ
สาหรับการบริหารการศึกษา มีบทบาทในฐานะที่เป็นเครื่องสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาได้จัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสังคมและประเทศชาติ อันจะนาไปสู่ความไว้วางใจของผู้ปกครองที่มี
ต่อสถานศึกษานั้น และมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการศึ กษาของชาติ อาจกล่าวได้ว่าการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกระบวนการบูรณาการ (Integration Process) ของกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ในสถานศึกษา
นับตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการวัดและประเมินผลนักเรียน กระบวนการดูแล
ช่ว ยเหลื อนั กเรี ย น ตลอดจนกระบวนการการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ทุกกระบวนการล้ ว นมีความ
เชื่อมโยงถึงกั น เป็ น ระบบ กล่ าวคื อ ผลลั พธ์ (Output) ที่ได้ จากกระบวนการหนึ่ ง ย่อ มจะเป็ นปัจจั ย
เบื้ อ งต้ น (Input) ของอี ก กระบวนการหนึ่ ง เสมอ ดั ง นั้ น สถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพย่ อ มต้ อ งเกิ ด จาก
กระบวนการที่ มี คุ ณ ภาพในระดั บ สู ง ซึ่ ง การจะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพของกระบวนการต้ อ งอาศั ย
สารสนเทศที่เกิดจากการกระบวนการเหล่านั้น นั่นหมายความว่าการทราบถึงสารสนเทศของสถานศึกษา
เป็นสิ่งจาเป็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการกระตุ้นให้กระบวนการ
ต่างๆ ในสถานศึกษาผลิตสารสนเทศจากการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสาคัญ
สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการการสารสนเทศสถานศึกษาจึงนับว่าเป็นกระบวนเสริม
นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการ
หลักของการประกันคุณภาพการศึกษา ในบทความนี้จะได้นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการ
จั ด การการสนเทศกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ข้ อ เสนอเกี่ ย วรู ป แบบการจั ด การสารสนเทศ
สถานศึ ก ษาเพื่ อ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การวิ เ คราะห์ และการน าการจั ด การสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสารสนเทศกับการประคุณภาพการศึกษา
การประเมินกับการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก คือ (1) การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control) (2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) และ (3) การประเมินคุณภาพ (Quality
Assessment) กระบวนการเหล่านี้จะประกอบด้วยกิจกรรมที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน เริ่มต้นตั้งแต่การ
กาหนดมาตรฐานคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งที่สถานศึกษาอาจกาหนดขึ้นเองเพื่อประเมินตนเอง หรืออาจจะนา
มาตรฐานคุณภาพอื่นๆ มาปรับใช้ก็ได้ เมื่อมีมาตรฐานคุณภาพเป็นกรอบการดาเนินงานแล้ว สถานศึกษา
จะดาเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพเหล่านั้น จนเมื่อสถานศึกษาได้ดาเนินการมาได้ระยะ
หนึ่ง ก็จาเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพเพื่อวัดว่า การดาเนินการของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพที่กาหนดไว้หรือไม่ ดังนั้นก็กล่าวได้ว่า การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นกระบวนการที่ทาให้การประกันคุณภาพมีความสมบูรณ์
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สารสนเทศกับการประเมิน
การประเมินเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมของการรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศ เพื่อตัดสิ น
คุ ณ ค่ า หรื อ ตั ด สิ น ใจของสิ่ ง ที่ ต้ อ งการจะประเมิ น ถึ ง แม้ ก ารประเมิ น ตามสภาพจริ ง ( Authentic
Assessment) หรือการประเมินจากร่องรอยหลักฐานจะช่วยให้เห็นสภาพการดาเนินการของสถานศึกษา
แต่สารสนเทศที่ปรากฏจากการปฏิบัติงานก็ทาให้เห็นถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ตลอดจนถึงสมรรถนะของสถานศึกษาได้เช่นกัน ดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าสารสนเทศจึงเป็นวัตถุดิบที่สาคัญ
ของการประเมิน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดการสารสนเทศ
การประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสารสนเทศกับการประกันคุณภาพการศึกษา
จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่าสารสนเทศ การประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือสารสนเทศเป็นวัตถุดิบของการประเมิน และการประเมินก็เป็นเครื่องมือ
ของการประกั น คุ ณภาพการศึก ษา ดั งนั้น การจั ดการสารสนเทศจึง เป็ นกระบวนการที่ แฝงเร้ นอยู่ใ น
กระบวนการการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และช่ ว ยท าให้ ก ระบวนการดั ง กล่ า วด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

รูปแบบการจัดการสารสนเทศสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการสารสนเทศสถานศึกษาเป็นกระบวนการสนับสนุนให้ กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษามีประสิทธิภ าพ โดยที่เป็น กระบวนการที่ขับเคลื่ อนให้เกิดสารสนเทศที่สาคัญ ซึ่งตอบสนอง
ตัว ชี้วัดตามมาตรฐานคุณภาพที่กาหนดไว้ รูปแบบการจัดการสารสนเทศสถานศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพ (2) การเก็บข้อมูล
(3) การนาเสนอสารสนเทศ (4) การวิเคราะห์สารสนเทศ และ (5) การส่งต่อสารสนเทศ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมี
รายละเอียดดังนี้
การวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพ
การประเมินคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดจะทาการกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการควบคุมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมาตรฐานคุณภาพจะ
ระบุรายการมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ การ
ตรวจเอกสาร และการลงพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ มาซึ่งสารสนเทศที่จาเป็นที่เพียงพอต่อการประเมิน
การวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพ จึงเป็นการนามาตรฐานคุณภาพมาพิจารณารายตัวชี้วัด มีวัตถุประสงค์ คือ
เพื่อคัดกรองหรือค้นหาตัวชี้วัดที่สามารถตอบคาถามการประเมินได้โดยการใช้สารสนเทศของสถานศึกษา
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การพิจารณามาตรฐานคุณภาพ
การเปรียบเทียบตัวชี้วัดกับรายการสารสนเทศ
การเก็บข้อมูล

การนาเสนอสารสนเทศ

การวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพ
การวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพเริ่มต้นด้วยการพิจารณามาตรฐานคุณภาพว่ามีองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดใดบ้าง ผู้จัดการสารสนเทศจะเปรียบเทียบตัวชี้วัดกับรายการสารสนเทศว่าตัวชี้วัดใดบ้างสามารถ
ประเมินได้จากรายการสารสนเทศที่สถานศึกษามีอยู่ หากสารสนเทศรายการใดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานคุณภาพ ผู้จัดการสารสนเทศจะนาสารสนเทศนั้นไปสู่กระบวนการนาเสนอสารสนเทศ ในกรณีที่
ไม่พบรายการสารสนเทศที่ส อดคล้องกับตัว ชี้วัด ผู้จัดการสารสนเทศจะเก็บข้อมูล เพิ่มเติมเพื่อจัดทา
สารสนเทศที่สอดคล้องต่อไป
การวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพมีประโยชน์ดังนี้ (1) ช่วยให้หน่วยงานด้านการจัดการสารสนเทศ
สามารถค้นหาสารสนเทศสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น มีค วามละเอียด และความชัดเจน และ
(2) ชี้ให้เห็นถึงสมรรถนะของระบบสารสนเทศ ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อนของการเก็บรวบรวมข้อมูล และเป็น
ข้อมูลป้อนกลับที่สาคัญสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
การเก็บข้อมูล
กรณีที่ไม่มีร ายการสารสนเทศของสถานศึกษาที่ส อดคล้ องกับตัว ชี้วัดตามมาตรฐานคุณภาพ
ผู้ จั ด การสารสนเทศจะด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า งๆ โดยมี ขั้ น ตอนทั้ ง สิ้ น 4 ขั้ น ตอนตาม
รายละเอียดดังนี้ (1) การออกแบบการเก็บข้อมูล ผู้จัดการสารสนเทศจะกาหนดประเด็นการเก็บข้อมูล
สืบค้นแหล่งที่มาของข้อมูล การกาหนดรายการเครื่องมือเก็บข้อมูล ตลอดไปจนถึงการประสานงานกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็น (2) การพัฒนาเครื่องมือเก็บ
ข้อมูล ผู้จัดการสารสนเทศจะพัฒนาเครื่องมือให้สอดคล้องกับรูปแบบข้อมูลที่ ต้องการเก็บ เครื่องมือเก็บ
ข้อมูลอาจอยู่ในรูปของเอกสาร หรือการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเก็บข้อมูล จะทาให้การเก็บ
ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น (3) การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ผู้จัดการสารสนเทศจะนาเครื่องมือไปใช้
รวบรวมข้อมูลตามกรอบการเก็บข้อมูล อาจทาได้โ ดยการลงพื้นที่จริง การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เอกสาร
และการสารวจ (4) การจัดกระทาข้อมูล เมื่อผู้จัดการสารสนเทศได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้ว จะต้องนา
ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์โดยการจาแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มพวก พิจารณาลักษณะเบื้องต้นของข้อมูลโดย
อาศัย สถิติเชิงบรรยายหรื อสถิติอ้างอิง (ถ้าจาเป็น) ในขั้นตอนนี้ ผู้ จัดการสารสนเทศจะต้องคานึงถึง
วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพ และตัวชี้วัด การจัดกระทาข้อมูลที่ตรงประเด็น
จะช่วยให้ลดการจัดการสารสนเทศที่ซ้าซ้อนและไม่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ถ้าแต่ละหน่วยงานใน
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สถานศึกษาสามารถจัดกระทาข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ จะทาให้การจัดการสารสนเทศมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ผู้จัดการสารสนเทศสามารถดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนในแผนภาพได้ดังนี้
การออกแบบการเก็บข้อมูล
การพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล

การจัดกระทาข้อมูล
การนาเสนอสารสนเทศ
เมื่อผู้จัดการสารสนเทศดาเนินการจัดกระทาข้อมูลตามที่ต้องการแล้ว ก็จะได้ข้อมูลที่สาคัญและ
จาเป็นต่อการจัดการสารสนเทศ ซึ่งผู้จัดการสารสนเทศจะต้องใช้กลวิธีการวิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อให้ได้
รายการสารสนเทศที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
การนาเสนอสารสนเทศ
การนาเสนอสารสนเทศ คือการนาข้อมูลที่ได้รับการจัดกระทาแล้ว มาเรียบเรียงให้กลายเป็น
สารสนเทศ สารสนเทศที่ดีควรอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ สื่อสารอย่างมีความหมาย และมุ่งเน้น
การตอบคาถามการประเมิน และสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามมาตรฐานคุณภาพ การนาเสนอสารสนเทศอาจ
ทาได้โดยใช้ กราฟ ตาราง แผนผัง แผนภูมิ ซึ่งผู้จัดการสารสนเทศควรคานึงถึงความเหมาะสมในการใช้
รู ป แบบสารสนเทศ อย่ างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบกราฟิกสารสนเทศ
(Infographic) ซึ่งเป็นรูปแบบที่กาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนอกเหนือ จากรูปแบบที่ได้กล่าวไปแล้ว
ซึ่งผู้จัดการสารสนเทศสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้การนาเสนอสารสนเทศที่ดีจะช่วยให้ผู้ประเมินคุณภาพ
ตัดสินใจหรือตัดคุณค่าของสถานศึกษาตามตัวชี้วัดได้ง่ายขึ้น
รูปแบบสารสนเทศ
แผนภูมิแท่ง
แผนภูมิกง
กราฟ
ตาราง
แผนผัง

ข้อบ่งใช้
แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
แสดงข้อมูลในรูปสัดส่วน
แสดงข้อมูลที่เป็นไปตามอนุกรมเวลา
แจกแจงข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ
แสดงตาแหน่งของวัตถุ หรืออาคารสถานที่

การวิเคราะห์สารสนเทศ
การวิเคราะห์สารสนเทศเป็นขั้นตอนที่สาคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้สารสนเทศ การ
วิเคราะห์สารสนเทศที่ดีจะช่วยให้ผู้ใช้สารสนเทศสามารถนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์ต้นด้วย
การพิจารณาสารสนเทศว่าสอดคล้องกับตัวชี้วัดใดในมาตรฐานคุณภาพ จากนั้นผู้จัดการสารสนเทศจะ
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ตีความและเลือกกลวิธีในการอธิบายสารสนเทศ ถึงลักษณะข้อมูลที่ปรากฏ พร้อมทั้งสาเหตุที่เป็นไปได้
แล้ว เรี ยบเรี ยงให้เป็น เรื่ องราวเดียวกัน นอกจากนี้การกล่าวถึงกิจกรรมหรือโครงการที่ส ถานศึกษาได้
ดาเนินการ จะเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและการความมุ่งมั่นของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี
ตัวอย่าง การวิเคราะห์สารสนเทศในรายงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
คุณภาพตามมาตรฐานของประเทศ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
วิชาสามัญเฉพาะระดับมัธยมปลายเพียงแห่งเดียวในประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงมีพันธกิจหลักใน
การรั ก ษาคุ ณ ภาพทางวิ ช าการตามข้ อ ก าหนดพื้ น ฐานตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศั กราช 2551 ซึ่งนั ก เรี ย นโรงเรี ย นเตรี ยมอุ ดมศึ กษามี ความรู้ความสามารถเป็ นไปตามคุ ณภาพ
อันพึงประสงค์ตามมาตรฐานของประเทศ ดังจะพิจารณาได้จากคะแนนจากการสอบวัดผลระดับชาติ
(O-NET) ที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจทุกปีการศึกษา
แผนภูมิ 1 เปรียบเทียบผลการสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) ระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในช่วงปีการศึกษา 2555-2557 (คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)

75.21

67.39

2555

68.78

68.68

2556

2557

เตรี ยมอุดมศึกษา

74.95

74.79

72.7

69.14

2558

มหิดลวิทยานุสรณ์

จากแผนภูมิ 1 พบว่าทั้งนักเรี ยนโรงเรียนมหิ ดลวิทยานุส รณ์และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามี
แนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เพิ่มสูงขึ้นโดยลาดับ อย่างไรก็ตามคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สูงกว่าโรงเรียนเตรียม
อุ ด มศึ ก ษา ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะจ านวนนั ก เรี ย นและความหลากหลายของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นเตรี ย ม
อุดมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่มุ่งเน้นการผลิตนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
การส่งต่อสารสนเทศ
การส่งต่อสารสนเทศเป็น ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการสารสนเทศ ผู้จัดการสารสนเทศจะส่ง
สารสนเทศที่ได้จัดการเรียบร้อยแล้วกลับไปยังผู้ให้ข้อมูล เพื่อรับรองว่าสารสนเทศที่ได้ผลิตขึ้นมีความ
ถูกต้อง ก่อนที่นาส่งให้กับผู้ใช้สารสนเทศต่อไป
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อาจกล่าวได้ว่า ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการคุณภาพการศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตั้งแต่การควบคุมคุณภาพตลอดไปจนถึงก่อนการประเมินคุณภาพ ซึ่งสามารถสรุปเป็น
รูปแบบได้ตามแผนภาพด้านล่างนี้
การวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพ
การออกแบบการเก็บข้อมูล
การนาเสนอสารสนเทศ
การวิเคราะห์สารสนเทศ
การส่งต่อสารสนเทศ
รูปแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน: การประยุกต์ใช้รูปแบบ
รูปแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถนาไปใช้ได้กับการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน และเนื่องจากการ
จัดการสารสนเทศมุ่งเน้นการผลิตสารสนเทศที่มีคุณภาพ ดังนั้นรูปแบบดังกล่าวยังสามารถประยุกต์ให้เข้ า
กับการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพอื่นๆ ได้ เช่น การประกันคุณภาพภายนอก เกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) เป็นต้น
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกั น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและภายนอกของทุ ก ระดั บ ก่ อ นจะมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพในรอบต่ อ ไป
จ าเป็ น ต้ องปรั บ ปรุ งมาตรฐานการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานให้ ส อดคล้ อ งกั น จึ งให้ ย กเลิ ก ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
9(3) ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา โดยยึดหลักที่สาคัญข้อหนึ่ง คือ มี
การก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษา และจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และทุ ก ประเภท
การศึกษา โดยมาตรา 31 ให้ กระทรวงมีอานาจหน้ าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงาน
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ต้นสั งกัด หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒ นาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
มาตรฐานการการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 4 มาตรฐาน
ได้แก่ 1) คุณภาพผู้เรียน 2) กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 3) กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 4) ระบบการประกันคุณภาพในที่มีประสิทธิผล ซึ่งผลการ
ด าเนิ น การของสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานเหล่ า จะต้ อ งปรากฏในรายงานการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียน
รายละเอียด
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) ความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 6) ความ
พร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประกอบด้วย 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
รายละเอียด
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย
2.1 การวางแผนและด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นรอบด้ า น ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2.4 การวางแผนและจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
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มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
รายละเอียด
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 4
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
รายละเอียด
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นเอกสารด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา ที่
แสดงให้เห็ นถึงผลการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตลอดปีการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559; 1-3) แนวทางการเขียนรายการการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทางาน สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และในกรณีที่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กอาจกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบการจัดทารายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การรวบรวมสารสนเทศเป็นขั้นตอนสาคัญที่จะทาให้
รายงานการประเมินตนเองมีความสมบูรณ์ มีคุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่
จะต้องรวบรวมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา เช่น จานวนครู บุคลากร
นักเรียน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ฯลฯ และ (2) ข้อมูลที่เป็นผลการ
ประเมิน เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับสถานศึกษา ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียน หรือผลการทดสอบอื่นๆ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ ผลการใช้
แหล่งเรียนรู้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการจัด
กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 3 เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถกาหนดรูปแบบ
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพตามความเหมาะสม การนาเสนอ
อาจเป็นความเรียง ตารางประกอบความเรียง การบรรยายประกอบแผนภูมิ รูปภาพ หรือ กราฟ ฯลฯ
ตามบริบทของสถานศึกษา โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย นาเสนอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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ขั้นตอนที่ 4 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็น ชอบ หลังจากเขียน
รายงานประเมิน ตนเองเสร็ จสมบู รณ์ สถานศึกษาจะต้องนาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบ เพื่อรับ รองผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 5 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากเขียน
รายงานประเมิน ตนเองเสร็ จสมบู รณ์ สถานศึกษาจะต้องนาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบ เพื่อรับ รองผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
จะเห็นได้ว่าการจัดการสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ในขั้นตอนที่ 2 คือการรวบรวมสารสนเทศ ซึ่งการเขียนรายงานประเมินตนเอง
ที่มีคุณภาพ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศจะต้องมีบทบาทกับการประกันคุณภาพในทุก
กระบวนการ ตามตารางดังนี้
กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา
การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ
การประเมินคุณภาพ

บทบาทของการจัดการสารสนเทศ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพ
เก็บข้อมูล นาเสนอสารสนเทศ วิเคราะห์สารสนเทศ
การส่งต่อสารสนเทศ

สรุป
การจั ด การสารสนเทศเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ น กระบวนการที่ แ ฝงอยู่ ใ น
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา นับตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ เป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้กระบวนการต่างๆภายในสถานศึกษาผลิตสารสนเทศที่ตรง
ตามมาตรฐานคุ ณภาพ ผู้ จั ดการสารสนเทศจะต้อ งวิเคราะห์ มาตรฐานคุณ ภาพเพื่อรวบรวมรายการ
สารสนเทศที่ต้องนาเสนออย่างตรงประเด็น หากรายการสารสนเทศใดที่ไม่ปรากฏ ผู้จัดการสนเทศต้องเก็บ
ข้อมูลที่ต้องการ เพื่อที่จะนาไปสู่การนาเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้จัดการสารสนเทศ
จะต้องวิเคราะห์สารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพ ก่อนที่จะส่งให้ แหล่งข้อมูลเดิมและผู้ใช้
สารสนเทศรับทราบต่อไป การจัดการสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษามีประโยชน์ต่อการเขียน
รายงานการประเมิน ตนเองซึ่งต้ องอาศัยการรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศที่ส ะท้อนให้ เห็ นถึงระดั บ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลด้านคุณภาพผู้เรียนในระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (2) เพื่อได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสาน (mixed method) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เก็บรวมรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากประชากรในการตอบแบบสอบถาม จานวน 150 คน ด้วยแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ จานวน 15
คน ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการสรุปเนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ
ผลวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยด้านผู้บริหารอยู่ในระดับระดับดีเยี่ยม แสดงว่าปัจจัยด้านผู้บริหารมีส่วนสาคัญในการ
ผลักดันและขับเคลื่อนให้การพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องตามระบบประกันภายในสถานศึกษา
มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยจัดลาดับจากมากไปหาน้อยจะได้ผล ดังนี้ ปัจจัยด้านครูผู้สอน
ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการบริการ ปัจจัยด้านคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชน และปัจจัยสถานศึกษา ตามลาดับ
2. จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทาให้พบข้อมูลสนับสนุนแนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน
โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ความส าคั ญ กับ ด้ า นผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาเป็ น อัน ดั บ แรก มากกว่ า ปัจ จั ย ด้ า นอื่ น
สอดคล้ องกับ ข้ อมู ล เชิ งปริ ม าณในการให้ ค วามส าคั ญกั บ ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาในการก าหนดพั นธกิ จ
วิสัยทัศน์ นโยบายการศึกษา และการสนับสนุนกิ จกรรมการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาเป็น
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สาคัญ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นสารสนเทศสาคัญแก่สถานศึกษาในการนาไปพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนให้
สอดคล้องกับระบบประกันภายในสถานศึกษาต่อไป
คาสาคัญ: 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.

บทนา
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทาให้คนมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามคุณสมบัติต่างๆ อันจะทาให้
คงอยู่รอดในการดาเนินชีวิตได้ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหาร
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ คุณภาพการศึกษาจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียนอันเป็นผลจาก
การจัดการศึกษา ปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง ทั้งด้านการพัฒนา
หลั ก สู ต รด้ ว ยตนเองให้ เ หมาะสมกั บ คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น เพื่ อ ให้ บ รรลุ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความแน่ใจในการ
บริหาร การจัดการ การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนทุกคนว่าจะได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ
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เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา อันนาไปสู่การกาหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส าหรั บ สถานศึก ษาเอกชนขั้ น พื้ นฐานในเขต 2 ภาคกลาง โรงเรีย นเอกชนแห่ งหนึ่ง ในจัง หวั ด
นครปฐม ได้เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง พบว่าโรงเรียนได้รับ
การประเมินในระดับดีมาก โดยการตรวจคุณภาพภายในสถานศึกษาจะต้องตรวจทั้ง 5 ด้าน 17 มาตรฐาน
ได้ระดับดีมากในทุกมาตรฐาน แต่ยกเว้นมาตรฐานที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ระดับดีจากมาตรฐาน
ทั้งหมด จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่โรงเรียนพยายามอย่างยิ่งต่อการพัฒนา และปรับปรุงให้ผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรียน
นั้นมีสถิติที่ดีขึ้นสอดคล้องตามกรอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (รายงานการประเมินประกัน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558) โดยทางโรงเรียนได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้สอน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมี
งานวิ จั ยของ ศิ วภรณ์ ช่ วยบ ารุ ง, กระพั น ศรี งาม และเผ่ าพงศ์ พั ฒน์ บุ ญกะนั นท์ (2554) พบว่ า ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเลิศ ยี่โถขาว (2547) พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล ความพึงพอใจนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบกและความรู้ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพภายใน เป็นปัจจัยที่ผลกระทบต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนทหารขนส่ง มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.5 สอดคล้องกับงานจิ นตนา สระทองขาว (2554) ปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการ
ประกัน คุณภาพการศึก ษาระดั บ คณะวิ ช ามหาวิทยาลั ยเกษตร ศาสตร์ มี วัตถุประสงค์เ พื่อศึกษาปัจจั ย
องค์ประกอบการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒน์พล แก้วยม (2557) การศึกษาปัจจัยสาเร็จของการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ได้แก่ ด้านความพร้อมด้านทรัพยากร ด้านวัฒนธรรมคุณภาพของหน่วยงาน และด้านภาวะผู้ นาของ
ผู้บริหาร
ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญของการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลด้านคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยได้เลือกโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งศึกษางานวิจัยครั้งนี้
ด้วยมุ่งหวังให้เข้าถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านคุณภาพผู้ เรียนให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เกิดประโยชน์แก่
สถานศึกษา ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้านผู้เรียนให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นต้น
ตามนโยบายของกระทรวงและสถานศึกษาที่กาหนดไว้

คาถามของการวิจัย
ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อด้านคุณภาพผู้เรียนในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลด้านคุณภาพผู้เรียนในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ขอบเขตการวิจัย
1. ด้านประชากร กาหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครปฐม เพื่อการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อด้านคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายใน ได้แก่
ผู้บริหาร 3 คน หัวหน้างาน 4 คน ครู 73 คน และผู้ปกครอง 5 คน รวมเป็นประชากรจานวน 85 คน
กลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูลเชิงคุณภาพครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร 2 คน หัวหน้างาน 2 คน ครูผู้สอน
8 คน และผู้ปกครอง 3 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 15 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
2.1 ตั ว แปรต้ น ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า งาน ครู ผู้ ส อน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน และสภาพแวดล้อมและการบริการ
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การบริหารการศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยสถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยการส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด โดยใช้กระบวนการ PDCA มีองค์ประกอบ
ดังนี้
1.1 การวางแผน (plan) หมายถึง การวางแผนในการปฏิบัติงานในอนาคตเพื่อให้สาเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
1.2 การปฏิบัติ (do) หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วย และครูผู้สอนที่ร่วมดาเนินงานตาม
แผนนโยบายของสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
1.3 การตรวจสอบและประเมิ น (check) หมายถึ ง การติ ดตาม ก ากั บและประเมิ นผลภายใน
สถานศึกษาเป็นกลไกการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและสะท้อนให้เห็นถึงการดาเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
1.4 การปรับปรุงและพัฒนา (action) หมายถึง การนาข้อมูล ผลการประเมิน การตรวจสอบ
ภายในมาดาเนินการจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปีและให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาส่งเสริม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานภายใต้ระบบประกันคุณภาพ
2. ด้านคุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่ครอบคลุมในเรื่องการเป็นคนมีความสุข เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง โดย
พิจ ารณาจากการมี สุ ข ภาพกายและสุ ขภาพจิ ตที่ ดี เป็ นคนดีข องสถานศึก ษา ครอบครั ว สั งคม และ
ประเทศชาติใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีเหตุผลในการตัดสินใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี และ
หมายถึงผลของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าเรียน ที่ทาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์เพิ่มทักษะในการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่อ คุ ณ ภาพด้ า นผู้ เ รี ย นในระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน หมายถึ ง ตั ว แปรที่
เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพตามแนวคิดการทางานเชิงระบบ
ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนสถานศึกษา และ
สภาพแวดล้อมและการบริการ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียนในระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) และวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ (Qualitive research) ผู้ วิ จั ย จึ ง ก าหนด
วิธีดาเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี หลักการ องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิด
การทางานเชิงระบบ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี
โครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษาและสถานภาพผู้ ต อบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูต่อปัจจัยที่
มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามวิธีของ Likert โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ปัจจัยด้านที่ 1 ผู้บริหาร จานวน 6 ข้อ
ปัจจัยด้านที่ 2 ครูผู้สอน จานวน 9 ข้อ ปัจจัยด้านที่ 3 ผู้เรียน จานวน 26 ข้อ ปัจจัยด้านที่ 4 คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน จานวน 3 ข้อ ปัจจัยด้านที่ 5 สถานศึกษา จานวน 9 ข้อ และปัจจัยด้าน
ที่ 6 สภาพแวดล้อมและการบริการ จานวน 3 ข้อ
ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการดาเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนในระบบ
ประกันคุณภาพภายใน สาหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง สถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 6
ด้าน ปัจจัยด้านที่ 1 ผู้บริหาร จานวน 2 ข้อ ปัจจัยด้านที่ 2 ครูผู้สอนจานวน 2 ข้อ ปัจจัยด้านที่ 3 ผู้เรียน
จานวน 2 ข้อ ปัจจัยด้านที่ 4 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน จานวน 2 ข้อ ปัจจัยด้านที่ 5
สถานศึกษา จานวน 2 ข้อ และปัจจัยด้านที่ 6 สภาพแวดล้อมและการบริการ จานวน 2 ข้อ รวมทั้ง 6 ด้าน
จานวน 12 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) คือการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Creswell, 1994) ในการดาเนินการวิจัยและแปลผลไปพร้อมกัน ซึ่งเป็น
รูปแบบที่ยอมรับกันมากในปัจจุบัน ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนกันยายน 2559 ถึง ธันวาคม 2559 เป็นระยะเวลา 4 เดือน
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Compare
And
Contrast

Interpret
Quan
+
Qual

เมื่อ Quan และ Qual หมายถึง ให้น้าหนักความสาคัญของวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างเท่า
เทียม เครื่องหมาย + หมายถึง ดาเนินการวิจัยไปพร้อมๆกัน
ภาพประกอบที่ 1 การวิจัยเชิงผสมผสาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติที่สอดคล้องกับลักษณะข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์และสรุปเนื้อหา
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กันไปโดยยึดประเด็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้เป็นหลักสาคัญในการสรุปและ
ตีความอธิบายร่วมกัน โดยมีการระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกปัจจัยดังนี้ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.504.49 อยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้นาเสนอผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อด้านคุณภาพผู้เรี ยนในระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม พบว่าข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ปรากฏว่าอยู่
ในระดับดีมากทั้ง 6 ปัจจัย และในส่วนของการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหาร
ครูผู้สอน ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน พบว่า มีความเข้าใจถึงความสาคัญของ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาต้องมีการให้ความ
ร่ว มมือกัน กระตุ้น และส่ งเสริมคุณภาพด้านผู้ เรียนให้ สอดคล้องแก่แนวทางการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปผลปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัย โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ อันดับหนึ่ง ปัจจัยด้านผู้บริหารส่งผลระดับมากที่สุด ( ̅𝑥 = 4.63, S. D. = 0.49) อันดับ
สอง ปัจจัยด้านครูผู้ สอนระดับมาก ( ̅𝑥 = 4.39, S. D. = 0.49) อันดับสาม ปัจจัยด้านผู้ เรียน
ระดับ มาก ( ̅𝑥 = 4.36, S. D. = 0.48) อันดับสี่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการบริการระดับ
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มาก ( ̅𝑥 = 4.30, S. D. = 0.82) อันดับห้า ปัจจัยด้านคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชนระดับมาก ( ̅𝑥 = 4.10, S. D. = 0.49) และอันดับสุดท้าย ปัจจัยสถานศึกษาระดับ
มาก ( ̅𝑥 = 3.86, S. D. = 0.79) จากการตอบแบบสอบถามจะเห็นภาพรวมได้ว่าทุกปัจจัยต่าง
มีความสาคัญต่อกัน
ตาราง 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ลาดับที่
ตัวแปร
x̅ S.D.
1
ปัจจัยด้านผู้บริหาร
4.63 0.49
2
ปัจจัยด้านครูผู้สอน
4.39 0.49
3
ปัจจัยด้านผู้เรียน
4.36 0.48
4
ปัจจัยด้านคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 4.10 0.49
5
ปัจจัยสถานศึกษา
3.86 0.79
6
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและการบริการ
4.30 0.82
รวม
4.53 0.65

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัย ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญต่อคุณภาพผู้เรียนมากที่สุดเป็นอันดับแรก ลาดับถัดไปที่มีความสาคัญระดับมาก ได้แก่ ครูผู้สอน
ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน สถานศึกษา และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและ
การบริการ
จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการกาหนดนโยบายทางการศึกษาและ
ให้ความสาคัญในการวางแผนงานการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ให้ เป็ น เลิ ศ ในทุกด้านและยั งคานึ งถึงการส่ ง เสริมสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตของนักเรียนด้ว ย อีกทั้ ง
สนั บ สนุ น ส่งเสริ มครู ผู้ สอนให้ ได้รั บ การฝึกอบรมและพัฒ นาตน เพื่อให้ เกิดคุณภาพตามระบบประกัน
คุณภาพอีกทางหนึ่ง โดยให้ครูผู้สอนดาเนินกิจกรรมและวางแผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ได้ตามนโยบายทางการศึกษาของสถานศึกษาข้างต้นแล้ว ผู้บริหารให้การสนับสนุนครูผู้สอนด้วยการชี้แนะ
แนวทาง และให้คาปรึกษาเป็นสม่าเสมอแก่ครู จึงเห็นได้ว่าผู้บริหารมีส่วนสาคัญในการทาให้คุณภาพ
ผู้เรียนเป็นผลไปตามกรอบมาตรฐานประกันคุณภาพสถานศึกษา ครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างดี ครูทราบถึงความส าคัญของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาในแง่ของการพัฒนาส่งเสริมสถานศึกษาให้ผ่านตามมาตรฐานของกระทรวงทั้ง
ด้านการจั ดการศึกษา การจั ดการเรีย นการสอน การพัฒ นาผู้ เรียน พัฒนาครู การอานวยด้านอาคาร
สถานที่ และการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องตามมาตรฐาน แต่สิ่ง
สาคัญที่ครู ผู้ สอนได้ให้ข้อมูลคือการพัฒ นาตนเองในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้ครบทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ เป็นที่สาคัญในการให้ความสาคัญแก่ผู้เรียนเป็นหลัก
โดยการเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนการสอน การดูงานในหน่วยงาน
สถาบันที่ให้ความรู้ในแขนงต่างๆ การทา KM ระหว่างหน่วยงานภายใน และการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
ด้านคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน พบว่า มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมกับทาง
โรงเรียนในการเป็นส่วนหนึ่งในแสดงความคิดเห็นร่วมกับทางสถานศึกษาในการดาเนิ นการต่างๆเกี่ยวกับ
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การจัดการเรียนแก่บุตรหลาน เพื่อความเหมาะสมตามสังคมปัจจุบัน และยังได้ติดตามการดาเนินงานของ
สถานศึกษา และเข้าร่วมประชุมในการรับฟังข่างสารจากทางสถานศึกษาด้วย เมื่อถามเกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
สามารถตอบได้เบื้องต้นได้ว่าเป็นการได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา และระบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาว่าเป็นอย่างไรบ้าง ได้คุณภาพมาตรฐานที่
ทางรัฐกาหนดไว้หรือไม่ เมื่อถามว่าทราบได้อย่างไร ได้รับคาตอบว่า ทราบจากการให้ข้อมูลในส่วนนี้มา
จากทางสถานศึกษา จึงเห็นได้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนในการเข้ามามี
บทบาทกั บ ทางสถานศึ ก ษาและในทางเดี ย วกั น ทางสถานศึ ก ษาก็ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ กั บ ทาง
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหารเป็นปัจจัยสาคัญต่อคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง ปั จ จั ย ในด้ า นครู ผู้ ส อน ด้ า นผู้ เ รี ย น ด้ า น
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ด้านสถานศึกษา และด้านสภาพแวดล้อมและการบริการ
มีความสาคัญในระดับมากเท่ากัน

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจั ยในครั้งนี้พบว่าปั จจัยทั้ง 6 ด้าน มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านคุณภาพ
ผู้เรี ย นให้ ส อดคล้ องกับ แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการวิจัยสารสนเทศที่ได้
สามารถน าไปสู่ ก ารพัฒ นาสถานศึ ก ษาต่ อ ไปในอนาคต ปัจ จั ย ที่เ สนอในการศึก ษาวิจั ย นี้จึ ง เป็น สิ่ ง ที่
สถานศึกษาควรทราบเพื่อการวางแผน พัฒนา ส่ งเสริมให้ปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ไปสู่การขับเคลื่อนคุณภาพ
ผู้เรียนให้เกิดความสมบูรณ์ของด้านคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาและเป็นที่ไว้วางใจแก่สังคมอีกด้วย
ผู้วิจัยจะขอกล่าวดังต่อไปนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดังนี้ ปัจจัย
ด้านผู้บริหาร คือ ภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ การบริหารการจัดการศึกษา การให้คาปรึกษา และการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ด้านผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชน ที่ต่างเห็นว่าการบริหารของผู้บริหารนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อน
คุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปัจจัยด้านครูผู้สอน คือ การกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์
ของครูผู้ ส อนที่ให้ ความส าคัญแก่ผู้ เรีย นเป็นส าคัญ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพผู้ เรียนในระบบการ
ประกันภายในสถานศึกษา ปัจจัยด้านผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของผู้บริ หาร และครูผู้สอนที่ให้ความสาคัญแก่ผู้เรียน
เป็นสาคัญทั้ง 3 ด้าน ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสติปัญญา ปัจจัยด้านคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชน คือ การกากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษา และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้ องกับการสัมภาษณ์ที่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานร่วมกับสถานศึกษาในด้านการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนและประชุมรับรู้ข่าวสารต่างๆ ปัจจัยสถานศึกษา คือ มาตรฐานสถานศึกษา ข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและ
การบริการ คือ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้
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มีผลต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสอดคล้องในการเป็นปัจจัยส่งเสริมให้คุณภาพ
ผู้เรียนในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสามารถสัมฤทธิ์ผลไปตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพได้ สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ ศิวกรณ์ ช่ว ยบารุง , กระพัน ศรีงาม และเผ่ าพงศ์พัฒ น์
บุญกะนัน ท์ (2554) พบว่าผู้บ ริห ารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผ ลต่อคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก
จากทีก่ ล่าวมาปัจจัยทั้ง 6 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อด้านคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการประเมินในระบบประกันนั้นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านคุณภาพ
ผู้เรียน เพราะการดาเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษาจะต้องคานึงถึงการเตรียมความพร้อมในการได้รับการ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไปพร้อมๆ กับการพัฒนา ส่งเสริมด้านต่างๆ เกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ต้องลงสู่ตัวผู้เรียน
และแสดงเป็นผลประจักษ์ต่อผู้ปกครอง และชุมชนด้วยในขณะเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ ผู้บริหารเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญมากที่สุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยผู้บริหารควรมีการพัฒนาภาวะผู้นา การจัดการบริหารการศึกษา และการให้คาปรึกษาแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการนาแนวไปปฏิบัติ เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้บริหารให้มีผลต่อปัจจัยอื่นๆ ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้บรรลุตามแนวทางระบบประกันคุณภาพในตามสถานศึกษาที่ได้ตั้งไว้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินงาน ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน และศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนวัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) การวิจั ยเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งแสวงหาข้อมูล ความจริงเกี่ยวกับสภาพและปัญหา ความคาดหวัง
ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย น และแนวทางในการ
พัฒนาการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในงานวิ จัยได้แก่โดยผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีบทบาทในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร สถานศึกษา
2) ครู 3) คณะกรรมการสถานศึกษา 4) นักเรียน และ5) พ่อแม่ และผู้ปกครองนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์การดาเนินงานการประกันคุ ณภาพและปัญหาที่เกิดจากการดาเนินงาน
และ 2) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน ระยะเวลาในการดาเนินงาน 3 เดือน ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาสภาพและปัญหาของโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการประกัน คุณภาพ
ภายในของโรงเรียน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในการดาเนินการประกันคุณภาพ พบว่า การ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน มีการดาเนินการแต่ขาดความต่อเนื่อง และบุคลากรบางท่านยังขาด
ความรู้ในเรื่องของการประกันคุณภาพภายใน มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนยังน้อยแต่โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน จากสภาพ
ปัญหาด้านการเรียนการสอน พบว่า มีข้าราชการครูอายุราชการเฉลี่ยสูง ส่วนใหญ่ครูจะสอนตรงตาม
วิชาเอก ไม่ค่อยได้อบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนใหม่ๆ และขาด
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน การจัดทาแผนการเรียนรู้ยังไม่ได้นาไปใช้ในห้องเรียนจริง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนยังยึดแบบเดิมเป็นส่วนใหญ่ ขาดการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบและขาด
ความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครื่องมือวัดผลด้านการคิดวิ เคราะห์ และขาดความรู้ในการทาวิจัยในชั้น
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เรียน ด้านคุณภาพผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนยังขาดการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรค์ ส่วนด้านคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความเหมาะสมน่าพึงพอใจ
2. ความคาดหวัง ของผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย พบว่า มีค วามคาดหวั งอยากให้ ผู้ เรี ยนมีค วามรู้
ความสามารถทางทักษะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นที่
พึงพอใจตามเกณฑ์มาตรฐาน ต้องการให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการจาแนกข้อมูล การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ
3. การพัฒนาการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ด้านการบริหารควรมีการ
นิเทศการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดทาเป็น
หลักสูตรสถานศึกษาระยะสั้น ด้านการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอนของครูด้วยเทคนิค วิธีการ
สอนใหม่ๆ โดยให้ครูเข้าอบรมพัฒนาตนเองจากหน่วยงานอื่นๆ การจัดทาแผนการเรียนรู้และไปใช้จริงใน
ห้องเรียน ด้านการวัดผลประเมินผล ครูควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและนาผลการประเมินมาทาการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู ด้านคุณภาพผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
ด้านการจ าแนกข้อมูล คิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน
คาสาคัญ: การประกันคุณภาพภายใน, การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน, 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.

บทนา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 มาตรา 81 ได้ ก าหนดให้ รั ฐ ต้ อ งจั ด
การศึกษาอบรมและสนั บ สนุ น ให้ เอกชนจัดการศึ กษาอบรมให้ เกิด “ความรู้คู่คุณธรรม” และจัดให้ มี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งนาไปสู่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก่อให้เกิด
การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา คือ ได้กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542: มาตรา 47)
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง ระบบการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 :
มาตรา) สถานศึกษาจะต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้ เป็นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
บริ ห ารและการปฏิ บั ติ ง าน โดยค านึ ง ถึ ง จุ ด มุ่ ง หมายของการประกั น คุ ณ ภาพภายใน ว่ า เป็ น การที่
สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรือทาให้
บุคลากรเสียหน้า โดยเป้าหมายสาคัญอยู่ที่ การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและสถานศึกษาจะต้อง
ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายและทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
จัดการและการทางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒ นาและ
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แผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน ทาตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบที่มีความโปร่งใสและมีจิตสานึกในการพัฒนาคุณภาพการทางานและการประกันคุณภาพเป็น
หน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษาโดย
ในการดาเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่กากับดูแล
เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็ นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สั งคม และประเทศชาติ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาแห่ งชาติ 2543 : 11) นอกจากนี้ส ถานศึกษาควรมีการควบคุมคุณภาพ เพื่ อ
กาหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานการตรวจสอบ
คุณภาพ เป็ นการตรวจสอบ และติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนดโดยการประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ และระดับกระทรวง
สุภาพ ป้องจันลา (2546) ศึกษากระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงาน
การประถมศึกษาอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในและปั ญหาการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน พบว่าปัญหาการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในส่วนใหญ่ ขาดการจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครองนักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการแก่โรงเรียน และครูไม่
เข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงทาให้แผนงานตามโครงการของโรงเรียนไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้
คาซอน นันแก้ว (2552) ศึกษาปัญหาและแนวทางในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบว่าสภาพปัจจุบันในการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในรวมเฉลี่ยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก พบว่าการดาเนินมากได้แก่ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
และด้านที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดระบบการบริหาร และได้เสนอแนวทางการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในคือควรจัดการอบรมครูให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จะเห็ น ได้ ว่ า การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจะท าให้ ป ระชาชน ชุ ม ชน ได้ รั บ ข้ อ มู ล คุ ณ ภาพ
การศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานอีกทั้ง
ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาคในโอกาสที่
จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและทาให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหาร
จัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจัง ซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มี
คุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจัดการและการ
ดาเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็น
การสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและ
สร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
ในปีการศึกษา 2558 ทางโรงเรียนวัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) ได้มีการจัดทา
การประเมินภายในสภานศึกษาและจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) แต่ยังไม่มีการติดตามผลถึง
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึ กษาและความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ
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การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ดาเนินงานของการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
วัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)
2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนโรงเรียนวัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนวัด
น้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพและปัญหา ความคาดหวัง และแนวทางพัฒนาการดาเนินงาน
การประกัน คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดน้าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) ตามแนว
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ด้าน คือด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านการเรียนการสอน
และด้านคุณภาพผู้ เรี ย น โดยผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยที่ มีบทบาทในการดาเนินการประกันคุ ณภาพภายใน
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน พ่อแม่ และผู้ปกครองนักเรียน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน ช่วง เดือนตุลาคม 2559-เดือนธันวาคม 2559

นิยามศัพท์เฉพาะ
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา คือ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ว่าจะพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้และตรงกับความ
มุ่งมั่นของสังคม
การประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึ ง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา
สภาพการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง รูปแบบของการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) ที่มีการจัดการระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึก ษา ในด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
ปั ญ หาการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายถึง สถานการณ์ ที่ ไ ม่ เป็ น ไปตาม
ความหวังของการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
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ความคาดหวังของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย หมายถึง ความต้องการของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยต่อการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนวัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนวัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน พ่อแม่ และผู้ปกครองนักเรียน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ทาให้ทราบสภาพและปัญหาในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
2. ทาให้ทราบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน
3. โรงเรียนจะมีแนวทางในการพัฒนาการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
4. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดน้าพุ (สานักงาน
สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งแสวงหาข้อมูล ความ จริง
เกี่ยวกับสภาพและปัญหา ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน และแนวทางในการพัฒนาการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยมีขั้นตอน
วิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย ได้ ดาเนินการเลือกแบบเจาะจงเพื่อเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดย
พิจารณาจากบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดน้าพุ
(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) โดยแบ่งเป็น
1.1 ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)
จานวน 1 คน
1.2 ครู ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนวัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) จานวน
23 คน
1.3 คณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดน้าพุ
(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) ที่นอกเหนือจากผู้อานวยการสถานศึกษาและผู้แทนครูจานวน 23
คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 คน ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน จานวน 1 คน ผู้แทนศิษย์เก่า
จานวน 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 คน ผู้แทนชุมชน จานวน 1 คน และผู้แทน
องค์กรศาสนา จานวน 1 คน
1.4 นักเรียน เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนวัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)
มีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งนักเรียนที่จะมีประสบการณ์และสามารถให้ข้อมูล
สะท้ อ นเพื่ อ ให้ เ ห็ น แนวทางการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย นได้ ดั ง นั้ น จึ ง เลื อ ก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนนักเรียนซึ่งพิจารณาเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเรียนดี กลุ่มเรียนปานกลาง และกลุ่มเรียนอ่อนคละกัน
ไปทั้งชายและหญิงและต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้จานวน 12 คน
1.5 พ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนได้
พิจารณาเลือกจากพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีบุตรกาลั งเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่เลือกเป็นผู้ ที่มีความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ดาเนินงานของโรงเรียน และเป็นผู้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน มีจานวน 12 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสัมภาษณ์การดาเนินงานการประกันคุณภาพและปัญหาที่เกิดจากการดาเนินงาน
โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บ ริห ารสถานศึกษา คณะครูดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา
2.2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริห ารสถานศึกษา ครู นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา นักเรียน พ่อแม่ และผู้ปกครองนักเรียน
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา การประคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างประเด็นคาถามที่ใช้ใน
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยกาหนดข้อคาถามในการสัมภาษณ์ตามประเด็นวัตถุประสงค์ในการ
วิจัย
3.2 ดาเนิ น การสร้ างเครื่องมือ และนาเครื่องมือที่ส ร้างขึ้นเสนออาจารย์ผู้ สอนแล้ ว นามา
ปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนาเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาและตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข้อคาถามให้สอดคล้องกับคานิยามศัพท์เฉพาะ
3.3 น าเครื่ อ งมื อ มาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) โดยน าเครื่ อ งมื อ ที่ มี ค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง 1.00 มาใช้ จากนั้นดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
3.4 น าเครื่ องมือ ที่ได้ป รั บ ปรุ งตามข้อเสนอแนะจากผู้ ทรงคุณวุฒิ ไปใช้ จริงและวิเ คราะห์
คุณภาพจากข้อมูลทั้งหมด และสรุปรายงานผล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผู้วิจัยนาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.2 ขอความอนุเคราะห์ผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)
และทาหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรี ยน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม
4.2 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม 2559-เดือนกุมภาพันธ์2560
4.3 นาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และนาไปบันทึก วิเคราะห์และ
สรุปผล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 วิเคราะห์สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและความคาดหวังของ
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนของสถานศึกษาโดย
ใช้โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
5.2 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
1. การวิ เ คราะห์ ส ภาพและปั ญ หา ความคาดหวั ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และแนวทางการ
พัฒนาการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อหา
คาตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบด้วย
1.1 การศึกษาสภาพและปัญหาของโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน โดยการศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน ประกอบด้วย ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านการเรียนการสอนและด้านคุณภาพ
ผู้เรียนโดยการสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ได้แก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดยแยก
การดาเนินการแต่ละกลุ่มออกจากกัน ปรากฏข้อค้นพบโดยภาพรวมในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1.1 ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้ได้ตามต้องการของผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียและเกิดความพึงพอใจนั้น สิ่งส าคัญคือการ
บริ ห ารและการจั ด การศึ กษาของโรงเรี ยน จากการวิเ คราะห์ ข้อ มูล พบว่ า ผู้ บ ริห ารเป็น ผู้ มี คุณ ธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรู้จักพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน มีความ
มุ่งมั่นในการบริหารและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน 4 แผนงาน คือแผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ
แผนงานบริหารทั่วไป และแผนงานบุคคล ซึ่งมีความเหมาะสมกับโรงเรียน โรงเรียนมีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ แต่ไม่ค่อยเป็นระบบยังไม่ครอบคลุมต่อการใช้งาน จึงไม่สะดวกในการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์
มีการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน แต่การดาเนิ นการยังขาดความต่อเนื่องไม่สม่าเสมอ และบุคลากร
บางท่านยังขาดความรู้ในเรื่องของการประกั นคุณภาพภายในของโรงเรียน มีการบริ หารและจัดการศึกษา
แต่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและบางโครงการยังไม่ได้
ดาเนินการครบทุกโครงการ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่สามารถให้ความเห็นทางด้านการศึกษา
ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้จริง ส่วนใหญ่มอบให้ครูทา จัดกิจกรรมผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย มีการ
จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีการนิเทศบุคลากรภายในแต่ไม่ต่อเนื่องและสม่าเสมอ ครูบางท่านยังไม่
ยอมรับผลการนิเทศจากครูด้วยกัน มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยัง
น้อยแต่โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
1.1.2 ด้านการเรียนการสอน จากสภาพปัญหาด้านการเรียนการสอน พบว่า มีข้าราชการ
ครูที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 100 ครูมีอายุราชการเฉลี่ยสูง ส่วนใหญ่ครูจะสอน
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ตรงตามวิชาเอก ครูได้รับการอบรม ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อบรมในเรื่องที่
เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนใหม่ๆ ครูไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน การปฏิบัติหน้าที่และความมีมนุษยสัมพันธ์กับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนนั้นถือว่าเหมาะสม ครูไม่ได้
จัดทาแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนส่วนใหญ่จะคัดลอกมาจากแผ่นซีดีหรือจากโรงเรียนอื่นๆ
ครูส่วนใหญ่จัดทาแผนการเรียนรู้เพียง 1 สาระการเรียนรู้และไม่ได้นาแผนการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรี ยนจริง
และครูไม่ได้มีการนาแผนการจัดการเรียนรู้ส่งฝ่ายวิชาการตรวจเป็นประจา การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนยังยึดแบบเดิมเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่ได้ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรู้ ครูยังขาดการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบและขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้าง
เครื่องมือวัดผลด้านการคิดวิเคราะห์ ยังมีเครื่องมือในการวัดผลที่ไม่หลากหลายและไม่ได้นาผลจากการ
ประเมินมาเป็นข้อมูลในการทาวิจัยในชั้นเรียนและครูไม่เข้าใจในวิธีการของการวิจัยในชั้นเรียน
1.1.3 ด้ า นคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น พบว่ า การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานทางด้ า น
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษให้ได้ตามาตรฐานของแต่ละระดับชั้น มีกิจกรรมการ
เรียนการสอน ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในวิชาดังกล่าวค่อนข้างน้อย ผู้เรียนยังขาดการคิด
วิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่วนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความเหมาะสม
น่าพึงพอใจ
1.2 ความคาดหวังของผู้ มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ย ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้น มีเป้าหมายที่สาคัญคือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง
สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งโรงเรียนวัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)
มีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่า นักเรียนต้องได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี เป็นคนดี มีจริยธรรม ระเบียบวินัย จิตสานึกในความเป็นไทย และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข จาก
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาระดับชาติ ดังนั้นโรงเรียนจะต้องมี
กระบวนการบริหารการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับ ของผู้มีส่วนได้
ส่ว นเสีย ของโรงเรี ยน จากการสัมภาษณ์ผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ยของโรงเรียนสรุปได้ว่า มีครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาที่ ค รบเกณฑ์ มี จ านวนที่ เ หมาะสมกั บ จ านวนนั ก เรี ย นในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น เป็ น ครู ที่ มี
ความสามารถในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิว เตอร์ ครูต้องสอนตรง
ตามวิชาเอกหรือตรงตามความถนัดจริงๆ ครูต้องได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะ
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน ต้องการให้ครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีและ
จัดทาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความต้องการให้ครูมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการ
พัฒนาตนเองและผู้เรียน ต้องการให้ครูมีความรู้และทาการวิจัยในชั้นเรียน มีเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่
หลากหลายตามสภาพจริง
ด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคาดหวังอยากให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทาง
ทักษะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นที่พึงพอใจตามเกณฑ์
มาตรฐาน ต้องการให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กล้าแสดงออกและความคิดเห็น ถามเมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถสรุปเป็นความคิดของตนเองได้ ต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจาแนกข้อมูล
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ
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แนวทางการพัฒนาการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดน้าพุ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เสนอแนวทางการพัฒนาพอสรุปได้ดังนี้
พัฒ นาระบบข้อมูล สารสนเทศของโรงเรียนให้ เป็นระบบ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี ที่
สอดคล้องไปในทิศทางเดี ยวกัน แผนงานโครงการควรเน้นแผนงานโครงการที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
สาคัญ การนิเทศติดตามควรมีการดาเนินการรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดทาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาระยะสั้น
ด้านการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอนของครูด้วยเทคนิค วิธีการสอนใหม่ๆ โดยเฉพาะ
ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ โดยให้ครูเข้าอบรม
พัฒนาตนเองจากหน่วยงานอื่นๆ หรือจากโรงเรียนจัดการอบรมเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง
และส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการเตรียมการสอนโดยจัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญทุกสาระ และแผนการเรียนรู้ไปใช้จริงในห้องเรียน ควรมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน
การวัดผลประเมินผลครูควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและนาผลการประเมินมาทาการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู
ด้ า นคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามสามารถด้ า นการจ าแนกข้ อ มู ล คิ ด วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มองเห็นความสาคัญในอนาคตของตนเอง พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางทักษะ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กล้า
แสดงออก รู้จักตั้งประเด็นคาถาม

สรุปและอภิปรายผล
จากการด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพและปั ญ หาการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) ผู้วิจัยได้
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การศึกษาเอกสารและ การสัมภาษณ์ แล้วนาผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เพื่อค้นหาคาตอบสภาพและปัญหา ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย และแนวทางการพั ฒ นาการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของโรงเรี ย น
วัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) ได้สรุปและอภิปรายผลดังนี้
1. การศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
1.1 ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในจากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารเป็นผู้มีมีภาวะ
ผู้นาและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน 4 แผนงาน คือ
แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป และแผนงานบุคคล ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
โรงเรียน โรงเรียนมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ แต่ไม่ค่อยเป็นระบบยังไม่ครอบคลุมต่อการใช้งาน จึงไม่
สะดวกในการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ มีการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน แต่การดาเนินการยังขาด
ความต่อเนื่องไม่สม่าเสมอ และบุคลากรบางท่านยังขาดความรู้ในเรื่องของการประกั นคุณภาพภายในของ
โรงเรียน มีการบริหารและจัดการศึกษา แต่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีไม่สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันและบางโครงการยังไม่ได้ดาเนินการครบทุกโครงการ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยัง
ไม่สามารถให้ความเห็นทางด้านการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้จริง ส่วนใหญ่มอบให้ครูทา จัด
กิจกรรมผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย มีการจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบึคคล มีการนิเทศบุคลากรภายในแต่ไม่
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ต่อเนื่องและสม่าเสมอ ครูบางท่านยังไม่ยอมรับผลการนิเทศจากครูด้วยกัน มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังน้อยแต่โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
จากผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้นาความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษาซึ่งเห็นได้จากคุณวุฒิทางการศึกษาจบสาขาวิฃาเอกบริหารการศึกษา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
เน้นให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แนวทางการพัฒนาการศึกษาใน
แผนปฏิบัติการประจาปี จะทาให้โรงเรียนมีจุดแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ผลกระทบ
ด้านการบริ ห ารอีก ด้านหนึ่ งคื อ การจั ดการข้อ มูล สารสนเทศไม่เ ป็นระบบ อาจเนื่อ งมาจากโรงเรีย น
ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงในการเก็บข้อมูล ครูมีภาระหน้าที่การเรี ยนการสอนที่ค่อนข้าง
เยอะจึงทาให้ไม่มีเวลาในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน โรงเรียน
ไม่ ไ ด้ มี ก ารวางแผนระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน และครู ไ ม่ ค่ อ ยได้ รั บ การอบรมในเรื่ อ งของการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน หลักสูตรการสถานศึกษามีความเหมาะสมกับบริ บทของโรงเรียน แต่ควร
นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอน
1.2 ด้านการเรียนการสอน จาการศึกษาพบว่าสอน พบว่า มีข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 100 ครูมีอายุราชการเฉลี่ยสูง ส่วนใหญ่ครูจะสอนตรงตามวิฃาเอก ครูได้รับ
การอบรม ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนใหม่ๆ ครูไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน การปฏิบัติหน้าที่
และความมีมนุษยสัมพันธ์กับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนนั้นถือว่าเหมาะสม ครูไม่ได้จัดทาแผนการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนส่วนใหญ่จะคัดลอกมาจากแผ่นซีดีหรือจากโรงเรียนอื่นๆ ครูส่วนใหญ่จัดทา
แผนการเรียนรู้เพียง 1 สาระการเรียนรู้และไม่ได้นาแผนการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียนจริง และครูไม่ได้มีการ
นาแผนการจัดการเรียนรู้ส่งฝ่ายวิชาการตรวจเป็นประจา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังยึดแบบเดิม
เป็นส่วนใหญ่ ยังไม่ได้ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ ครู
ยังขาดการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบและขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครื่องมือวัดผลด้านการ
คิดวิเคราะห์ ยังมีเครื่องมือ ในการวัดผลที่ไม่หลากหลายและไม่ได้นาผลจากการประเมินมาเป็นข้อมูลใน
การทาวิจัยในชั้นเรียนและครูไม่เข้าใจในวิธีการของการวิจัยในชั้นเรียน
จากผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ครูในโรงเรียนแต่ละคนมีภาระงานที่มาก ทางาน
หลายหน้าที่ รับผิดชอบหลายอย่าง ทาให้มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ
พัฒนาตนเองของครูยังไม่ค่อยตรงกับการพัฒนาทักษะในสาระการเรียนรู้ ทาให้ครูขาดเทคนิคการสอน
ใหม่ๆ มาพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มนระหว่างครูด้วยกัน หลักสูตรสถานศึกษาครู
ไม่ ไ ด้ จั ด ท าเอง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ครู ไ ม่ เ ข้ า ใจเป้ า หมายของการศึ ก ษาและเป้ า หมายของหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับหลักสูตร การเรียนการสอนที่ไม่ยึด
ผู้เรียนเป็นสาคัญ สอนตามหนังสือเรียน บรรยายเป็นหลักทาให้ครูขาดการสร้างเครื่องมือในการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง ทาให้ไม่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาผู้เรียน
1.3 ด้านคุณภาพผู้เรียน จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางด้าน
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษให้ได้ตามมาตรฐานของแต่ละระดับชั้นยังต่า มี
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในวิชาดังกล่าวค่อนข้างน้อย ผู้เรียนยัง
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ขาดการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรค์ ส่วนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความ
เหมาะสมน่าพึงพอใจ
จากผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไม่ได้ยึด
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูยังขาดความรู้ และทักษะในการสอนให้นักเรียนได้จาแนกข้อมูล การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการมีจินตนาการ และขาดการวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ในวิชาดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน
2. การศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน
2.1 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ควรมีการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ จัดหาผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะจะทาให้โรงเรียนได้
ข้อมูลด้านการบริหารและการจัดการศึกษาที่สามารถนาไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว การนิเทศติดตามมีความ
คาดหวังให้มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องยอมรับฟังความคิดเห็นของครูด้วยกัน การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขาดการวางแผนที่ดี ทาให้ไม่ทราบแนวทางปฏิบัติ ไม่รู้ทิศทางการจัดการศึกษาและมี
การดาเนินงานโครงการจริง ถ้าหากมีการดาเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ มีการนิเทศติดตามต่อเนื่องจะทา
ให้คุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคสดหวังจะให้โรงเรียนจัด ทา
หลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม
2.2 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการเรียนการสอน พบว่าจานวนปริมาณงานกับ
จานวนบุคลากรยังไม่เหมาะสม ครูขาดการพัฒนาตนเองในเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆ มีการจัดทา
แผนการเรียนรู้น้อ ยซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ครูไม่มีแผนการสอนในการสอนนักเรียนจริง เครื่องมือในการ
วัดผลประเมินผล ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทา ไม่ได้พัฒนาความรู้ความความสามารถในการ
สร้างเครื่องมือ จึงไม่สามารถนาผลประเมินมาใช้ทาการวิจัยในชั้นเรียนได้
2.3 ความคาดหวังของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนมีความรู้ในการ
จาแนกข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการแก้ไขปัญหาไม่ได้ อาจมาจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
ครูที่ไม่ได้ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ไม่ได้เตรียมแผนการสอนไว้ล่วงหน้า จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ไม่เป็นที่พึงพอใจ ครูอาจไม่ได้เปิด
โอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ขาดการกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. โรงเรียนควรจัดระบบสารสนเทศให้เป็นระบบโดยการจัดเก็บข้อมูลแยกเป็นหมวดหมู่ตาม
แผนงานของโรงเรียน
2. โรงเรียนควรมีการจัดการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักให้กับครูในโรงเรียนเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
3. โรงเรียนควรดาเนินงานโครงการให้พอเหมาะกับบริบทของโรงเรียน ไม่ควรจัดทาโครงการ
มากเกินไป ควรเน้นโครงการที่เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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4. โรงเรียนควรจัดให้มีการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในเทคนิควิธีการสอน
แบบใหม่ๆ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ให้ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะทาให้ได้
แนวทางพัฒนาการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการดาเนินการและปัญหาในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
เขต 1 ขอบเขตการวิจัยเกี่ยวกับ การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน มีการกาหนดไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่
(1) ด้านการเตรีย มการประกัน คุณภาพภายใน (2) ด้านการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้
รู ป แ บ บ PDCA คื อ ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ผ ล
(3) ด้านการรายงานการประกันคุณภาพภายใน วิธีการเก็บข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลด้วยวิธีผสม (Mixed
method) โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยวิธีการสอบถามกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 33 คน และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์กับผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้างานบริหาร
วิชาการ จานวน 3 คน ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
สามารถเรี ย งล าดับ ดังนี้ คือ ด้านการรายงานการประกันคุณภาพภายใน ด้านการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายใน และด้านการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน ตามลาดับ
2. ปัญหาดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สามารถ
เรียงลาดับดังนี้ คือ ด้านการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน ด้านการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
และด้านการรายงานการประกันคุณภาพภายใน ตามลาดับ

คาสาคัญ: การประกันคุณภาพภายใน, การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
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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.

บทนา
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ ทาให้บุคคลต้องมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับยุคและ
สมัย การที่บุคคลจะเรียนรู้และปรับตัวได้ดี มีผลมาจากการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และการศึกษาที่มี
คุณภาพจาเป็นต้องมีระบบการศึกษาและการจัดการระบบที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภ าพในทุกๆ ด้าน
ทั้งทางด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครู การพัฒนาสื่อ และแหล่งการ
เรียนรู้ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
และองค์กรต่างๆ (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556)
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เป็นกลไกสาคัญที่สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง การประกันคุณภาพมีหลักการสาคัญ คือ การกระจาย
อานาจ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทางาน และการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กระบวนการดาเนินงานที่สัมพันธ์กัน 3 ส่วน คือ การ
ประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาใช้ใน
การดาเนินงาน (สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554)
การทาให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ ย่อมขึ้นอยู่ กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ผลกระทบที่สาคัญจากการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ทาให้ประเทศไทยมีการรับรู้และตื่นตัวในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมต่อประเทศตะวันตก ความคาดหวังของสังคม ความต้องการของประชาชน
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมทางด้านการศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นอย่างมาก
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ทางผู้ วิจั ย จึ งสนใจศึ กษาสภาพการด าเนิน การและปัญ หาในการประกั นคุ ณภาพภายในของ
โรงเรีย น เพื่อให้โรงเรียนทราบปัญหา ทาให้เกิดแนวทางแก้ไข และเกิดสภาพคล่องในการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินการและปัญหาในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
แห่งหนึ่งในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1

ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการดาเนินการและสภาพปัญหาในการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1
2. การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน มีการกาหนดไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ด้านการเตรียมการ
ประกัน คุณภาพภายใน 2) ด้านการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบ PDCA คือ การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงผล 3) ด้านการรายงานการประกันคุณภาพ
ภายใน
3. วิธีการเก็บข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลด้วยวิธีผสม (Mixed method) โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอบถามกั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จ านวน 33 คน และเก็ บ ข้ อ มู ล
เชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์กับผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้างานบริหารวิชาการ จานวน 3 คน
4. ระยะเวลาในการดาเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม 2559

นิยามศัพท์เฉพาะ
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทากิจกรรม หรือ การปฏิบัติภารกิจหลักอย่างมีระบบ
ตามแบบแผนที่กาหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ จน
ทาให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยการ ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั่นเอง หรือโดย หน่วยงาน
ต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น
การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545

วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัย คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1 จานวน 36 คน
โดยแบ่งเป็น
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1.1 ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จานวน 3 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างาน
วิชาการ
1.2 ผู้ให้ข้อมูลในการสอบถาม จานวน 33 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ศึกษาตารา บทความวิชาการ จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน
3.2 ดาเนิ น การสร้ างเครื่ องมือ ซึ่งได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และตรวจสอบ
เครื่องมือจากอาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากนั้นนาเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ
3.3 น าเครื่ อ งมื อ มาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) และหาความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ
หลังจากนั้นนาเครื่องมือไปทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษา
และการสื่อความหมาย
3.4 นาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผู้ วิ จั ย น าหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ย ศรี นคริน ทรวิ โ รฒ ไปยั ง ผู้ บ ริห าร
โรงเรียนที่ต้องการทาการวิจัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
4.3 นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS โดยมีค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
ประสบการณ์สอน
น้อยกว่า 5 ปี
6-10 ปี
มากกว่า 10 ปี

จานวน

ร้อยละ

13
14
6

39.4
42.4
18.2

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมู ล เกี่ ยวกับสภาพการดาเนิ นการและปั ญหาในการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์สอน 6-10 ปี มีจานวนมากที่สุด คือ 14 คน คิดเป็นร้อยละ
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42.4 รองลงมา คือ มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี มีจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 และน้อยที่สุด
คือ มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2

ตอนที่ 2 สภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภาพภายในโรงเรียน
ตาราง 2 ด้านการเตรียมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ระดับความคิดเห็น
มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพภายในอย่าง
สม่าเสมอ
มีการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ในเรื่อง การประกัน
คุณภาพภายใน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคุณภาพภายในตาม
ความสามารถและเหมาะสม
มีงบประมาณที่เพียงพอในการประกันคุณภาพภายใน
มีการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก เช่น เอกสาร สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
รวม

Mean

S.D.

แปลผล

2.72

0.63

ปานกลาง

3.00

0.00

ปานกลาง

3.61

0.50

มาก

3.12

1.11

ปานกลาง

3.18

0.98

ปานกลาง

3.13

0.54

ปานกลาง

จากตาราง 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสภาพการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน ในด้านการเตรียมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.13 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เมื่อพิจารณารายข้อในการปฏิบัติพบว่า การแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการคุณภาพภายในตามความสามารถและเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และ
ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 มากที่สุ ด รองลงมา คือ มีการจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น
เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการประกั นคุณภาพภายใน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.98 ตามลาดับ
ตาราง 3 ด้านการดาเนินการการประกันคุณภาพภายใน
ระดับความคิดเห็น
มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และความต้องการของโรงเรียน
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
มีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
มีการจัดแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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Mean
3.40

S.D.
0.66

แปลผล
ปานกลาง

3.45

0.71

ปานกลาง

3.91

0.58

มาก

4.09

0.84

มาก

3.61

0.50

มาก

3.55
3.36

1.03
0.49

มาก
ปานกลาง
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ระดับความคิดเห็น
มีการส่งเสริมให้บุคลากรทางานเป็นทีม
มีการกาหนดกรอบการประเมินสอดคล้องกับเป้าหมายและ
มาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้ในแผน
มีการจัดทาเครื่องมีอประเมินผลโดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดทา
มีการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เชื่อถือได้
มีการวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ
มีการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
อย่างสม่าเสมอ
มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มีการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
รวม

Mean
3.36

S.D.
0.70

แปลผล
ปานกลาง

3.48

0.51

ปานกลาง

2.97

0.98

ปานกลาง

3.36
3.41

0.49
0.68

ปานกลาง
ปานกลาง

3.36

0.49

ปานกลาง

3.36
3.36
3.48
3.91
3.50

0.49
0.49
0.67
0.29
0.48

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตาราง 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสภาพการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน ในด้านการดาเนินการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และ
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 เมื่อพิจารณารายข้อในการปฏิบัติพบว่า มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 มากที่สุด รองลงมา คือ มีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ตามลาดับ
ตาราง 4 ด้านการรายงานการประกันคุณภาพภายใน
ระดับความคิดเห็น
มีการจัดทาแผนการรายงานคุณภาพการศึกษา
มีการรวบรวมผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
และตัวบ่งชี้
มีการเสนอรายงานประจาปีต่อคณะกรรมสถานศึกษา
ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน
มีการเสนอรายงานประจาปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด
มีการเสนอรายงานประจาปีต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
รวม

Mean
3.70

S.D.
0.68

แปลผล
มาก

3.91

0.58

มาก

3.36

1.34

ปานกลาง

4.24

0.44

มาก

3.33

0.69

ปานกลาง

3.71

0.56

มาก

จากตาราง 4 พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสภาพการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน ในด้านการรายงานการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และ
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 เมื่อพิจารณารายข้อในการปฏิบัติพบว่า มีมีการเสนอรายงานประจาปี
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ต่อหน่ ว ยงานต้น สั งกัด โดยมีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.24 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 มากที่สุ ด
รองลงมา คือ มีการรวบรวมผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ตามลาดับ

ตอนที่ 3 ปัญหาในการดาเนินการประกันคุณภาพภาพภายในโรงเรียน
ตาราง 5 ด้านปัญหาการเตรียมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ระดับความคิดเห็น
Mean
มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพภายในอย่าง
3.18
สม่าเสมอ
มีการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ในเรื่อง การประกัน
3.03
คุณภาพภายใน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคุณภาพภายในตาม
2.70
ความสามารถและเหมาะสม
มีงบประมาณที่เพียงพอในการประกันคุณภาพภายใน
3.06
มีการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก เช่น เอกสาร สื่อ วัสดุ
3.06
อุปกรณ์ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
รวม
3.01

S.D.
0.39
0.88
1.13
1.17
1.09
0.63

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 5 พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลถึงปัญหาในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน ในด้านการเตรียมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.01 และมีค่าส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เมื่อพิจารณารายข้อเกี่ยวกับปัญหาที่พบ
พบว่า มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพภายในอย่างสม่าเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 มากที่สุด รองลงมา คือ มีงบประมาณที่เพียงพอในการประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.17 ตามลาดับ
ตาราง 6 ด้านปัญหาการดาเนินการการประกันคุณภาพภายใน
ระดับความคิดเห็น
มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และความต้องการของโรงเรียน
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
มีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
มีการจัดแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการส่งเสริมให้บุคลากรทางานเป็นทีม
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Mean
3.03

S.D.
0.98

แปลผล
ปานกลาง

2.52

0.87

ปานกลาง

2.48

0.83

น้อย

2.58

1.30

ปานกลาง

3.00

1.00

ปานกลาง

2.39
2.94
3.15

0.93
0.70
1.15

น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
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ระดับความคิดเห็น
มีการกาหนดกรอบการประเมินสอดคล้องกับเป้าหมายและ
มาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้ในแผน
มีการจัดทาเครื่องมีอประเมินผลโดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดทา
มีการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เชื่อถือได้
มีการวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ
มีการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
อย่างสม่าเสมอ
มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มีการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
รวม

Mean

S.D.

แปลผล

2.52

1.06

ปานกลาง

2.67

0.92

ปานกลาง

2.70
2.85

0.64
0.76

ปานกลาง
ปานกลาง

2.58

0.97

ปานกลาง

2.67
2.55
2.76
2.21
2.68

0.82
0.67
1.09
0.60
0.66

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

จากตาราง 6 พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลถึงปัญหาในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน ในด้านการดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.68 และมีค่าส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.66 เมื่อพิจารณารายข้อเกี่ยวกับปัญหาที่พบ
พบว่า การส่งเสริมให้บุคลากรทางานเป็นทีม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.15 มากที่สุด รองลงมา คือ การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และความต้องการของโรงเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.03 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98 ตามลาดับ
ตาราง 7 ด้านปัญหาการรายงานการประกันคุณภาพภายใน
ระดับความคิดเห็น
มีการจัดทาแผนการรายงานคุณภาพการศึกษา
มีการรวบรวมผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
และตัวบ่งชี้
มีการเสนอรายงานประจาปีต่อคณะกรรมสถานศึกษา
ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน
มีการเสนอรายงานประจาปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด
มีการเสนอรายงานประจาปีต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
รวม

Mean
2.45

S.D.
0.67

แปลผล
น้อย

2.58

0.93

ปานกลาง

2.21

1.02

น้อย

1.97

0.77

น้อย

2.12

0.89

น้อย

2.27

0.61

น้อย

จากตาราง 7 พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลถึงปัญหาในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน ในด้านการรายงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.27
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เมื่อพิจารณารายข้อเกี่ยวกับปัญหาที่พบ พบว่า การรวบรวมผลการ
ดาเนิ น งานตามเกณฑ์ ม าตรฐานการศึ ก ษาและตั ว บ่ ง ชี้ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่า กั บ 2.58 และค่ า เบี่ ย งเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.93 มากที่ สุ ด รองลงมา คือ การจัดทาแผนการรายงานคุณภาพการศึกษา โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ตามลาดับ

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการวิจัย เรื่อง สภาพดาเนินการและปัญหาในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ด้านการเตรียมการประกันคุณภาพโรงเรียน พบว่า มีการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากมีการมีประชุมชี้แจงทาความเข้าใจและแต่งตั้งคาสั่งในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและจัดเตรียมหาสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ข้าราชครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ส่ วนปัญหาที่พบในการเตรียมการประกันคุณภาพภายในอยู่ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอาจขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในเท่าที่ควรและขาดงบประมาณในการทางานประกันคุณภาพภายใน
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงควรแก้ปัญหาในส่วนนี้ สอดคล้องจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า ข้าราชครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไม่เห็นความสาคัญของงานประกันคุณภาพภายในและปฏิบัติ
หน้าที่ของตนตามคาสั่งที่ได้รับเท่านั้นและควรเพิ่มงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน และสอดคล้องกับ กับแนวคิ ดความรู้ความเข้าใจของมิเชล พาลานยิน และอิจคุจิโร่ โนนากะ
อ้างถึงในเพ็ญศรี ทองเพชร, รุ่งนภา จันทรา และฉันทนา นาคฉัตรีย์ (2554) ที่กล่าวว่าความรู้ความเข้าใจ
ที่อยู่ในตัวบุคคลเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับประสบการณ์และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเมื่อบุคคลมีประสบการณ์ที่เกิดจากการทางาน บุคคลนั้นจึงมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
ด้านการดาเนินการประกันคุณภาพโรงเรียน พบว่า มีการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากมีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย จัดแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และการจัดทาข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ จึงทาให้ง่ายต่อการประเมิน
มากยิ่งขึ้น สอดคล้ องกับ งานวิจั ยของ พงษ์สุว รรณ โพธาสิ นธุ์ (2547) ได้ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความต้องการของชุมชน
จัดกิจ กรรมเน้ นการส่ งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล ควรสนับสนุนสื่ อ
เทคโนโลยี ให้ เพียงพอต่อความต้องการ ควรจัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม มีการ
ประชาสั ม พัน ธ์การด าเนิ น งานของโรงเรี ยนต่ อชุ มชนและผู้ เกี่ ยวข้อ ง ควรจัด กรอบและวางแผนการ
ปฏิ บั ติง านให้ ค รู ได้ มี ส่ ว นร่ ว ม ส่ ว นปั ญ หาที่ พ บในการเตรีย มการประกั น คุ ณภาพภายในอยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง เนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดการวิเคราะห์จุดแด่น จุดด้อย และความต้องการของโรงเรียน และ
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยทุกคนได้รับหัวข้อในการประกันคุณภาพภายในซึ่งตรง
กับภาระงานของตน และนาข้อมูลประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้และมีหัวหน้างานบริหารวิชาการ
ควบคุมดูแล และผู้บริหารของโรงเรียนตรวจสอบติดตามอีกครั้ง
ด้านการรายงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน พบว่า มีการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากสามารถปฏิบัติทุกรายการ ไม่ว่าในเรื่องของการรายงานประจาปี
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ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงการเผยแพร่สู่สาธารณชน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพิน ภิญโญภาวศุทธิ (2547) ที่ว่า สิ่งที่สถานศึกษาจะต้องจัดทา คือ การ
รายงานประจาปี เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงผลของการส่ง
บุตรหลานเข้ามาศึกษาด้วย ส่วนปัญหาที่พบในการรายงานการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับน้อย
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในเรียบร้อยแล้ว และสอดคล้องข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ว่า ต้องมีการรวบรวมผลการดาเนินงานจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนซึ่งทาให้งานส่วนนี้ล่าช้าไปด้วย แต่สามารถดาเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี และสามารถนาข้อมูลที่
ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนครั้งต่อไปได้

ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการเตรียมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ความความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญเกี่ยวกับการ
ประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในงานประกันคุณภาพ
ภายในมากยิ่งขึ้น
2. ด้านการดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ควรมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และ
ความต้องการของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บ
ข้อมูลในงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ด้านการรายงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ควรมีระบบในการเก็บรวบรวมผล
การดาเนินงานให้เร็วขึ้น และควรมีการเผยแพร่สู่องค์กรภายนอกและสาธารณชนมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง
พงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์. (2547). การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
การประถมศึกษา อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พรทิพย์ ศิริภัทราชัย. (2556). STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 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). สภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. วารสาร
การพยาบาลและการศึกษา. 4(2): 23-35.
สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2554).
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
อรพิน ภิญโญภาวศุทธิ. (2547). การดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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Arthurs
คาแนะนาสาหรับผู้เขียนบทความ
วัตถุประสงค์
ด้วยสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และผลงานวิชาการในรูปแบบวารสาร เพราะ
เห็ น ว่ า เป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาการศึ ก ษาทางหนึ่ ง จึ ง ได้ จั ด ท าวารสารการวั ด ผลการศึ ก ษา มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา ทั้งเชิง
ทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างครู นักศึกษา นักวัดผล
การศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา
4. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ด้านการวัดผลการศึกษา
สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
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)
คาแนะนาในการเตรียมต้นฉบับ
1. พิมพ์ด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จานวนไม่เกิน 15 หน้า (นับรวมบทคัดย่อ รูปภาพ
ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก)
2. ส่ ว นประกอบของบทความวิ จั ย ประกอบด้ ว ย บทคั ด ย่ อ บทน า วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย
วิธีดาเนิ น การวิจั ย ผลการวิจั ย สรุ ป และอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ส่ว นบทความ
วิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนา เนื้อหา สรุป และเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์บทความเป็น
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย

หน้า 65

วารสารการวัดผลการศึกษา

ปีที่ 33 ฉบับที่ 94 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559

ข้อกาหนดการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความ
ผู้นิพนธ์ต้องจัดพิมพ์บทความตามข้อกาหนดเพื่อให้มีรูปแบบการตีพิมพ์เป็นมาตรฐานแบบ
เดียวกัน ดังนี้
1. การจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ ขนาด เอ 4 จานวนไม่เกิน 15 หน้า
2. กรอบของข้อความ ระยะขอบของหน้ากระดาษในแต่ละหน้ากาหนดดังนี้ 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 กาหนดดังนี้
o ชื่อเรื่อง (Title)
- ชื่อเรื่องภาษาไทย กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
o ชื่อผู้นิพนธ์ (Author)
- ชื่อผู้นิพนธ์ลาดับที่ 1 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
ชื่อหน่วยงานของผู้นิพนธ์ และ E-Mail ที่ติดต่อได้ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
- ชื่อผู้นิพนธ์ลาดับถัดไป (ถ้ามี) กาหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวหนา ชื่อหน่วยงานของ
ผู้นิพนธ์ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
o บทคัดย่อ (Abstract)
- หัวข้อ บทคัดย่อ และ Abstract กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
- เนื้อความของบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บรรทัดแรกจัด
ย่อหน้า โดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
ตัวธรรมดา
o คาสาคัญ (Keyword) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลือกใช้คาที่เกี่ยวข้องกับ
บทความ อย่างน้อย 3 คา ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
o การพิมพ์หัวข้อใหญ่และหัวข้อรอง
- หัวข้อใหญ่ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
- หัวข้อรอง จัดย่อหน้าเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวหนา
- เนื้อความของแต่ละหัวข้อ บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว
ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
o คาศัพท์ ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
o กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) กล่าวถึงเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเท่านั้น
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o ภาพและตารางประกอบ กรณีมีภาพหรือตารางประกอบ กาหนดการจัดพิมพ์ดังนี้
- ภาพประกอบและตารางประกอบทั้งหมดที่นามาอ้างต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของ
ผู้อื่น
- ภาพประกอบจัดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ และไม่ต้องตีกรอบภาพ
- ชื่อ ภาพประกอบจั ด อยู่ ใ ต้ภ าพ ใช้ คาว่ า ภาพที่ ต่อ ด้ ว ยหมายเลขภาพและข้ อ ความ
บรรยายภาพ กาหนดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
- ชื่ อ ตารางประกอบจั ด อยู่ เ หนื อ เส้ น คั่ น บนสุ ด ของตาราง ใช้ ค าว่ า ตารางที่ ต่ อ ด้ ว ย
หมายเลขตาราง และข้อความบรรยายตาราง กาหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัว
ธรรมดา
- บอกแหล่งที่มาของภาพประกอบ ตารางประกอบที่นามาอ้าง โดยพิมพ์ห่างจากชื่อภาพ
หรือเส้นคั่นใต้ตาราง กาหนดเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย
0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
5. การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ
1) เอกสารอ้างอิงทุกลาดับที่ปรากฏอยู่ท้ายบทความต้องมีการอ้างอิงอยู่หรือกล่าวถึงในเนื้อหา
ของบทความ
2) จัดพิมพ์เรียงลาดับเอกสารอ้างอิงก่อนหลังตามตัวอักษร และยึดรูปแบบตามรูปแบบของ
APA (American Psychology Association) กาหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัว
ธรรมดา
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
บทความวารสาร
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่). หน้า.
หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
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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ผู้รับ................................................

แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารการวัดผลการศึกษา
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่................เดือน..................................พ.ศ......................
เรียน บรรณาธิการวารสารการวัดผลการศึกษา
เรื่อง ขอตีพิมพ์บทความลงวารสารการวัดผลการศึกษา
1. ชื่อผู้ส่งบทความ (ภาษาไทย) ..............................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................................
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